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DUMNEZEEASCÂ SCRIPTUR

LEGII "V ECHI
"Cri Z\ r~j "PI "PP A

CAP. 1.

Facerea lumii.

^jpntru începui au fcut Dumne-

|«| zeu cerul i pmântul.

2. i pmântul era nevzut
i netocmit i întunerec erâ deasu-

pra adâncului; i Duhul lui Dumne-
zeu se purta pre deasupra apei.

3. i au zis Dumnezeu: s se fac
lumin i s'a fcut lumin.

4. i au vzul Dumnezeu lumina

c este bun; i au desprit Dum-
nezeu între lumin i între îniunerec.

5. i au numi Dumnezeu lumina

ziu i înfunerecuî l-au numit noap-

te. i s'a fcut sear i s'a fcut

diminea; zi una,

6. i au zis Dumnezeu s se fac
trie în mijlocul apei; i s îie de-

sprind ap de ap; i s'a fcut
aa.

7. i au fcut Dumnezeu tria; i
au desprit Dumnezeu între apa,

1. 1. Ioan 1, 1, 2; Evr. 1, 10; Ps. 101, 26.

2. Ps. 32, 6. 3. 2 Cer. 4, 6; Ps. 32, 9.

4. Îs. 45, 7. 5. Ps. 73, 17. 6", Ier. 10.11, 12.

7. Ps. 135, 6; 103, 3; 143, 4.

care era supt lrie i între apa care

era deasupra triei.

8. i au numit Dumnezeu tria

cer; i au vzut Dumnezeu c este

bine; i s'a fcui sear i s'a fcut

diminea; ziua a doua.

9. i au zis Dumnezeu; s se a-

dune apa cea de supt cer într'o

adunare, i s se arate uscatul; i
s'a fcut aa; i s'a adunat apa cea

de supt cer întru adunrile sale; i
s'a artat uscatul

10. i au numit Dumnezeu usca-

tul pmânt i adunrile apelor le-au

numit mri; i au vzui Dumnezeu
c este bine.

11. i au zis Dumnezeu: s rsar
pmântul iarb verde, care s se-

mene smân dup fel i dup a-

semnare. i pom roditor, care s
fac rod, cruia s îie smâna lui

înir'însul dup fel pre pmânt; i
s'a fcut aa.

Î2. i a dat din sine pmântul iar-

b verde, care seamn smân du-

p fel i dup asemnare
; i pom

8. Ier. 10, 12; 51, 16. 9. Iov 38, 8; Ps. 32,

7; 103, 10. 10. Ps. 88, 12. 11. Luc. 6, 44.



roditor, care face rod, a cruia s-
mâna lui este într'însul dup fel

pre pmânt; i au vzut Dumnezeu
c este bine.

13. i s'a fcut sear i s'a f-

cut diminea; ziua a treia.

Î4. i au zis Dumnezeu: s se fac
lumintori întru tria cerului, ca s
lumineze pre pmânt i s despar
între zi i între noapte. i s fie spre

semne i spre vremi i spre zile i
spre ani.

15. i s fie spre luminare întru

tria cerului, ca s lumineze pre p-
mânt i s'a fcut aa.

16. i au fcut Dumnezeu doi lu-

mintori mari: itimintorul cel mai

mare spre stpânirea zilei; iar lu-

mintorul cel mai mic spre stpâ-

nirea nopii i stelele.

17. i i-au pus pre ei Dumnezeu
întru tria cerului, ca s lumineze

pre pmânt.
18. i s stpâneasc presîe zi i

preste noapte i s despar între

lumin i între întunerec; i au v-
zut Dumnezeu c este bine.

19. i s'a fcut sear i s'a f-

cut diminea; ziua a patra.

20. SI au zis Dumnezeu: s scoa-
t

apele vieti cu suflete vii i pa-

sri sburtoare pre pmânt supt t-

ria cerului; i s'a fcut aa.
21. i au fcut Dumnezeu chiii cei

mari i tot sufletul vietilor, ce se

târsc, câte le -au scos apele du-

p felul lor; i toat pasrea sbu-

rtoare dup fel
;
i au vzut Dum-

nezeu c sunt bune.

22. i le-au binecuvântat Dumne-
zeu, zicând: cretei i v înmulii

i umplei apele mrii, i cele sbu-

rtoare s se înmuleasc pre p-
mânt.

23. i s'a fcut sear, i s'a f-

cut diminea; ziua a cincea.

14. Ps. 135, 6-9; 8, 4. 16. Ps. 135, 6-9;
S, 4. 18. Ps. 103, 20, 21. 21. Ps. 103, 26.

22. 8, 16; 9, l; 35, 11.

24. i au zis Dumnezeu: s scoa-

pmântul suflet viu dup fel de

cele cu patru picioare i de cele

ce se târsc i hiare pre pmânt
dup fel; i s'a fcut aâ.

25. i au fcut Dumnezeu hiarele

pmântului dup felul lor i dobi-

toacele dup klu! lor i toate cele

ce se târsc pre pmânt dup fe-

lul ior
;
i au vzut Dumnezeu c

sunt bune.

26. i au zis Dumnezeu: s facem

om dup chipul nostru si dup a-

semnare; i s stpâneasc petii

mrii i pasrile cerului i dobi-

toacele i tot pmântul i toate vi-

etile cele ce se târsc pre pmânt.
27. i au tcut Dumnezeu pre om,

dup chipul lui Dumnezeu l-au f-

cut pre dânsul, brbat i femee i-au

fcut pre ei.

28. i i-au binecuvântat pre ei

Dumnezeu zicând: cretei i v în-

mulii i umplei pmântul; i-1 st-

pânii pre el i stpânii petii m-
rii i pasrile cerului i toate do-

bitoacele i tot pmântul i toate

vietile, care se târsc pre pmânt.
29. Si au zis Dumnezeu: iat am

dat vou toat iarba, ce face s-
mân de semnat, care este dea-

supra a lot pmântul; i tot pomul,

care are întru sine rod cu smân
de semnat, va fi vou de mân-

care.

30. i tutulor hiarelor pmântului

i tutulor pasrilor cerului i tutu-

lor vietilor, ce se târsc pre p-
mânt, care au întru sine suflare de

viea, i toat iarba verde de mân-

care; i s'a fcut aâ.

31. i au vzut Dumnezeu toate

câte au fcut i iat erau bune for-

te; i s'a fcut sear i s'a fcut

diminea; ziua a asea.

25. 5, 1: 9, 6. 27. Col. 3, 10; Mat. 19, 4;

Marc 10, 6. 28. 8, 16; 9, 2; 35, îl. 29. 9, 3.

31. Sirab 39, 21.



CAP. 2.

Sfinirea zilei a aptea. Aezarea omului

în Raiu. Cstoria.

Si
s'au svârit cerul i pmân-

tul i toat podoaba lor.

*2. i au svârit Dumnezeu în ziua

a asea lucrurile sale, care au fcut;

i s'au odihnit în ziua a aptea de

ioate lucrurile sale, care au fcut.

3. i au binecuvântat Dumnezeu
ziua a aptea i o au sfinii pre ea;

c întru aceea s'au odihnit de toate

lucrurile sale, care au început Dum-
nezeu a face.

4. Aceasta este cartea facerii ce-

rului i a pmântului, când i în

care zi au fcut Domnul Dumnezeu
cerul i pmântul.

5. i toat verdeaa câmpului mai

înainte de ce s'a fcut pre pmânt
l toat iarba arinii mai înainte

de ce a rsrit, c nu dedese Dum-
nezeu ploaie pre pmânt i om nu

•er, care s-1 lucreze pre dânsul.

6. i izvor ieeâ din pmânt i
adpâ toat fata pmântului.

?. i au fcut Dumnezeu pre om,

rân luând din pmânt i au su-

îlat în faa lui suflare de vieaj i
s'a îcut omul cu suflet viu.

8. i au sdit Dumnezeu Raiu în

Edem ctre rsrit; i au pus acolo

pre omul pre care l-au fcut.

9. i au fcut Dumnezeu s r-
sar înc din pmânt tot pomul fru-

mos la vedere i bun la mâncare;

i pomul vieii în mijlocul Raiului

i pomul tiinii binelui i al rului.

10. i rîu ieeâ din Edem, ca s
ude Raiul, care de acolo se împarte

în patru rîuri.

11. Numele unuia Fison: acesta

încunjur tot pmântul Evitatului;

acolo este aur.

12. i aurul pmântului aceluia

este bun, i acolo este rubin i pia-

tr verde.

13. i numele rîului celui des

al

doilea Gheon: acesta încunjur tot

pmântul Etiopiei.

14. i rîul cel de al treilea Ti-

gru: acesta curge'spre Asiria. Iar
rîul al patrulea Eufrat.

15. i au luat Domnul Dumnezeu
pre omul, pre carele l-au,. îcut i
l-au pus în Raiul desftrii s-l lu-

creze i s-î pzeasc.
16. i au poruncit Domnul Dum-

nezeu lui Adam, zicând : din tot po-

mul, care este în Raiu s mnânce

;

17. Iar din pomul tiinii bine-

lui i al rului s nu mâncai din-

fr'însul, c ori în ce zi vei mânca
din el cu moarte vei muri.

18. i au zis Domnul Dumnezeu:

nu este bine s fie omul singur,

s-i facem ajutor asemenea lui.

19. i au fcut Dumnezeu înc
din pmânt toate hiarele arinii i
toate pasrile cerului, i le-au adus

la Adam s vaz, ce nume le

va pune; i tot sufletul viu, cum 1-a

numit Adam, acesta este numele lui.

20. i a pus Adam nume tutu-

lor dobitoacelor i tufuîor pasrilor

cerului i tutuior hiarelor pmân-
tului ; iar iui Adam nu s'a aîlat

ajutor asemenea lui.

21. i au pus Dumnezeu somn
în Adam i a adormit; i au luat

o coast dintru ale lui i au plinit

cu carne locul ei.

22. i au fcut Dumnezeu coasta,

care o au luat din Adam, muere,

i o au adus pre ea la Adam.

23. i a zis Adam : iat acum os

din oasele mele i trup din trupul

meu, aceasta se va chemâ îemee,

pentru c din brbatul su s'a luaL

24. Pentru aceea va lsa omul

pre tatl su i pre muma sa i se

2. 1. Eirc, 20, 11; 31, 17. 2. 2 lege 5, 14;
Evr. 4, 4. 5. 3, 23. 7. 1 Cor. 15, 45.

17. Rom. 5, 12. 21. 1 Cor. 11, 8. 22. 1

Tim. 2, 13. 24. Mat. 19, 5; Marc. 10, 7.



va lipi de femeia sa i vor îi a-

mândoi un trup.

25. i erau amândoi goli i A-

dam i femeea lui, i nu se ru-

inau.

CAP. 3.

Cderea strmoilor în fcal. Pedeapsa,

Fgduina Mesiei.

Iar arpele era mai înelept de

câf toate hiareîe cele de pre p-
mânt, care le-au îcut Domnul Dum-
nezeu; i a zis arpele ctre îemee:

ce este, c au zis Dumnezeu s nu

mâncai din tot pomul Raiului?

2. i a zis femeea ctre arpe

:

din fot pomul care este în Raiu

mâncm.
3. Iar din rodul pomului, care

este în mijlocul Raiului au zis Dum-
nezeu: s nu mâncai dintr'însul,

nici s y atingei de dânsul, ca

s nu murii.

4. i a zis arpele ctre femee

:

nu vei muri cu moarte.

5.C tie Dumnezeu, c ori în ce zi

vei mânca dintr'însul, se vor de-
chide ochii votri i vei fi ca nite

dumnezei cunoscând binele i rul.

6. i a vzut femeea, c bun este

pomul la mâncare i plcut ochi-

lor la vedere, i cum c frumos

este a cunoate; i luând din rodul

lui a mâncat i a dat i brbatu-

lui su i a mâncat cu dânsa.

7. i lis'au dechis ochii amân-

durora i au cunoscut c erau goli;

si au cusut frunze de smochin si

'au îcut acoperemânfuri împreju-

rul trupului.

8. i au auzit glasul Domnului

Dumnezeu umblând prin Raiu dup
amieazzi, i s'au ascuns Adam
i femeea lui de ctre faa Domnu-
lui Dumnezeu între pomii Raiului.

25. 3, 7.

3. 1. 2, 17, Hpoc. 12, 9; 20, 2. 4. 2. Cor.
11, 3; Ioan 8, 44. 5. v. 22. 6, Iac. 1, 14;
Timot. 2, 14. 7. 2, 25.

9. i au strigat Domnul Dumne-
zeu pre Adam i au zis lui : A-
dame, unde eti?

10. Iar el a zis : glasul tu am
auzit umblând prin Raiu i m'arrr

temut, c gol sunt i m'am ascun-
ii. i i-au zis Dumnezeu: cine

i-a spus ie c eti gol? fr nu-

mai c ai mâncat din pomul, din

carele i-am poruncit numai din-

tru acesta s nu mnânci.
12. i a zis Adam : muerea care

mi-ai dat s fie cu mine, aceea mi-a

dat din pom i am mâncat.

13. i au zis Domnul Dumnezeu
muerii : de ce ai îcut aceasta? t
a zis muerea: arpele m'a amgit i-

am mâncat.

14. i au zis Domnul Dumnezeu
arpelui : pentruc ai fcut acea-

sta, blestemat s fii tu din toate

dobitoacele i din toate hiareîe p-
mântului ; pre pieptul tu i pre

pântece te vei târî i pmânt vei

mânca în toate zilele vieii tale.

15. Vrjmie voiu pune între tine

i între femee i între smâna ia

i între smâna ei; acela va pzi
capul tu i tu vei pzî clcâiul luL

16. Muerii au zis: înmulind voiu

înmuli necazurile tale i suspinul

tu, în dureri vei nate fii i spre

brbatul tu va fi întoarcerea ta; i
ei te va stpâni.

1?. Iar lui Adam au zis: pentru

c ai ascultat glasul femeii fale i
ai mâncat din pomul, din care i-

am poruncit ie, numai dintru acela

s nu mnânci, i ai i mâncat din-

tr'însul, blestemat s fie pmântul
întru lucrurile tale; întru necazuri

vei mâncâ dintr'însul în toate zilele

vieii tale.

18. Spini i plmid va rsri
ie, i vei mâncâ iarba pmântului,

19. întru sudoarea feii tale vei

11. 2, 16, 17. 15. 1 Ioan 3, 8. 16. Efcs. 5,.

22, Tit. 2, 5. 19. 2 Tesal. 3, 10. Sirab 17, 1..



mânca pâinea ta, pân când te vei

întoarce în pmânt din care eti

luat: c pmânt eti i în pmânt
le vei întoarce,

20. i a pus Adam numele femeii

sale Eva, adic Vica, pentruc ea

este mum tuturor celor vii.

21. i au fcut Domnul Dumne-
zeu lui Âdam i femeii lui îmbr-
cminte de piele i i-au îmbrcat
pre ei.

22. Si au zis Dumnezeu: iat A-

dam s'a fcut ca unul din noi cu-

noscând binele i rull i acum,

ca nu cumvâ s'i tinz mâna sa

i s ia din pomul vieii i s m-
nânce i s treasc în veci,

23. L-au scos pre el Domnul
Dumnezeu din Raiul desftrii, ca

s lucreze pmântul din care s'a

luat.

24. i au scos Domnul Dumnezeu
afar pre Adam i l-au pus pre el

în preajma Raiului desftrii; i au

pus Heruvimi i sabie de foc în-

vârtitoare, ca s pzeasc calea po-

mului vieii.

CAP. A.

Cain i: Avei. Urmaii lor.

Iar Adam a cunoscut pre Eva fe-

meea sa, i zmislind ea a nscut,

pre Cain, i a zis: dobândit-am om
prin Dumnezeu.

2. i a mai ^nscut pre Avei fra-

tele lui, i a fost Avei pstor de oi;

iar Cain a fost lucrtor de pmânt.
3. i a fost dup câteva zile a a-

dus Cain din rodurile pmântului

jertf lui Dumnezeu.

.4. i a adus i Avei din cele în-

tâi nscute ale oilor sale i din gr-
simea lor; i au cutat Dumnezeu
spre Avei i spre darurile lui.

5. Iar spre Cain i spre jertfele

lui nu s'au uitat,1 i s'a întristat Cain

foarte i s'a mâhnit faa lui.

6. i au zis Domnul Dumnezeu
lui Cain: de ce te-ai întristat i pen-

iruce s'a mâhnit faa ta?

7. De ai fi adus drept i ai fi îm-

prit drept, n'ai fi pctuit. aci, la

tine se va întoarce i fu îl vei ,st-

pâni pre acela.

8. i a zis Cain ctre Avei fratele

su: s ieim la câmp; i a fost când

erau ei în câmp, s'a sculat Cain a-

supra fratelui su Avei i 1-a omo-
rîf pre el.

9. i au zis Domnul Dumnezeu
ctre Cain: unde este Avei fratele

tu? Iar el a zis: nu tiu ; au doar

pzitor sunt eu fratelui meu?
10. i au zis Domnul : D.e ce ai

fcut aceasta? Glasul sângelui fra-

telui tu strig ctre mine din p-
mânt.

11. i acum blestemat s fii fu

pre pmântul, care a deschis gura

sa s primeasc sângele fratelui tu
din mâna ta.

12. Când vei lucr pmântul, nu
va adaoge a da ie puterea sa; ge-

mând i fremurînd vei îi pre pmânt.
13. i a zis Cain ctre Domnul :

mai mare este vina mea decât a mi

se ertâ mie.

14. Dem scoi astzi de pre faa

pmântului i dela faa ta m voiu

ascunde; i voiu fi gemând i fre-

murînd pre pmânt i va îi tot cel

ce m va afla,m va omorî.

15. i au zis lui Domnul Dumne-
zeu: nu aa; tot cel ce va omorî pre

Cain, de apte ori se va pedepsi,

* i au pus Domnul Dumnezeu semn

lui Cain, ca s nu-l omoare oricine

îl va afl pre el.

16. i a ieit Cain dela faa lut

Dumnezeu i a lcuit în pmântul
Neid în preajma Edemului.

22. v. 5.

4t. 4. Evr. 11, 4.

7. Rom. 6, 12, 16. 8. Mat. ?3, 35; 1 Ioan
3, 12. 10. Evr. 12, 24.



6 FACEREA 4-5'

17. i a cunoscut Cain pre îemeea

sa, i zmislind a nscut pre Enoh;

i a zidii celafe i a chemai ceta-

tea pre humele fiului su Enoh.

18. i s'a nscu! lui Enoh Gaidad;

i Gaidad a nscut pre Maleleil; i
Maleleil a nscut pre Maiusala; i
Mafusala a nscut pre Lameh.

19. i a luat Lameh dou femei:

numele uneia Ada i numele cei-

laîie Sella.

20. i a nscut Ada pre lovii, a-

cesta a fost tat hrnitorilor de do-

bitoace, cari locuesc în colibi.

21. i numele fratelui lui: Iuval;

acesta a fost care a izvodit cano-

nul i luta. a

22. Iar Sella a tutyt pre Tovel;

acesta a fost bttor cu ciocane,

faur de aram i de fier. Iar sora

lui To\tel, Noema.

23 i a zis Lameh femeilor sale
J

Adei i Sellei : ascultai glasul meu,
I

femeile lui Lameh; bgai în urechi
j

Cuvintele mele, c brbat am orno-
j

rît spre ran mie i tânr spre v-
tmate mie.

>24. C de apte ori s'a izbândit

despre Cain; iar despre Lameh de j

aptezeci de ori câte apte.
|

* 25. i a cunoscut Adam pre Eva,
|

îemeea sa, i zmislind a nscut fiu;

i a chemat -tiurnele lui Sit, zicând

:

c mi-a ridicat mie Dumnezeu alt

smân în locul lui Avei, pre care

l'a omoiît Cain. •

26. i lui Sit s'a nscut îiu îi-a
pus numele lui Enos: %cesta a n-
djduit a chema numele Domnului

Dumnezeu.

CAP. 5.

Neamurile Patriarhilor ela Adam
pân la Noe.

Aceasta este cartea facerii oame-

nilor, în care zi au fcut Dum-

26. 5, 6.

5. 1, 26; 9, 6; Col. 3, 10. Inelep. 2, 23.

riezeu pfe Adam, dup chipul lui

Dumnezeu l-aur îdri pre el.

2. Brbat ri femee i-au fcut pre

ei, i i-au binecuvântat; 'i au che-

mat numele lui Adam, în ziua în

Care i-au fcut bre eî.
'

3. i a trit Adam dou sule i
treizeci de ani i a nscut fiu dup
chipul i asemnarea s; i a nu-

mit numele lui Sit.
^

4. i au fost zilele lui Adam, care

le-au trit, dupce a nscut pre Sit,

ani apte sute; i a nscut fii i "Tete.

5. i au fost toate zilele lui Adam,
care le-a trit, nou sute i treizeci

de ani; i a murit.

6. i a trit Sit ani dou sute i
cinci; i a nscut pre Enos.

7. i a trit Sit, dupce a nscut
pre Ehos, ani apte sute i apte-;

p a nscut fii i fete.

8: i au fost toate zilele lui Sit

ani nou sute i doisprezece; f'a
murit. *

9. i a trit Enos ani o sut i
nouzeci; i a nscut pre CaifYTrt;

10. i a trit Enos, dupce a n-
scut pre Cain an, ani apte sute cinci-

sprezece; i a nscut fii i fete.

11. i au fost toate zilele lui Enos
ani nou sute cinci; i a murit.

12. i a trit Cainan ani o sut
aptezeci; i a nscut pre Maleleil.

Î3. i a trit Cainan, dupce a

nscut pre Maleleil,, ani apte sute

patruzeci; i a nscut fii i fete.

14. i au fpsj. toate .zilele- lui Cai-

nan ani nou sute zece; i a murit.

15. i â trit Maleleil ani o ut
asezeci i cinci; i a nscut pre

lared.

„

16. i a trit Maleleil, dupce a

nscut pre lared, ani apte sute trei-

zeci; i. a nscut fii i fete.

17. i au fost loate zilele lui Ma-

leleil ani opt sute nouzeci i cinci;

i a murif.

6. 4, 26.



18. i a trit lared ani o sut ase-

zeci i doi; i a nscut pre Enoh.

19. i a trit lared, dupce a n-
scut pre Enoh, ani opt sute^i a

nscut fii i fete.

20. i au fost toate zilele lui lared

ani nou sute asezeci i doi; i a

murit.

21. i a trit Enoh ani o sut ase-
zeci i cinci; i a nscut pre Ma-

tusala.

22. i bine a plcut Enoh lui Dum-
nezeu; l dupce a nscut pre Ma-

tusala, a trit Enoh dou sute de

ani; i a nscut îii i fee.

23. i au fost toate zilele lui Enoh
ani trei sute asezeci i cinci.

24. i bine a plcut Enoh lui Dum-
nezeu i nu s'a aflat, pentruc 1-a

mutat pre dânsul Dumnezeu.

25. i a trit Matusala ani o sut
optzeci i apte; i a nscut pre
Lameh.

'

26. i a trit Matusala, dupce a

nscut pre Lameh, ani apte sute

optzeci i doi; i a nscut fii i fete.

27. i au fost toate zilele lui Ma-

tusala, care le-a trit/ani nou sute

asezeci i nou; i murit.

28. i a frâif Lameh ani o sut
optzeci i opt; i a nscut fiu.

29. i â câerrrat numele lui Noe,

zicând: acesta va face s odihnim

de lucrurile noastre i de necazu-

rile mâinilor noastre i de pmân-
tul, care l-au bletemaf Domnirl Dum-
nezeu.

*

30. i a trit Lameh, dupce a n-
scut pre Noe, ani cinci sute' ase-
zeci i cinci; i a nscut fii i fete.

31. i au fost toate zilele lui La-

meh ani apte sute cincizeci i trei;

i a murit.

32. i era Noe de cinci sute de

ani; i a nscut Noe trei feciori: pre

Sim pre Ham i pre lafet.

21. Iuda 14. 22. Sirab. 44, 16; Evr. 11, 5.

24. Inelep. 4, 11; Sirab 44, 16.

32. 6, 10; 10, 1.

* CAP. 6.

Vestirea potopului, Facerea corbiei.

Si a fost când au început oamenii

a se înmuli pre pmânt i li

s'au nscut lor fete.

2. Vzând fiii lui Dumnezeu prefe^

lele oamenilorc erau frumoase» 'au
luat lor femei din toate care au ales.

3. i au zis Domnul Dumnezeu:

nu va rmâneâ Duhul meu în oa-

menii acetia în veac, pentruc tru-

puri sunt i vor fi zilele lor o sut
si douzeci de ani. ;

4. i erau uriai pre pmânt în

zilele acelea; i dup aceia când in-

trau fiii lui Dumnezeu la fetele oa-

menilor i le nteau lor, aceia erau

uriai, din veci oameni numii.

5. Iar vzând Domnul Dumnezeu

c s'au înmulit rutile oameni*

lor-p-re pmânt, i cum c fiecare

cuget în inima sa cu d€dinsul la

ruti în toate zilele,

6. i-au prut ru lui Dumnezeu
c au fcut pre om pre pmânt, i
s'au cit. "" L

*

7. i au zis Dumnezeu : pierde-voiu

pre omul pre eare î-arn fcut de pe

faa pmântului, dela om pân la

dobitoc i dela cele ce se târsc

pân la pasrile cerului, pentru c'rrfi

pare ru c i-am fcut pre ei.

8. Iar Noe a aflat har înaintei

Domnului Dumnezeu.

9. Acestea sunt naterile- lui Noe:

Noe, om drept i desvârit fiind în

neamul- su, a plcut lui Dumnezeu;

10. i a- nscut Noe trei feciori;

pre Sim pre Ham i pVe lafet.

11. f*se siricase prfîântul îna-

intea liii Dumnezeu î se umplusese

âe'hedfeplâte.

12. i au vzut Domnul Dumne-
zeu pmântul, i era stricat, pentru

6. 4. Mat. 24, 38; Lucâ 17, 27.

5. Mat. 15, 19. 6. Efes. 4, 30. 8. 18, 3;
Esire 33, 12. 9. 5, 22; Sirab 44, 17; Evr. 11,7.

10. 5, 32; 10, 1.



c'i stricase (of trupul calea sa pre

pmânt.
13. i au zis Domnul Dumnezeu

lui Noe: sfâritul a tot omul vine

înaintea mea, c s'a umplut p-
mântul de nedreptate dela dânii, i
iat voiu pierde pre ei i pmântul.

14. Iar tu f ie corabie din lemne

neputreziioare în patru muchi; de-

sprituri vei lace prin corabie; i
o vei smoli pe din lunfru i pe

din afar cu smoal.
15. i aa vei face corabia: de trei

sute de co|i va fi lungimea corbiei

i de cincizeci de coji limea i
de treizeci de coi înlimea ei.

16. Strimfând-o vei face corabia,

i deasupra de un cot o vei sfâri;

i ua corbii vei face în coaste, i
cmri câte cu dou i câte cu trei

rânduri de poduri vei face într'însa.

17. i iat eu voiu aduce potop

de ap pre pmânt, ca s strice

tot trupul în care este suflet viu

supt cer; i ori câte vor fi pre p-
mânt vor muri.

18. i voiu pune legtura mea cu

line; i vei intra în corabie tu i
feciorii ti i femeea ta i femeile

feciorilor ti cu tine.

19. i din toate dobitoacele f din

toate cele ce se târsc i din toate

hiarele i din tot trupul, câte dou
din toate s iei în corabie, ca s le

hrneti cu fine, parte brbteasc
i îemeeasc s fie.

20. i din toate pasrile cele zbu-

rtoare dupre fel i din toate dobi-

toacele dupre fel i din Joale vie-

tile ce se târsc pre pmânt dupre

felul lor, câte dou din toate vor

intr la tine s se hrneasc îm-

preun cu tine, parte brbteasc
i femeeasc.

21. i tu s' i iei din toate buca-

tele de care mâncai; i vei adun

19. 7, 9. 20. 7, 16.

la tine i vor fi ie i lor de mân-
care.

22. l fcu Noe toate câte i-au

poruncit lui Domnul Dumnezeu; aâ
a fcut.

CAP. 7. ,

Potopul.

Si
au zis Domnul Dumnezeu ctre

, Noe: intr tu i toata casa ta în

corabie, c pre tine fe-am vzut drepl

înaintea mea în neamul acesta.

2. i din dobitoacele cele curate

ia cu fine în luntru câte apte, parfe

brbteasc i femeeasc; iar din

dobitoacele cele necurate câte dou,
brbat i femee.

3. i din pasrile cerului cele cu-

rate câte apte, parfe brbteasc
i femeeasc; i din toate 'pasrile

cele necurate câte dou, parte br-
bteasc i îemeeasc, ca s lp-
strezi smân preste tot pmântul.

4. C înc apte zile i eu voiu

aduce ploaie pre pmânt patruzeci

de zile i patruzeci de nopi, i voiu

pierde de pre faa pmântului fot ce

vieaz care am fcut.

5. i a fcut Noe câte i-au porun-

cit lui Domnul Dumnezeu.

6. Iar Noe era de ase sute |de

ani; i potop de ap s'a fcut pre

pmânt.
7. i a intrat Noe i feciorii lui

i femeea lui i femeile feciorilor lui

cu dânsul în corabie, pentru apa po-

topului.

8. i din pasrile cele curate i
din pasrile cele necurate i din do-

bitoacele cele curate i din dobitoa-

cele cele] necurate i din hiare i din

toate cele ce se târsc pre pmânt.
9. Câte dou din foafe au intrat

la Noe în corabie, parte brbtea^

22. 7, 5; Evr. 11, 7.

7. 1. Evr. 11, 7; 2 Pctt. 2, 5. 5. Mat. 24,

38; Luc. 17, 26. 7. 1 Petr. 3, 20.

0. 6, 19.



sc i femeeasc, precum au porun-

cif Domnul Dumnezeu lui Noe.

10. i a fost dup oapte ziîe, apa

potopului s'a fcut pjre pmânt.

11. In anul ase sute din vieafa

iui Noe, în luna a doua, în douzeci

i apte ale lunii, în ziua aceea s'au

desfcut tpate izvoarele adâncului,

i jghiaburile cerului s'au dechis.

12. i a czut ploaie pre pmânt
patruzeci de zile i patruzeci de

nopi*

13. In ziua aceea intrat-au Noe,

Sim, Ham, Iafet feciorii lui Noe i fe-

meea lui Noe i trei femei ale fe-

ciorilor lui cu dânsul în corabie.

14. i toate hiarele dupre îd i
toate dobitoacele dupre fel i toat

vietatea ce se mic pre pmânt du-

pre fel i toat pasrea zburtoare

dupre felul su.
15. Au intrat la Noe în corabie

câte dou, parte brbteasc i fe-

measc din tot trupul în care este

suflet viu.

16. i cele ce inirase, parte br-
bteasc i femeiasc din tot tru-

pul au intrat, dupre cum au porun-

cit Dumnezeu lui Noe; i au încuiat

Domnul Dumnezeu corabia pre din-

afar.

17. i a fost potop patruzeci de

zile i patruzeci de nopi pre p-
mânt, i s'a înmulit apa i a ridi-

cat corabia i o a înlat de pre p-
mânt.

18. i crefeâ apa i se înmulea

foarte pre pmânt, i se purta co-

rabia pre deasupra apei.

19. Iar apa se întâreâ foarte foarte

pre pmânt, i a acoperit toi mun-

ii cei înali, care erau supt cer.

20. De cinsprezece coi s'a înl-

at apa în sus i a acoperit toi mun-
ii cei înali.

21. i a murit tot trupul ce se mi-c pre pmânt al pasrilor i al

16. 6, 20. 21. Inelep. 10, 4.

dobitoacelor i al hiarelor i toat
vietatea ee se mica pre pmânt.

22. i tot omul i toate câte aveau

suflare de viea i tot ce erâ pre

uscat au murit.

23. i au pierit tot ce erâ Viu pre

faa a tot pmântul dela om pân
la dobitoc i cele ce se târsc i
pasrile cerului i s'au stins de pre

pmânt; i a rmas Noe singur i
cei ce erau cu ei în corabie.

24. i s'a înlat apa pre pmânt
o sut cincizeci de zile.

CAP. 8.

încetarea Potopului.

Si i-au adus aminte Dumnezeu /

de Noe i de toate hiarele i de /

* toate dobitoacele i* de toate pa- lN

srile i de toate vietile ce se tâ-
)

rsc, câte erau^u dânsul în cora- /

bie; i au adfBiDumnezeu vânt pre 1

pmânt i a încetat apa.
'

2. i s'au încuiat izvoarele adân-

cului i jghiaburile cerului i s'a

oprit ploaia din cer.

, 3. i scdea apa scurgându-se de

pre pmânt i 'a împuinat apa

dup o sut cincizeci de zile. u

4. i a ezut corabia în luna a

aptea, în douzeci i apte de zile

ale lunii, pre munii Ararat,

5. Iar apa a sczut pân la luna a

zecea; iar în luna a zecea, în ziua

cea dinfâiu a lunii, s'au ivit vârfu-

rile munilor.

6. i a îost dup patruzeci de zile,

dechis-a Noe fereastra corbii, care

o fcuse.

7. i a trimis corbul s vaz de a
*

sczut apa, i ieind nu s'a mai în-

tors, pân când s'a uscat apa de

pre pmânt.
8. i a trimis porumbul dup dân-

sul, s vaz de a sczut apa de pre

pmânt.

22. l Petr, 3, 20, 23. 2 Petr. 2, 5.



9. i neaflând porumbul odihn
picioarelor sale, s' întors la dân-

sul în corabie, c era apâ presie

toat faa pmântului; i tinzînd mâ-

na 1-a luat i 1-a bgat la sine în

corabie.

10. i ateptând înc i alte apte

zile, iar a trimis porumbul din co-

rabie.

11. i s'a întors la dânsul porum-

bul ctre sear i aveâ în gura sa

stâlpare de mslin cu frunz; i a

cunoscut Noe, c a sczut apa de

pre îaa pmântului.

12. i ateptând înc alte apte
zile, iar a trimis porumbul i n'a

mai adaos a se întoarce la dânsul.

, 13. i a fost în anul ase sute i
unui din vieaa lui Noe, în luna din-

tâi u, în ziua dinîâiu a lunii, sczuse
apa de pre pmânt; i a descoperit

Noe acoperiul corbii, care fcuse,

i a vzut c a sczut apa de pre

îa{a pmântului.

14. Iar în luna a doua, în ziua a

douzeci i apte, s'a uscat pmântul.

-""15. i au grit Domnul Dumnezeu
ctre Noe zicând : iei din corabie

iu i femeia ta i feciorii ti i fe-

meile feciorilor ti cu tine.

16. i toate hiarele, câte sunt cu

fine, i tot trupul dela pasri pân
la dobitoac, i toat vietatea care

se mic pr€ pmânt, scosfe-le cu

fine, i crefe|i;
;

i v înmulii pre

pmânt.

17. i a ieit Noe i femeia lui i
feciorii lui i femeile feciorilor lui

cu dânsul.

18. i toate hiarele i toate dobi-

toacele i toat pasrea i toat

vietatea, ce se mic pre pmânt du-

p felul su, au ieit din corabie.

19. i a zidit Noe altar Domnului;

i a luat din toate dobitoacele cele

curate i din toate pasrile cele cu-

rate; i a adus ardere de fol pre altar.

20. i au mirosit Domnul Dumne-
zeu miros cu bun mireasm i au

zis Domnul -Dumnezeu: am socotit

i nu voiu adioge mai mult a ble-

stema pmântul pentru faptele oa-

menilor, penfruc se'okac^uqgtul

omului cu deadinsul spre rele din

tinereile lui; deci nu voiu mai ada-

oge a omorî fot trupul viii, precum
am fcut.

21. In toate zilele pmântului: se-

mntura i seceriul, frigul i* cl-

dura, vara i primvara, ziua i
noaptea, nu vor înceta. *

CAP. 9.

Curcubeul.

Si au binecuvântat Dumnezeu pre

Noe i pre feciorii lui i l-eau zis

lor: crete{i i v înmulii i um-

plei pmântul i-l stpânii pre el

2. i groaza i frica voatr va

îi presfe toate hiarele pmântului i
preste toate pasrile cerului i pre-:

ste toate câte se mic pre pmânt
i preste toi petii mrii; supt mâi*

nile voastre le-am dat.

3. i iot ce se mic i vieaz
vor fi vou de mâncare; ca pre ni-

te burueni de erburi le-am dat vou
toate.

4. Fr numai carne cu sângele

sufletului s nu mâncai. *

5. Penlruc i sângele sufletelor

voastre îl voiu cere din mâna tutu-

ror hiareîor, i din mâna fratelui o-

mului voiu cere sufletul omului.

6. Cel ce va vrsa, sângele omu-
lui, pentru, sângele aceluia sângele

lui se va vrsa, c dup chipul lui

Dumnezeu am fcut pre om.

7. Iar voi cretei i v înmul-

ii i umplei pmântul i-l stpâ-

nii pre el.

8. 20..-'Mat. 15, 19.
'

Q, 1. 1, 22, 28 . 3. 1, 25; Rom, 14. 2.

4. Lev. 3, 17; 17, 14; 2 lege 12, 16.

5. Esire 21, 29. 6. Fac. 1, 26; Esire 21, 12;

Mat. 26, 52; Hpoc. 13, 10. 7. 1, 22, 28 ; 8, 17.



8. i au grit Dumnezeu lui Noe

i feciorilor lui cu dânsul, zifeâttd :

9. Iat eu puiu legtura mea cu

voi i cu seminia voastr dup voi.

10. i cu tot sufletul viu, ce este

cu voi din pasri i din dobitoace

i din toâte hiarele pmântului, câte

sunf cu voi din toate, care au ieit

din corabie. >

11. i voiu pune legtura mea cu

voi; i nu va mai murî nici un trup

de apa potopului i nu va mai îi

potop de ap care s strice tot p-
mântul.

' 12. i au zis Domnul Dumnezeu
ctre Noe: Acesta este semnul leg-

turii, care îl dau eu între mine i
între voi i între tot sufletul viu, care

este 'Cu voi întru neamuri venice.

13. Curcubeul meu îl puiu în nori;,

i va fi semn de legtur între mine

i între pmânt. *

14. Si va fi când voiu aduce eu

nori pre pmânt se va arta curcu-

beul meu în nori.

15. i-mi voiu aduce aminte de

legtura rriea, care este între mine

i între voi i între tot -sufletul viu

în tot trupul; i nu va mai îi potop

de ap, ca s piar tot trupul.

16. i va fi curcubeul meu pre

nori i-1 voiu vedeâ, ca s-mi aduc

aminte de legtura cea venic în-

tre mine i între pmânt i între

sufletul viu, care este în tot trupul

pre pmânt.
17. i au zis Dumnezeu iui Noe

:

Acesta este semnul legturii^ care

l-am pus între mine i între tot tru-

pul ce este pre pmânt.
18. i erau feciorii lui Noe, carii

au ieit din corabie: Sim, Ham i
Iafef; iar Ham era fat lui Hanaan.

Aceti trei sunt feciorii lui Noe.

19.i dintr'acefia 'au împrtiat

presfe tot pmântul.

11, Isaia 54, 9. 15, Isaia 54, 9.

16, Ps. 88, 38. <- .

20. i început Noe a fi om lu-

crtor de pmârff i a sdit vie.

~>2\. i a but din vi# i s'a îmb-
tat i s'a golit în casa sa.

22. i a vzut Ham, tatl lui Ha-

naan, goliciunea tatlui su.
23. i ieind afar a spus celor

doi frai ai si; iar Sim i îafet

luând o hain o au pus pre amân-

doi umerii lor, i s'au dus cu dosul

înainte i au acoperit goliciunea ta-

tlui lor, i feele lor cutau înapoi

i n'au vzul goliciunea tatlui lor,

24. i s'a trezvit Noe de vin i a

cunoscut câte i-a fcut lut feciorul

su cel mai tânr i a zis:

25. Blestemat s fie Hanaan prun-

cul, slug va îi frailor si; i a zis:

Binecuvântat îie Domnul Dumnezeul

lui Sim
;
i va îi Hanaan pruncul

slug lui.

26. înmuleasc Dumnezeu preîa-

îet i s lcuiasc în lcaurile lui

Sim i s îie Hanaan slug lui.

27. i a trit Noe dup potop ani

trei sute cincizeci.

28. i au fost toate zilele lui Noe
nou sute cincizeci de ani; i a murit.

CAP. IO.
Seminia i urmaii lui Noe.

fi cesfea sunt neamurile fiilor lui

jf"\.Noe: a iui Sim, a lui Harn i â

lui îafet; i s'au nscut lor fii dup
potop.

2. Fiii iui îafet : Garner i Magog
i Madî i Iovan i Elisa i Tovel i

. Mosolu i Tiras.

3. Si feciorii lui Gamer: Ashanaz 1

i Rifaf i Torgama.

4. Si feciorii lui Iovan : Elisâ si

Tarsis i Kitii i Rodenii.

5. Dintr'acetia s'au împrit ho-

tare neamurilor în pmântul lor, fie-

care dup limb întru neamurile loc

i întru seminiile lor.

IO. I' 5, 32; 6, ÎO. 2. 1 Paralip. 1, 5.



6. i feciorii lui Ham: Hus i Me-

sraim i Fud i Hanaan.

7. i feciorii lui Hus: Savâ i E-

viîa i Savata i Regma i Sava-
taca.

8. i feciorii lui Regma: Savâ i
Dadan; iar Hus a nscut pre Nev-

rod, acesta a început a îi uria pre

pmânt.
9. Âcesla erâ uria vântor înain-

tea Domnului Dumnezeu, pentru a-

ceea zic, c Nevrod a fost uria vâ-

ntor înaintea Domnului.

10. i a fost începutul împriei
lui Vavilonul; i Oreh i Arhad i
Halanii în pmântul Senaar.

11. Din pmântul acela a ieit Asur;

i a zidit Ninevi i cetatea Roovoth

i Halah.

12. i Dasi între Ninevi i între

Halah. Aceasta este cetate mare.

13. Iar Mesraim a nscut pre

Ludiimi pre Neftalimi i pre Ene-

mefimi i pre Laviimi.

14. i pre Patrosoniimi i pre Haz-

moniimi, de unde au ieit Filistenii

i pre Gaîtoriimi.

15 Iar Hanaan a nscut pre Sidon,

cel întâi nscut al su i pre Heteu.

16. i pre levuseu i pre Amoreu
i pre Ghergheseu.

17. i pre Eveu i pre Ârucheu

i pre Aseneu.

18. i pre Aradeu i pre Samareu
i pre Amathi; i dup aceasta s'au

împrtiat neamurile Hananeilor.

19. i au fost hotarele Hananeilor

dela Sidon pân la Gherara i Gaza,

pân la Sodoma i Gomora i A-

dama i Sevoin pân la Dasa.

20. Acetia sunt feciorii lui Ham
întru neamurile lor, dup limbile lor,

întru rile lor i întru seminiile lor.

21. i s'a nscut i lui Sim, ta-

tl tuturor fiilor lui Ever, fratelui ce-

lui mai mare al lui îaîet.

6. 1 Paralip. 1, 8. 8. 1 Paralip. 1, 10,

11. 36, 37. 12. Ionâ 1, 2.

21. Paralip. 1, 17.

22. Fiii lui,Sim: Elam i Asur i
Arfachsad i Lud i Aram i Cainan.

23. i fiii lui Aram : Uz i UI i
Gater i Mosoh.

24. i Arfacsad a nscut pre Cai-

nan; i Cainan a nscut pre Sala;

iar Sala a nscut pre Ever.

25. Iar lui Ever s'au nscut doi

feciori: numele unuia Faleg.pentruc

în zilele lui s'a împrit pmântul,

i numele fratelui lui Iectan.

26. Iar Iectan a nscut pre Elmo-

dad i pre Salet i pre Sarmot i
pre Iarah.

27. i pre Odorra i pre Evil i
pre Dekla,

28. i pre Eval i pre Avimael i
pre Savâ. ,i

29. i pre Ufir i pre Eveila i
pre lovav; foi acetia au fost. fecio-

rii lui Iectan.

30. l a rost lcaul lor dela.Masi

pân la Safira, muntele rsritului.

31. Acetia sunt feciorii lui Sim
în neamurile lor, dup limbile lor,

întru rile lor i întru seminiile lor.

32. Acestea sunt neamurile fecio-

rilor lui Noe, dup naterile lor i
dup seminiile lor. pintr' acetia

s'au împrit hotare neamurilor pre

pmânt dup potop, i

CAP. 11.

Tumul Vavilon. Amestecarea limbilor.

Seminiile lui Sim.

Si
erâ în tot pmântul o limb i

j
un glas tuturor.

2, i a fost dupce au purces ei

dela rsrit, au aflat câmp în p-
mântul Senaar i au desclicat a-

coîo.

3. i a zis omul ctre vecinul su:
venii s facem crmizi i s le

ardem în foc; i le-au fost crmida
în loc de piatr i lutul le erâ în

loc de var.

24, 11, 12. 25. 11, 16.

11. 2. Inelep. 10, 5.



4. i au zis : venii s ne zidim

no ceiale » fu™. aî cruia vârî

s fie pân la cer; i s ne facem

no nume mai înainte de ce ne

vom risipi pre îa{a a fot pmântul.

5. i s'au pogorît Domnul s va-

z cetatea, i turnul, care zideau fiii

oamenilor.

6. i au zis Domnul: ial un neam

este i o limb tuturor; i acea-

sta au început a face i acum nu

vor încet dintr' acele toate câte se

vor apuca a face.

7. Venii i pogorându-ne s a-

nfestecm acolo limba lor, ca s nu

îneleag niciunul glasul deaproa-

pelui su.
8. i i-au împrtiat pre ei Dom-

nul de acolo preste faa a tot p-
mântul; i au încetat a zidî* cetatea

i turnul.

9. Pentru aceea s'a chemat nu-

mele locului aceluia amestecare, ca

acolo au amestecat Domnul limbile

a tot pmântul; i de acolo i-au risi-

pit pre ei preste faa a tot pmântul.

10. Acestea sunt naterile lui Sim:

i era Sim de o sut de ani, când

a nscut pre Arîacsad în al doilea

an dup potop.

11.^î a trit Sim, dupce a n-
scut pre Arîacsad, ani cinei sute; i
a nscut fii

,
i fete; i a murit.

12. i a trit Ârfacsad o sut trei-

zeci i cinci de ani; i a nscut pre

Cainan. .

13. i a trit Arîacsad, dupce a

nscut pre Cainan, ani patru sute;

i a nscut fii silele; i a murit. i
a trit Cainan o sut treizeci de ani;

i a nscut pre Sala; i a trit Cai-

nan, dupce a nscut pre Sal; ani

trei sute i treizeci; i a nscut fii

i fete; i a murit.

14. i a trit Sala o sut treizeci

de ani; i a nscut pre Ever.

5. 18, 21. 10. 1 Paralip. 1, 17; Luc. 3, 36.
12. io, 24; 1 Paralip. 1, 18.

15. i a trit Sala, dupce a n-
scut pre Ever, ani trei sute treizeci;

i a nscut îii i îete; i a murit.

16. i a trit Ever o sut treizeci

i patru de ani; i a nscut pre Faleg.

17. i a trit Ever, dupce a n-
scut pre Faleg, ani dou sute apte-

zeci; i a nscut îii i fete; i a murit.

18. i a trit Faleg o sut treizeci

de ani; i a nscut pre Ragav.

19. i a trit Faleg, dupce a n-
scut pre Ragav, ani dou sute nou-i

i a nscut îii i îete; i a murit.

20. i a trit Ragav o suta trei-

zeci i doi de ani; i a nscut pre

Seruh.

21. i a trit Ragav, dupce a n-
scut pre Seruh, ani dou sute apte;

i a nscut îii i îete; i a murit.

22. i a trit Seruh o sut treizeci

de ani; i a nscut pre Nahor.

23. i a trit Seruh, dupce a n-
scut pre Nahor, ani dou sute; i a

nscut fii i fete; i a murit.

24. i a trit Nahor o sut apte-

zeci i nou de ani; i a nscut pre

Tara.

25. i a trit Nahor, dupce a n-
scut pre Tara, o sut douzeci i
cinci de ani; i a nscut fii i îete;

i a murit.

26. i a trit Tar aptezeci de

ani i a nscut pre Avram i pre

Nahor i pre Aran. r

27. Acestea sunt naterile lui Tarâ:

Tara a nscut pre Avram i pre

Nahor i pre Aran; i Aran a n-
scut pre Lot.

28. Si a murit Aran mai înainte

decât Tarâ, tatl su, în pmântul
în 'care s'a îost nscut, în ara Hal-

deiîor.

29. sii a luat Avram i Nahor Io-

ni 'i îemei; numele femeii lui A-

vram Sara; iar numele femeii lui

16. 10, 25; 1 Paralip. 1, 19. 26. Is. Navî
24, 2. 21. 1 Paralip. 1, 26, 27; Luc. 3, 34.

29. 22, 23.



Nahor: Melha, fata lui Aran, care a

fost tatl Melhei i Ieghei.

30. i Sara era stearp i nu

nteâ fii.

31. i a luat jarâ pre Avram,

feciorul su, i pre Lot feciorul lui

Aran, fiul su, i pre Sara, nora sa,

femeea lui Avram/ feciorul su, i
i-a scos pre ei din ara Haldeilor,

ca s mearg în pmântul Hanaan;

i au venit pân la Haran i au l-

cuit acofo.

32. i au fost toate zilele lui Tara

în pmântul Haran, ani dou sute

cinci; i a murii Tara în Haran.

CAP. 12.
Chemarea lui Avram.

Si au zis Domnul lui Avram: iei

)

din pmântul tu i din rudeniea

ta i din casa tatlui tu i vino în

pmântul, care voiu art ie.

2. i te voiu face pre tine neam
mare; i te voiu binecuvânfâ; i voiu

mrî numele tu i vei li binecu-

vântat.

3. i voiu binecuvânta pre cei ce

te vor binecuvânta i voiu bleste-

ma pre cei ce te vor blestem; i
se vor binecuvântâ întru tine toate

neamurile pmântului.

4. i s*a dus Avrarn precum i-au

zis lui Domnul; i s'a dus cu el i
Lot. i erâ Avram de aptezeci i
cinci de ani, când a ieit din Haran.

5. i a lua| Avram pre Sara, fe-

meea sa, i pre Lot, feciorul frate-

lui su, i toate averile sale, care

agonisise i tot sufletul, care-l do-

bândise în Haran, i a ieit ca s
mearg în pmântul Hanaan.

6. i au venit în pmântul Ha-

naan; i a strbtut Avram pmân-
tul în lungimea lui pân la locul

Sihem, la stejarul cel înalt; i Ha-

31. Isus Navî 24, 2; Neem. 9, 7; Evr. 11,

8; Fapt. ap. 7, 2.

12. 1- Fapt. Hp. 7. 3. 3. 18, 18; 22, 18; 26,

4; 28, 14; Fapt. Hp. 3, 25; Gal. 3, 8. 6. 18, 1.

naneii locuiau atunci pre pmântul
acela.

7. î s'au artat Domnul lui A-

vram, i i-au zis Iui: seminiei tale

voiu, da pmântul acesta; i a zi-

dit -acolo. Avram altar Domnului,

celui ce s'au ar,fat lui.

8. i s'a dus de acolo în munte
ctre rsritul Vetilului i 'a în-

tins acolo cortul su, în Vetil lâng
mare i Anghe ctre rsrit; i a zi-

dit acolo altar Domnaiuie celui ce

s'au artat lui; i a chemat numele

Domnului. ,

9. i s'a ridicat Avram- i mer-
gând a fbrîf în pustie.

10. i s'a fcut foamete pre p-
mânt; i s'a pogorît Avrarcwîn E-

ghipet ca s lcuiasc acolo, pen-

truc se întrise foametea 'pre p-
mânt.

îl. i a fosi, când se apropia^A-

vram s intre în Eghipet, a zis Sa-

rei femeii sale: tiu eu cum c fe-

m£? frumoas eti tu la fa.
,

12. Va fi dar, c dac te vor ve-

dea Eghiptenii, vor zice: aceasta

este îemeea lui; i pre mine m vor

omorî, iar pre tine te vor cruâ.

13. Zi dar: sora lui suni, ca s
fie mie bine pentru tine i s. tr-

iasc sufletul meu pentru tine.

14. i a fost dupce a intrat A-

vram în Eghipet, au vzut Eghip-

tenii pre femeea lui c este frumoa-

s foarte.

15. i o au vzut pre ea boierii lui

Faraon i o au ludat la Faraon

i o au bgat pre ea în casa lui

Faraon.

16. i lui Avram i-au fcut bine

pentru dânsa i aveâ el: oi i viei

i asini i slugi i slujnice i ca-

târi, i cmile.

17. i au certat Dumnezeu pre Fa-

7. 13, 16; 15, 18; 24, 7; 26, 4; Neem. 9,

8; Rom. 4, 13. 8. 13, 2; 2 Lege 34, 4. 10. 26,

1; 41. 57. 13 20, 1; 2, 12; 26, 7. 16. 13, 2;

30, 43. 17. Ps. 104, 14;



raon i casa lui cu certri mari t
rele pentru Sara îemeea lui Avram.

18. i chemând Faraon pre A-

vram i-a zis : pentruce ai fcut a-

ceasta mie? De nu mi-ai pus, c
femee Tî este ie? ,/

19. Pentruce, aivEîs: c sor'mi

este, i o am luat pre ea femee mie?

Acum dar, iat îemeea ta înaintea

ta; ia-o i le du.

20. i a poruncii Faraon oame-

nilor si pentru Avram, ca s-1 pe-

tFeac de acolo pre el i pre îemeea

lui l foaie câte erau ale iui.

CAP. 13.

Avram se. desparte de Lot.

Si
s'a suit Avram din Eghipet, el

j
i îemeea lui i toate ale lui i

Lot cu el în pustie.

42. Iar Avram erâ bogat foarte

cu dobitoace i cu argint i cu aur.

3. i pre calea pre care venise,

s'a dus în pustie pân la Vetil, la

locul în care mai înainte a fost cor-

tulîui, între Vetil i între Anghe.

4. La locul altarului care mai îna-

inte 1-a fost fcut acolo; i a che-

mat acolo Avram numele Domnului.

5. i Loi care mergeâ împreun
cu Avram, aveâ : oi i boi i cor-

turi.

6. i nu-i încpea pre ei pmân-
tul, ca s lcuiasc într'un loc, pen-

tru c erau averile lor multe.

7. i nu-i ciiprmdeâ pre ei p-
mântul ca s lcuiasc împreun.

8. i s'a fcut ceart între psto-

rii dobitoacelor lui Avram i între

pstorii dobitoacelor lui Lot ; iar

Hananeii i Ferezeii lcuiau atunci

pmântul acela.

9. i a zis Avraam lui Lot; s nu

îie sfad între mine i între line i
între pstorii mei i între pstorii

ti, c oameni frai suntem noi.

18. Fac. 20, 9. 19. 20, 14.

13.2.12,16. 3 12, 8; 28, 19; 35, 7. 6. 36, 7.

10. Iat nu este tot pmântul în-

naintea ta? Desprefe-te de mine;

de vrei tu spre stânga, eu spre dreap-

ta; iar de vrei tu spre dreapta, eu

spre stânga.

11. i ridicând Lot ochii lui a v-
zut toat împrejurimea Iordanului,

c toat erâ adpat, mai înainte

pân a nu surpa Dumnezeu Sodo-

ma i Gomora, ca Raiul lui Dum-
nezeu i ca pmântul Eghipetuîui,

pân la Zogora.

12. i 'a ales Lot tot inutul ceî

din prejuruî Iordanului; l s'a tras

înapoi Lot dela rsrit; i s'a des-

prit fiecare de fratele su.
13. i Avram s'a slluit în p-

mântul Hariaan; iar Lot s'a sl-
luit în cetatea inuturilor i -a pus
lcaul în Sodoma.

14 Iar oamenii cei din Sodoma er

rau ri i pctoi înaintea lui Dum-
nezeu foarte.

15. i au zis Dumnezeu lui A-

vram, dupce s'a desprit Lot de

dânsul : ridic ochii ti i caut
din locul în care eti tu acum,

spre miea?noaple i spre mieaz-
zi i spre rsrit i spre mare.

16. C tot pmântul care îl vezi,

ie îl voiu dâ i seminii taLe pân
în veac. >

17. i voiu face smâna ta ca

nisipul pmântului; i de poate cine-

va numra nisipul pmântului i
smâna ta' va numra.

18. Scoal- te i umbl pmân-
tul în lung i în lat, c ie îl voiu

da pre el i seminiei taie în Veac.

19. -i ridicându - i Avram cor-

turile a venit i a lcuit lâng ste-

jarul lui Mamvrî, care erâ în He-

vron; i a zidit acolo altar Dom-
nului.

16. 12 7; 15, 5; 32, 12, 28, 13, 14.



CAP.14.
Robirea lui Lot, Avram îl scap pre

Lot i este binecuvântat de

Melhisedec.

Si a fost când împreâ Amarfal,

împratul Seriaarului, i Arioh, îm-

pratul Elasartilui, i Hodologomor,

împratul Elamului, i Targal, îm-

pratul neamurilor.

2. Fcut-au r'zboiu cu Valla, îm-

pratul Sodomei, i cu Vars, împ-
ratul Gomorei, i cu Senaar, împra-

tul Adamei, i cu Simovor, împratul

Sevoimului, i cu împratul Valacu-

lui: acesta este Sigor.

3. Tofi acetia s'au adunat în va-

lea cea srat, care acum este ma-

rea srilor.

4. Doisprezece ani aceia slujise

lui Hodologomor; iar în al treispre-

zecelea s'au rsvrtit.

5. îar înlr'al patrusprezecelea an

au venit Hodologomor i împrajii,

carii erau cu el, i au tiat pre uria-

ii cei din Astarcf i Karnaim i
neamuri tari împreun cu ei i pre

omeii cei din cetatea Savi.

6. i pre Hcreii cei uin munii

Seir pân la Terevinful Âîaranului,

care este în pustie.

7. i întorcându-se au venit la

fântâna judecii: aceasia este Ka-

dis; i au tiat pre toi boierii lui

Ânralik i pre Amoreii cei ce l-

cuiau în Asasonfamar. .

8. i au ieit la rzboiu împra-
tul Sodomei i împratul Gomorei

i împratul Adamei i împratul

Sevoimului i împratul Valacului:

acesta este Sigor, i s'au tocmit ta-

bra spre btaie în valea cea sr'âf.

9. împrotiva lui Hodologomor, îm-

pratul Elamuîui i împrotiva lui

Targal, împratul neamurilor i îm-

protiva lui Amarfal, împratul Se-

naarului i împrotiva lui Arioh, îm-

pratul Elasarului; patru împrai
împrotiva a cinci.

10. Iar valea cea srat erâ cu

fântâni de smoal; i au fugit îm-

pratul Sodomei i împratul Go-

morei i âu czut acolo; iar cei

ce au rmas, au fugit la munte.

11. i au luat toat clrimea So-

domei i a Gomorei i toate ce

aveau ei de mâncare; i s'au dus.

12. i au luat i pr Lot, feciorul

fratelui lui Avram, i toate averile

lui, c icuiâ în Sodom; i s'au

dus.

13. i venind unul din cei sc-
pai, a spus lui Avram trectorul;

care Icuiâ lâng stejarul lui Mamvrî,

al Amoreului fratelui lui Eshoî i
fratelui lui Avnan, carii aveau leg-

tur de pace cu Avram.

14. i auzind Avram, o s'a hiat

în robie Lot, feciorul fratelui su,
numrat-a slugile sale cele de cas,
trei sute optsprezece i a alergat

dup ei pân la Dan.

15. i au czut asupra lor noap-

tea, el i slugile lui; i i-au lovit

pre ei i i-au gonit pân la Movul,

care este deastânga Damascului.

16. i au întors toat clrimea
Sodomei i pre Lot, feciorul frate-

lui su, i toate averile lui i feme-

ile i norodul.

17. i a ieit împratul Sodomei
întru întâmpinarea lui, dup întoar-

cerea lui dela tierea lui Hodologo-

mor i a împrailor, cari erau cu

ei în valea lui Savi:., acesta erâ câm-

pul împrailor.

18. i Melhisedec împratul; Sa-

limului i-a. adus pâine i vin, i erâ

el preot lui Dumnezeu celui prea în-

nâlt,

19. i a binecuvântat pre Avram,

i a zis: binecuvântai este Avram

]iui Dumnezeu celui prea înalt, care

a fcut cerul i pmântul.

20. i bine cuvântat este Dumne-

14. 18 Ps. 10$, 5; Evr. 7, 1.

20. Evr. 7, 2, 4, 6.



zeul cel prea înalt care au dai pre

vrjmaii ti supt mâna fa. i a dat

Avram lui zeciuial din toate.

21. i a zis împratul Sodomei

ctre Avram: d'mi oamenii, iar caii

s fie ai ti.

22. i a zis Avram ctre împ-
ratul Sodomei: tinde voiu mâna mea

ctre Domnul Dumnezeu cel prea

înalt, care au fcut cerul i pmântul.

23. Nu voiu luâ nimic dinlr'ale

tale dela aj pân la legtura în-

clmintei, ca s nu zici : eu am
îirftogit pre Avram.

24. Afar de cele ce au mâncat

feciorii i afar de partea brbai-

lor cari au venit cu mine: Eshol,

Avnan, Mamvri, acetia îi vor luâ

partea lor.

CAP. 15.

Credina i dreptatea lui Avranu

Iar dup cuvintele acestea fost-au

cuvântul Domnului ctre Avram

în vedenie, zicând : nu te teme Avra-

me, eu te voiu pzi pre tine i plata

ta va fî foarte mult.

2. l a zis Avram: Stpâne Doam-
ne, ce'mi vei dâ? C eu mor fr
de feciori, i feciorul slujnicii mele

Masec, acesta este Eliezer Damascul.

3. i a zis Avram: de vreme ce

mie nu mi-ai dat smân, iat slu-

ga mea va fi dup mine motenitor.

4. i îndat s'a fcut cuvântul

Domnului ctre dânsul, zicând : nu

va fi acesta motean dup tine; ci

cel ce va iei din tine acesta va fi

motenitor.

5. i l-au scos pre el afar i i-au

zis lui: caut la cer i numr ste-

lele de le vei pufeâ numrâ pre ele,

i i-au zis lui: aâva fî seminia laf^

6. i a crezut Avram lui Dum-

22. 2 lege 32, 40.

15, 1. Isaia 41, 10 2. 24, 2,.. 5. 13, 16;
Eire 32, 13; 2 lege 10. 22; Rom. 4, 18.

6, Rom. 4, 3,

ne2eu, i s'a socotit lui spre drep-

tate.

7. i au zis ctre dânsul : eu sunt

Dumnezeul cel ce te-am scos din

(ara Haldeilor, ca s'{i dau ie p-
mântul acesta s'l moteneti pre el.

8. i a zis : Stpâne Doamnei Cum
voiu cunoate c'l voiu motenî
pre el.

9. i i-au zis lui: iâ o junice de

trei ani i o capr de trei ani i un

berbece de trei ani i o turturea i
un porumb.

10. i luând el acestea toate, le-a

despicat în dou i le-a pus pre

ele cu fata una ctre alta; iar pa-

srile nu le-a despicat.

11. i s'au pogorîf pasrile pre

trupurile cele despicate, i a ezut
Avram lâng ele.

12. Iar când apuneâ soarele, ui-

mire a czut pre Avram, i iat

fric mare i întunecat 1-a coprins

pre dânsul.

13. i s'a zis ctre Avram: tiind

vei tî c nemernic va fî smâna
ta în pmânt strein, i o vor su-

pune pre ea robiei, i o vor chi-

nul i o vor smeri pre ea patru sule

de ani.

14. Iar pre neamul acela cruia

vor sluji, îl voiu judec eu; iar dup
aceia vor iei aicea cu avere mult.

15. i tu vei merge la prinjii ti

în pace ajungând la btrânele bune.

16. Iar întru al patrulea neam se

vor întoarce aici; pentrucâ pcatele

Amoreilor nu s'au plinii pân acum.

17. Iar dup ce a apus soarele s'a

îeut flacr, i iat cuptor fume-

gând i par de foc care tre-

cui prin mijlocul despicturilor a-

celora.

18. In ziua aceea au fcui Dumne-
zeu legtur cu Avram zicând: se-

7. Gal, 3, 6. 9. lacov 2, 23. 10, Ieremia
34, 18. 13. Eire 12, 40; Fapt Hp, 7, 6.

14. Eire 3, 21; 11, 2; 12, 35; 36. 15. 25, a.
18. 12, 7; 17, 7i 2 lege 34, 4.



minieî fale voiu dâ pmântul ace-

sta dela rîul Eghipelului pân la

rîul cel mare al Eufratului,

19. i pre Kenei i pre Kenezei

i pre Kedmonei,

20. i pre Hetei i pre Ferezei i
pre Rafaimi,

21. i pre Amorei i pre Hana-

nei i pre Evei i pre Gherghesei

i pre Ievusei*.

CAP. 16.
Ismail.

Iar Sara îerneealui Avram nu n-
teâ; i aveâ ea o slujnic Eghip-

leanc al creia nume erâ Agar.

2. i a zis Sara ctre Avram: iat

m'au închis Domnul ca s nu nasc,

intr dar la slujnica mea ca s fac

din ea feciori.

3. i a ascultat Avram de cuvân-

tul Sarei; i luând Sara pre Agar

Eghipleanca, slujnica sa, a dat-o lui

Avram brbatului su îemee, dup
ce a lcuit zece ani Avram în p-
mântul lui Hanaan.

4. i a intrat Avram la Agar, i
ea zmisli, i vzând c a luat în

pântece s'a despreuif stpâna ei

înaintea ei.

5. i a zis Sara ctre Avram :

slrâmbfafe se face mie de ctre

line, eu am dat pre roaba mea în

sânul tu, i ea vzând c are în

pântece, m'a urgisit; judece Dum-
nezeu între inine i între tine.

6. i a zis Avram ctre Sara :

iat slujnica ta în mâinile tale, f
cu dânsa cum va plceâ ie, i a

necjit-o pre ea Sara, i a fugit de

la. faa ei.

7. i a aflat-o pre ea îngerul Dom-
nului la izvorul apei în pustie, la

izvorul cel din calea lui Sur.

8. i a zis ei îngerul Domn<4iM :

Agar slujnica Sarei, de urde vii ?

20. 2 lege 7, 1; Numeri 13, 33.

16. 2. 20. 18. 5. 3t. 53.

i unde mergi? i a zis ea: dela

faa Sarei stpânei meie fug eu.

9. i a zis ei îngerul Domnului:

întoarce- te la stpâna ta i te sme-

rete supt mâinile ei.

10. i a zis ei îngerul Domnului :

înmulind voiu înmuli smâna ta,

i de mulime nu se va nurnrâ.

11. ii-a zis îngerul Domnului:

iat în pântece ai tu, i vei nate
fiu, i vei chemâ numele lui Ismail;

pentruc au auzit Domnul smere-

niea la.

12. Acesta va îi om crud, mâinile

lui împrotiva tuturor, i mâinile tu-

turor împrotivalui, i înaintea feii

tuturor frailor si va lcuî.

13. i a chemat Agar numele Dom-
nului celui ce gria ctre dânsa: tu

Doamne carele m'ai cercetat, c a

zis : c i înainte fe-am vzut când

te-ai artat mie.

14. Pentru aceasta a chemat fân-

tâna aceea, fântân, «înaintea creia

am vzut; între Cadis i între Va-

rad.

15. i a nscut Agar lui Avram
fecior, i a pus Avram numele fe-

ciorului su crei 1-a nscut Agar:

Ismail.

16. i Avram erâ de optzeci i
ase de ani când a nscut Agar

pre Ismail lui Avram.

CAP. 17.

Tierea împrejur.

Iar când a fosl Avram de nouzeci

i nou de ani, s'au artat Dom-
nul lui Avram i i-au zis : kw suni

Dumnezeul tu, f ce este plcut în-

naintea mea, i fii fr de prihan.

2. i voiu pune legtura mea în-

tre mine i între tine ; i te voiu

înmuli foarte.

3. i a czut Avram pre faa sa,

i i au grit Dumnezeu lui zicând:

10. 17, 20. 14. 24, 62, 25, 11,

17. 1. 24, 40. 2, Rom 4, 17,



4. lat eu i legtura mea cu line,

i vei fi faf a multor neamuri.

5. i nu se va mai chemâ nu-

mele fu Avram, ci va îi numele

tu Âvraam; pentru c faf a mulfe

neamuri fe-am pus pre fine.

6. i fe voiu crefe, foarfe, foarfe,

i fe voiu pune înfru neamuri, i
împrai din fine vor ieî.

7. i voiu pune legtura mea în-

tre tine i între smâna fa dup
fine întru neamurile lor spre leg-

tur venic, ca s îiu Dumnezeu

(ie i seminiei fale dup fine.

8. i voiu dâ (ie i seminiei tale

dup fine pmântul în care lcu-

efi, tot pmântul lui. Hanaan spre

stpânire venic; i eu voiu lî lor

Dumnezeu.

9. i au zis Dumnezeu ctre A-

:
vraam: tu s pzeti legtura mea
i smâna fa dup fine înfru nea-

murile lor.

10. i aceasta este legtura care

o vei pzi înfre mine i înfre voi,

i între seminia fa dup fine, în-

fru neamurile lor, se va fiâ vou
împrejur foaf partea brbteasc.

11. i vei fiâ împrejur marginea

trupului vostru, i va fi semn de

legtur înfre mine i înfre voi.

12. i pruncul de 8 zile se va

fiâ vou împrejur foaf parfea br-
bteasc înfru neamurile voastre,

i cel nscuf în casa fa, i cel

cumprat cu argirff, i tot fiul strin

care nu esfe din smâna fa.

13. Cu tiere împrejur se va fiâ

cel nscuf al casei fale, i cel cum-

prat cu arginf. i va fi legtura

•mea preste trupul vostru întru le-

gtur venic.
i partea brbteasc care

nu'i va tia împrejur marginea tru-

pului su în ziua a opta.pierde-se-va

5. Sirab 44, 20; Rom. 4, 17. 8. 24, 7. E=
ire 13, 5, 9. Fapt Hp 7, 2. 10. Lev. 12,

3 ; Luc, 2, 21 ; Ioan 7, 22
;
Fapt flp. 7, 6.

11. 2 lege 10, 16. 12. 21, 4, Rom. 4, U.

sufletul acela din neamul su, pen-

lruc a stricat legtura mea.

15. i au zis Dumnezeu lui A-

vraam : Sara femeea ta nu se va

chema numele ei Sara; ci Sarra va

fi numele ei.

16. i o voiu binecuvânfâ pre dân-

sa, i voiu dâ ie dinfr'însa îiu, i-l

voiu binecuvânfâ pre dânsul, i va

fi spre neamuri, i împrai neamu-

rilor dintr'însul vor iei.

17. i a czut Avraam pre faa sa

i a râs, i a zis în cugetul su gr-
ind : au doar se va nafe fiu celui

de o sut de ani? i Sarra de nou-
zeci deanifind, au doar va nafe ?

18. i a zis Avraam ctre Dum-
nezeu: Ismail acesta s triasc îna-

intea ta.

19. i au zis Dumnezeu lui Avraam*

aâ: iat Sarra femeea fa va nafe
ie fiu, i vei chemâ numele lui lsaac,

i voiu pune legtura mea cu dân-

sul spre legtur venic, ca s fiu

Dumnezeul lui i seminiei lui dup
dânsul.

20. Iar pentru Ismail iaf c le am
ascultat i l-am binecuvântat pre

dânsul; îl voiu crefe i-l voiu în-

muli pre dânsul foarfe; douspre-

zece neamuri va nafe, i-l voiu face

pre dânsul neam mare.

21. Iar legtura mea o voiu pune

cu lsaac, pre care îl va nate ie

Sarra într'aceasf vreme în cellalt an.

22. i au încetat Dumnezeu a gri
ctre Avraam; t s'au suit Dumne-
zeu dela dânsul.

23. i a îuaf Avraam pre Ismail

fiul su, pre toi cei nscui încasa

sa, i pre foi cei cumprai cu ar-

gint, i pre fot brbatul dintre oa-

menii cei din casa lui Avraam, i
le-au fiaf împrejur marginea trupu-

lui în ziua aceea, dup cum au grit

Dumnezeu Iui.

17. 18, 12. 19. 18, 10; 21, 1. 20. 16, 10;
21, 13; 25 12, 16. 21. Rom. 9, 9.

22. 35, 13; Jud, 13, 20.



24. i Avraam erâ de nouzeci i
nou da ani când i-a lial împre-

jur marginea lrupului su.

25. îar Ismail îiul lui erâ de trei-

sprezece ani când i a tiat împre-

jur marginea trupului su.
26. i toi în acea zi s'au tiat

împrejur Avraam i Ismail fiul lui.

27. i foi brbaii casei lui, i cei

nscui în cas, i cei cumprai cu

argint dintr'alte neamuri, iau tiat

împrejur pre ei.

CAP. 18-
Avraam primete trei îngeri.

i s'au artat Dumnezeului Avraam
la stejarul lui Mamvrî când edeâ

el în ua cortului su la amiazzi.

2. i ridicând ochii si, a vzut:
i iat trei brbai stau din sus de

ei, i vzându-i pre ei a alergat dela

ua cortului su întru întâmpinarea

lor, i s'a închinai pân la pmânt.
3. i a zis : Doamne, de am aflat

har înaintea ta, nu trece pre robul

tut
4. S se aduc ap i s se spele

picioarele voastre, i v odihnii supt

copaciu.

5. i voiu aduce pâine i vei

mâncâ, i dup aceea vei merge

în calea voastr
;
pentru aceea aba-

lei-v la sluga voastr; i ei au zis:

aâ, î dup cum ai zis.

6. i a alergat Avraam în cort la

Sarra i a zisei: grbete i fr-

mânt trei msuri de fin curat,

i f azime,

7. Iar Avraam a alergat la vaci,

i a luai un viel tânr i bun, i
l-a dat slugii s-1 gteasc curând.

8. i a luai unt i lapte i vie-

,lul care l-a gtit, i le-a pus înain-

tea lor, i ei au mâncat; iar el stâ

lâng dânii supt copaciu.

9. i au zis ctre dânsul : unde

18« 1- Evr 13.2. 2.19,1. 4. 19, 2; 43. 24,

6. 1, Imp. 28, 24

este Sarra îemeea ta? t rspunzând

a zis: iat este în cort.

10. i au zis: iat când m voiu

întoarce, voiu veni la tine în vre-

mea aceasta i în ceasurile acestea,

i va aveâ fecior Sarra femeea ta ;

iar Sarra a auzit dela ua cortului

fiind dup dânsul.

11. Iar Avraam i Sarra erau b-
trâni, trecui în zile, i Sarrei înce-

tase a se face cele femeeti.

12. i a râs întru sine Sarra zi-

când: înc nu mi s'a fcut aceasta

pân acum, i Domnul meu este

btrân.

13.i au zis Domnulclre Avraam:
pentruce a râs Sarra întru sine zi-

când: au doar cu adevrat voiu na-

te btrân fiind ?

14. Au nu este cu putin la Dum-
nezeu tot cuvântul? In vremea a-

ceasta i în ceasurile acestea m
voiu întoarce la tine i va aveâ Sarra

fecior.

15. i a tgduit Sarra, zicând :

n'am râs, pentruc s'a temut; i au

zis ctre ea : ba, ci ai râs.

16. i sculându-se [de acolo br-
baii s'au uitat spre Sodoma i spre

Gomora, i Avraam mergeâ împre-

un cu ei petrecându-i.

17. Iar Domnul au zis: au ascun-

de-voiu eu de Avraam sluga mea
cele ce eu voiu face?

18. Iar Avraam se va face neam
mare i mult, i întru el se vor

binecuvântâ toate neamurile pmân-
tului.

19. C tiu, c va înv pre fiii

si i casa sa dup sine, i vor

pzi cile Domnului ca s fac drep-

tate i judecat, penfruca s aduc
Domnul asupra lui Avraam toate

câte au grit ctre dânsul.

20. i au zis Domnul: strigarea

10. 17, 19. 21. 1; Rom. 9, 9, 12. 17. 17;
1 Petr. 3 6. 14. Mat. 19, 26; Luc. 1, 37.

18. 12, 3; 22, 8; 26, 4 19. Fapt. Hp. 3,

25; 2 lege 6, 7; Gal. 3, 8. 20. 13 13, 19, 13.
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Sodomei i a Gomorei s'a înmulit

spre mine, i pcatele lor sunt mari

foarte.

21. Deci pogorîndu-rn voiu ve-

deâ de fac dup strigarea lor, care

vine !a mine; iar de nu, s tiu.

22. i întorcându-se de acolo br-
baii, au venit în Sodoma; iar A-

vraarn înc stâ înaintea Domnului.

23. i apropiindu se Avraam a

zis: s nu pierzi pre cel drept cu

cei necredincioi, i va fî dreptul

ca cel necredincios?

24. - De vor fi cincizeci de drepi

în cetate, au doar pierde-vei pre

ei? Au nu vei ierfâ tot locul pentru

cincizeci de drepi de vor fi într'însa?

25. Nici cum nu vei face dup
cuvântul acesta ca s ucizi pre cel

drept împreun cu cei necredincioi,

i s fie dreptul ca i cel necredin-

cios, nici cum. Tu cel ce judeci tot

pmântul, au nu vei face judecat?

26. i au zis Domnul: de se vor

aflâ în cetatea Sodomei cincizeci de

drepi, voiu iertâ toat cetatea i lot

locul pentru dânii.

27. i rspunzând Avraam a zis:

acum am începui a gri ctre Dom-
nul meu, i eu sunt pmânt i cc-

nue
28. Dar de vor fi mai puini de

cincizeci de drepi, s fie patruzeci

i cinci, au pierde-vei pentru patru-

zeci i cinci toat cetatea? i au

zis: nu o voiu pierde de voiu afla

acolo patruzeefe i cinci.

29. i a adaos a grî ctre Dom-
nul, i a zis: dar de se vor aflâ a

colo patruzeci? i au zis: nu o voiu

pierde pentru acei patruzeci.

3CL i a zis: s nu fie cevâ Doamne
de^voiu mai grî: dar de se vor

' a^fiâ acolo treizeci? i au zis: nu

o voiu pierde de voiu aflâ acolo

treizeci.

21. Iti 5; Ierem. 32. 19. 25. Ps. 7, 9; Ioan
5, 27; Rom. 3, 6. 26. Hmos, 7, 2.

30. Jud. 6, 39.

31. i a zis: penlruc pociu gri

ctre Domnul, dar de se vor aflâ

acolo douzeci? i i-au zis; nu o

voiu pierde de voiu aflâ acolo dou-
zeci.

32. i a zis: s nu fie cevâ Doam-
ne, de voiu mai grî înc odat.

Dar de se vor afiâ acolo zece? i
au zis: nu o voiu pierde pentru a-

cei zece.

33. i s'au dus Domnul dupce
au încetat a grî lui Avraam, i A-

vraam s'a întors la locul su.

CAP. 19.

P ei r c a S o d o m e i.

Oi au venit doi îngeri la Sodoma

V seara, i Lot edeâ la poarta So-

domei, i vzându-i Lot s'a sculat

întru întâmpinarea lor, i s'a închi-

nat cu faa la pmânt, i a zis:

2. Iat Domnilor, abatei-v la casa

slugii voastre i rmânei i sp-
lai picioarele voastre, i diminea
sculându-v, vei merge în calea

voastr; iar ei au zis: nu, ci în u-

liâ vom mâneâ.

3. i îi silea pre ei, i s'au ab-
tut la dânsul i au intrat ,în casa

lui; i a fcut lor de mâncare, i
azime a copt lor, i au mâncat.

4. Iar mai namle de ce s'au cul-

cat ei, brbaii cetii Sodomii au

încunjurat casa dela cel tânr pân
la cel btrân i tot norodul îm-

preun.

5. i au chemat afar pre Lot i
au zis ctre dânsul: unde sunt br-
baii carii au intrat la fine noaptea?

Scoate-i la noi ca s ne împreu-

nm cu ei.
*

6. i a ieit Lot la ei înaintea uii,

i a tras ua dup sine.

7. i a zis ctre ei: nicidecum

frailor nu facei rutatea aceasta.

8. Ci am eu dou fete care n'au

19. 1. 18, l; Evr. 13, 2. 2. 18, 4.



cunoscut brbat, pre acelea voiu

scoale la voi, i v facei treaba cu

ele dup cum va plceâ vou, nu-

mai asupra brbailor acestora s
nu facei nedrept; pentruc au in-

trat supt acoperemânful casei mele.

9. Iar ei au zis iui: du-te în colo,

ai venii s lcueti aici sau jude-

cat s judeci? Acum dar te vom
chinul mai ru pre tine decât pre ei;

i sileau pre Lot foarte, i s'au a-

propiat la ue s o strice.

10. iar brbaii tinzând mâinile

au tras pre Lot la sine în cas, i
au închis ua casei.

11. Iar pre brbajii carii erau la

ua casei i au lovit cu orbire dela

cel mic pân la cel mare, i s'au

ostenit cutând ua.
12. i au zis ctre Lot brbajii: ai

fu pre cineva aici? Gineri, au feciori,

au fete? Sau pre altcinevâ din ai

ti? De sunt în cetate, scoate'i din

locul acesta.

13. C vom s stricm noi locul

acesta, pentruc s'a înljaf striga-

rea lor înaintea Domnului, i ne-au

trimis pre noi Domnul sâ'l stricm
pre dânsul.

14. i ieind Lot a grit ctre gi-

nerii si, carii luase pre fetele lui,

i le-a zis: sculai-v i ieii din

locul acesta, pentruc Domnul va

s piarz cetatea.
v

15. i se pru a vorbi glum înain-

tea ginerilor si. Iar dac s'a fcut

diminea, grbiau îngerii pre Lot,

zicând : scoal-te i iâ femeea ta

i cele dou fete ale tale care ai, i
iei ca s nu pieri i fu împreun
cu frdelegile cetii.

16. i ei s'au turburat, iar îngerii

au apucat de mân pre el i pre

femeea lui i pre cele dou fete ale

lui, pentruc nu s'au îndurat Dom-
nul de dânsul; i scoându'i pre ei

afar, au zis:

9. 2 Petru 2, 8. 11. Inetep 19, 16.

13. 18, 20, 15. 2 Petru 2, 6, 7.

17. Mântuind mânfuefe sufletul

tu, s nu te uii înapoi, nici s stai

în vre un loc de prin prejur, în munte

te mânfuefe ca s nu te prinzi îm-
preun cu ei.

18. i a zis Lot ctre dânii: ro-

gu-m Doamne.

19. Fiindc a aflat sluga ta mil
înaintea fa, i ai mrit dreptatea ta

care faci cu mine, ca s fie viu su-

fletul meu, eu nu voiu putea s m
mânfuesc în munte, ca s nu m
prinz relele, i voiu murî.

20. Iat cetatea cea de aproape

ca s scap acolo, este mic, i a-

colo m voiu mânfuî; au nu este

mic? i va fi viu sufiefulmeu pen-

tru fine.

21. i i-au zis lui: iat ra'am mi-

rai de faa la i de cuvântul acesta,

ca s nu slric cetatea pentru care

i
ai grit.

j
22. Grbete dar ca s te mân-

! tueti acolo, c nu voiu putea face

IuctuI pân vei merge tu acolo, pen-

tru aceea au chemat numele cetii

aceea: Sigor.

23. Soarele a rsrit pre pmânt,
i Lot a intrat în Sigor.

24 i Domnul au plouat preste

Sodoma i preste Gomora pucioas

i foc dela Domnul din cer.

25. i au surpat cetile acestea

i toat împrejurimea, i pre toi

câi locuiau în ceti i toate câte

rsar din pmânt.
26. i s'a uitat femeea lui înapoi,

i s'a fcut stâlp de sare.
4

27. i a mânecat Avraam a doua

zi la locul unde a sftui înaintea

Domnului.

28. i a cutat spre Sodoma i
spre Gomora i spre pmântul de

prin prejuruî locului, i a vzut: i
iat se suiâ par de foc din pmânt
ca o vpaie de cuptor.

17. Inekp. 10, 6 19- 6. 8. 22. Intelep,

10, 6. 24. 2 Lege 29,23; Ierem, 50, 40; Luc
17, 29; 2 Petr. 2, 6, 25. Iezecbil 16, 48.

26, Luc. 9, 62; 17, 32.



29. i a fost când auslrical Dom-

nul (oale cetile de prin prejur, 'au

adus aminte Dumnezeu de Avraam,

i au scos preLof afar din mijlo-

cul surprii când au surpat Dom-
nul cetjile în care lcuiâ Lot.

30. i a ieit Lot din Sigori e-

dea în munte el i amândou ie-

lele lui cu dânsul, c s'a temut a

lcuî în Sigor i au lcuit în pe-

ter el i amândou fetele lui cu

dânsul.

31. i a zis cea mai în vârst c-
tre cea mai tânr: tatl nostru este

btrân i nimenea nu este pre p-
mânt care s intre la noi, dup
cum este obiceiul a tot pmântul.

32. Vino dar s adpm pre ta-

tl nostru cu vin i s dormim cu

dânsul, i s ridicm din tatl no-

stru smân.
33. i au adpat pre tatl lor cu

vin în noaptea aceea, i intrând cea

mai în vârst a dormit cu tatl ei

în noaptea aceea, i el n'a tiut

când a dormit ea i când s'a sculat.

34. i a fosf a doua zi a zis cea

mai în vârst ctre cea mai tânr:
iat am dormit ieri cu tatl nostru,

s'l adpm pre dânsul cu vin i
într'aceast noapte, i intrând te

culc tu cu el, i s ridicm din ta-

tl nostru smânj.
35. i adpar i într'acea noapte

pre tatl lor cu vin, i intrând cea

mai tânr a dormit cu tatl ei, i
el n'a tiut când s'a culcat ea i
când s'a sculat.

36. i au zmislit amândou fe-

tele din tatl lor.

37. i a nscut cea mai mare fe-

cior, i a chemat numele lui : Moav,

zicând: din tatl meu. Acesta etat

Moavitenilor pân în ziua de astzi.

38. i a nscut i cea mai tânr
fecior, i a chemat numele lui : A-

man, zicând: fiul neamului meu. A-

32, Lev. 18, 7. 38. 2 lege 2, 19.

cesta este tat Amanitenilor pân
în ziua de astzi.

CAP- 20.
Avraam în Gherara.

Oi s'a dus de acolo Avraam spre

y pmântul cel ctre amiazzi, i a

lcuit între Kadis i între Sur, i a

nemernicit în Oherari.

2. i a zis Avraam de Sarra îe-

meea sa : c sor este mie, c s'a

temut s zic : femeca mea este, ca

nu cumva s-1 ucig pre el oame-

nii cetjii pentru ea, i a trimis A-

vimeleh împratul Gherariîor [i a

luat pre Sarra.

3. i au intrai Dumnezeu la Avi-

meleh în somn noaptea, i i-au zis

lui : iat tu ai s mori pentru fe-

meea care ai luat, cea are brbat.

4. i Avimeleh nu s'a atins de ea,

i a zis: Doamne, au pierde-vei neam
drept care nu tie?

5. Au nu el a zis mie: sor îmi

este? i ea mi-a zis : frate îmi este;

cu inim curat i cu mâini drepte

am fcuf aceasta.

6. i i-au zis Dumnezeu în somn:
eu am cunoscut c cu inim curat

ai fcut aceasta, i eu nu m'am în-

durat de tine, ca s nu pctuieti
tu împrotiva mea, i pentru aceea

nu te-am lsat s te atingi de dânsa.

7. Iar acum d înapoi femeea

omului, c prooroc este i se va

rugâ pentru tine i vei îi viu ; iar

de nu o vei dâ înapoi, s tii c
vei muri tu i toate ale tale.

8. i de dimineaj culându-se

Avimeleh, a chemat pre toate slu-

gile sale, i a grit toate cuvintele

acestea în urechile lor, i s'au le-

mut toji oamenii foarte.

9. i a chemat Avimeleh pre A-

vraam, i a zis lui: de ce ai fcut

nou aceasta ? Au doar am greit

20 - 2. 12, 13, 26, 17. 3. 31. 24.

7. 26, 1!; ps. 104, 15. 9, 12, 18; 26, 10.



cevâ împrotiva fa de ai adus pre-

ste mine i preste împria mea
pcat mare? Lucru care nimenea

nu l-ar face, ai fcut mie.

10. i a zis Avimeleh ctre Avra-

am: ce ai socotit de ai fcut aceasta?

11. i a zis Avraam: pentruc am
gândit c nu va fi frica lui Dum-
nezeu în locul acesta, i pre mine

m vor omorî pentru femeea mea.

12. i cu adevrat sor este mie

dup tat, iar nu dup mam; iar

acum s'a fcut mie i femee.

13. i a fost când m'a scos Dum-
nezeu din casa tatlui meu, am zis

ei: aceast dreptate s faci cu mine

în fot locul unde vom intrâ, zi pen-

tru mine: c frate îmi este.

14. i a luat Avimeleh o mie de

drahme i oi i viei i slugi i
slujnice, i a dat lui Avraam, i i-a

dat înapoi i pre Sarra femeea Iui.

15. i a zis Avimeleh ctre Avra-

am: iat pmântul meu înaintea ta,

unde'|i va plceâ lcuefe.

16. Iar ctre Sarra a zis: iat am
dat o mie de drahme fratelui tu,

acestea vor îi ie întru cinstea feii

tale i a tuturor, care sunt cu fine,

i întru toate adevrul s spui.

17. i s'a rugat Avraam lui Dum-
nezeu, i au însntoat Dumnezeu
pre Avimeleh i pre femeea lui i
pre slujnicile lui i a început a nate.

18. Pentruc închisese Domnul lot

mitrasul în casa lui Avimeleh, pen-

tru Sarra femeea lui Avraam.

CAP. 21.

Naterea lui Isaac.

i Domnul au cercetat pre Sarra

dup cum au zis, i au fcut Dom-
nul Sarrei precum au grit.

2. i zmislind Sarra a nscut

11. 26, 9. 12. 12, 13. 14. 12, 19,

18 Fac. 16, 2; 1 Imp. 1, 5.

21. 1. 17, 19; 18. 10.

2. 25, 19; 1 Paralip. 1, 34; Mat. 1, 2; Fapt.
fip. 7, 8; Gal. 4, 23; Evrei 11, 11.

|

lui Avraam fiu la btrânee, pe vre-

mea dup cum grise lui Domnul.

3. i a chemat Avraam numele fi-

ului su pre carele 1-a nscut Sarra:

j

Isaac.

j
4. i a tiat împrejur Avraam pre

i Isaac în ziua a opta, precum, i-au

fost poruncit Dumnezeu lui.

5. i Avraam £râ de o sut de

ani, când s'a nscut Isaac fiul su.
6. i a zis Sarra: râs mi-au fcut

Domnul, pentruc cine va auzî, se

va bucur împreun cu mine.

7. i a zis: cine va spune lui A-

vraam c Sarra apleac prunc? C
am nscut fiu Ia blrâneele mele.

8. i a crescut pruncul i s'a în-

rcat, i a fcut Avraam ospj mare

în ziua în care s'a înrcat fiul su
Isaac.

9. i vzând Sarra pre fiul Aga-

rei Eghiptencii, care se nscuse lui

Avraam, jucându-se cu Isaac fiul su,
10. A zis lui Avraam: gonete pre

slujnica aceasta i pre fiul ei, c
nu va moteni fiul slujnicii cu fiul

meu Isaac.

11. i foarte greu s'a prut cu-

vântul acesta înaintea lui Avraam

pentru fiul su Ismail.

12. i au zis Dumnezeu lui Avra-

am: s nu fie greu înaintea ta cu-

vântul cel pentru prunc i pentru

slujnic; toate câte va zice ie Sarra,

ascult de cuvântul ei, pentruc în-

tru Isaac se va chemâ ie smân.
13. Dar i pre fiul slujnicii ace-

steia neam mare îl voiu îace, pen-

truc smâna ta este.

14. i s'a sculat Avraam dimi-

neaa, i luând pâini i un foaie cu

ap a dat Agarei, i a pus pre u-

mrul ei i pruncul i o a slobozit

pre dânsa; i ea mergând rtceâ
prin pustie ctre fântâna jurmân-

tului.

4. 17, 12. 5. Mat. 1, 2. 10. Gat. 4, 30.

12. Rom. 9, 7; Evr. 11, 18. 13. 17, 20; 25, 12.



15. i s'a sfârii apa din foaie, i
a lepdaf pruncul supf un brad.

16. i mergând a ezui în preajma

lui departe ca o arunctur de arc,

penfruc a zis: nu voiu vedea moar-

tea pruncului meu, i a ezut îna-

intea lui, i strigând pruncul a plâns.

17. i au auzii Dumnezeu glasul

pruncului din locul unde erâ, i a

strigai îngerul lui Dumnezeu pre A-

gar din cer i au zis ei: Ce este A-

gar? Nu le teme, c au auzit Dum-
nezeu glasul pruncului tu din locul

unde este. j

* 18. Scoal-le, iâ pruncul i'l {ine

cu mâna ta, c neam mare îl voiu

face.

19. i au dechis Dumnezeu o-

chii ei i a vzul fântân de ap
vie; i mergând a umplut foalele de

ap i a adpat pruncul.

20. i erâ Dumnezeu cu pruncul;

i a crescu! i a lcuit în pustie

i s'a fcut vântor,

21. i a lcuit în pustia Faran,

i i-a luat lui rnurn-sa femee din

pmântul Eghipeiului.

22. i a fost în vremea aceea i
*» grit Avimeleh i Ohozat, care

luase pre nora sa i Fihul Voevo-

dul puterii lui ctre Avraam zicând:

Lumnezeu este cu line înlru toate

câte faci,

23. Acum dar jur-te mie pre Dum-
nezeu c nu'mi vei face sfrâmb-
late, nici semiifiei mele nici numelui

meu; ci dup dreptatea care am f-
cut cu tine, vei face cu mine i p-
mântului întru care le-ai slluit.

24. i a zis Avraem: eu m jur.

25. i a mustrat Avraam pre A-

vimeleh pentru fântânile apei, care

le-au luat slugile lui Avimeleh.

26. i Avimeleh a zis lui : n'arn

tiut cine a fcui {ie lucrul acesta :

nici tu nu mi-ai spus, nici eu n'arn

auzit fr numai astzi.

18. 25, 16. 22. 26, 26. 25. 26. 15, 18.

27. i a luai Avraam oi i vi{ei

i a dat lui Avimeleh; i au fcui

amândoi leglur.

28. i a pus Avraam aple mie-

luije de oi singure.

29. i a zis Avimeleh lui Avraam:

ce sunt aceste apte mielui{e ale oi-

lor acestora care le-ai pus singure?

30. l a zis Avraam: aceste apte
mieluele vei luâ dela mine, ca sâ'mi

fie mie mrturie cum c eu am s-
pat aceast fântân.

31. Pentru aceea a chemat numele

locului aceluia, fântâna jurmântu-

lui, c acolo au jurat amândoi.

32. i au fcui amândoi legtur
la fânlâna jurmântului, i s'au scu-

lat Avimeleh i Ohozat, care {ineâ

pre Nora sa i ! Fihul mai marele

puterii lui, i s'au înlOTS în pmân-
tul Filistenilor..

33. i a sdit Avraam {arin la

fântâna jurmântului, i a chemat

acolo numele Domnului, Dumnezeu

venic.

34. i a lcuit Avraam în pmân-
tul Filistenilor zile multe.

C AP. 22.
Isaac adus spre jertf.

i a fost dup cuvintele acestea

Dumnezeu au ispitit pre Avraam

i i-au zis: Avraame, Avraame, iar

el a zis: iat eu.

2. i au zis: iâ pre fiul tSu cel iu-

bit pre Isaac pre care ai iubit i
mergi în pmânlul cel înalt, i'l adu

pre el acolo jertf într'un munte,

care'ji voiu spune {ie.

' 3. i scuîându-se Avraam de di-

minea a pus aoa pre asinul su,
i a luat cu sine dou slugi i pre

Isaac fiul su; i tind lemne pen-

tru jertf, sculându-se a mers, i a

treia zi a venit la locul care i-au

zis lui Dumnezeu.

31. 26, 33. 33. Isaia 57. 15.

22- Iudit 8, 22; Evr. 11, 17.



4. l cutând Avraam cu ochii

si a vzut locul de departe.

5. i a zis Avraam slugilor sale:

edei aici cu asinul, iar eu i prun-

cul vom merge pân colea; i în-

ch?nându-ne ne vom întoarce la voi.

6. i a luat Avraam lemnele cele

pentru jertf i le-a pus în spina-

rea lui lsaac fiul su; i a luat în

mâini foc i cuit i s'au dus amân-
doi împreun.

7. i a zis lsaac ctre Avraam
tatl su: tat, iar el a zis: ce este

fiule? i a zis: iat focul i lem-

nele, unde este oaea pentru jertf?

8. i a zis Avraam : Dumnezeu
îi va îngriji pentru oaie de jertf

fiul meu 1

9. i mergând amândoi împreun,
au venit la locul care i-au artat

Dumnezeu lui; i a zidit acolo A-

vraam altar i a pus lemnele dea-

supra, i legând pre fiul su Issac,

l-a pus pre altar deasupra lemnelor.

10. i a tins Avraam mâna sa s
iâ cu|itul s junghie pre fiul su.

11. i l-a strigat pre dânsul în-

gerul Domnului din cer zicând: A-

vraame, Avraame, iar ela zis:iateu.

12. i i-au zis: s nu pui mâna
ta pre prunc, nici s'i faci lui ni-

mic; c acum am cunoscut c te

temi tu de Dumnezeu, i nu i s'a

fcut mil de fiul tu cel iubit pen-

tru mine.

13. i cutând Avraam cu ochii

si, a vzut: i iat un berbece erâ

încurcat cu coarnele înfr'un copac

stufos; i s'a dus Avraam i a luat

berbecele i l-a adus jertf în lo-

cul lui lsaac fiul su.
14. i a chemat Avraam numele

locului aceluia: Domnul au vzut, ca

s se zic pân astzi: în muntele

acesta Domnul s'au artat.

15. i a strigat îngerul Domnu-

10. Iacov 2, 21.

lui pre Avraam a doua oar din cer

zicând:

16. Asupra mea însu'mi m'am ju-

rat zice Domnul, pentruc ai fcut

cuvântul acesta i nu Ji s'a fcut

mil de fiul tu cel iubit pentru mine.

17. Pentru aceea cu adevrat bine-

cuvântând te voiu binecuvânta, l
înmulind voiu înmuli smâna (a

ca stelele cerului i ca nesipul cel

de pre rmurile mrii; i va mo-

teni smâna la cetile neprieti-

nilor.

18. i se vor binecuvâniâ întru

smâna ta toate neamurile pmân-
tului, pentruc ai ascultat glasul

meu.

19. i s'a întors Avraam la slu-

gile sale, i sculându-se s'au dus

împreun la fântân jurmântului ;

i au lcuit acolo la fântâna jur-

mântului.

20. i a fost dup cuvintele ace-

stea i s'a vestit lui Avraam zicând:

iat a nscut Melha i ea fii lui Na-

hor fratele tu.

21. Pre Uz celîntâiu nscut i pre

Vanes fratele lui i pre Camuil ta-

tl Sirilor.

22. i pre liazad i pre Azav i pre

Faldes i pre Ieldaf i pre Valuil.

23.1ar Vatuil a nscut pre Reveca.

Acetia sunt cei opt fii pre cari i-a

nscut Melha lui Nahor fratele lui

Avraam.

24. Iar iifoarea lui anume Revma

a nscut i ea prea Tavec i Taam
i pre Tohos i pre Moha.

CAP. 23-
Moartea i mormântul Sarrei.

Qi a fost vieaa Sarrei o sut dou-
yzeci i apte de ani.

2. i a murit Sarra în cetatea Ar-

16. Ps. 104, 9; Sirab 44, 21; 1 Macab.2, 52;
Luc. 1, 73; Evr. 6, 13, 14. 17. Eit, 32, 13;

Evr. 11, 12. 18. 12, 3; 18, 18; 26, 4; Fapt.
Ap. 3, 25; Gat. 3, 8; 11, 29. 23. 24, 15.

23- 2. 35. 27; Is. Navî 14, 15.



voc, care este în vale; aceasta este

Hevron în pmântul Hanaan; iar

Âvraam a venit s plâng pre Sarra

i s'o jeleasc.

3. i s'a scuiat Avraam dela mor-

tul su i a grit fiilor lui Het zi-

când :

4. Strein i nemernic sunt eu la

voi; dai'mi dar moie de mormânt
dela voi, ca s îngrop pre mortul

meu.

5. i au rspuns fiii lui Het ctre

Avraam zicând :

6. Nu doamne, ascult-ne pre noi:

împrat dela Dumnezeu eli tu în-

tre noi; în mormânturile noastre cele

alese îngroap'i mortul tu, c nici

unul dintre noi nu te va oprî ca s
nu'i îngropi mortul tu acolo.

7. i sculându-se Avraam s'a în-

chinat înaintea poporului pmân-
tului fiilor lui Het.

8. i a grit ctre dânii Avraam
zicând: de voii cu sufletul vostru

ca s îngrop mortul meu dela îa{a

mea, asculta|i-m i grifi pentru

mine lui Efron al lui Saar.

9. S'mi deâ mie petera cea în-

doit care o are eî, ce este în par-

tea arinei lui, pre argint cât va pre-

ul ca s o am aceasta între voi

moie de mormânt.

10. Iar Efron edea în mijlocul

fiilor lui Het, i rspunzând Efron

Hefeul ctre Avraam, a zis în auzul

fiilor lui Het i a tuturor celor ce

intrau în celate. zicând :

11. Lâng mine fii doamne i m
ascult : arina i petera care este

într'însa ie o dau, înaintea tutu-

ror cetenilor mei datu-o-am ie, în-

groap mortul tu.

12. i s'a închinat Avraam înain-

tea poporului pmântului.

13. i a zis lui Efron la auz înain-

tea a lot poporului pmântului: de

vreme ce eti pentru mine ascul-

f-m : argintul arinei ia'l dela mine

i voiu îngropâ mortul meu acolo.

14. i a rspuns Efron lui Avraam

zicând :

15. Nu doamne, ci am auzit: c p-
mântul este de patru sute de drahme

de argint, ce poate ii aceasta între

mine i între tine? Iar tu îngroa-

p'i mortul tu.

16. i a ascultat Avraam.de Efron

i a pltit lui Efron argintul, care

a grit la auzul fiilor lui Het, patru

sute de drahme de argint ales la

negutori.

17. i arina lui Efron în care erâ

petera cea îndoit spre faa Mam-
vreî, arina i petera care erâ întru

ea i toi copacii cari erau în a-

rin i tot ce erâ în notrile ei îm-

prejur.

18. S'a dat lui Avraam moie înain-

tea fiilor lui Het i înaintea tuturor

celor ce intrau în cetate.

19. Dup acestea a îngropat A-

vraam pre Sarra îemeea sa în pe-

tera arinei cea îndoit, care este

împreajma Mamvrei, aceasta este

Hevron în pmântul lui Hanaan.

20. i s'a întrit arina i petera

care erâ într'însa lui Avraam moie
de înmormântare dela fiii lui Het.

CAP. 24.
Cstoria lui Isaac.

Âvraam erâ btrân trecut în zile,

i Domnul l-au binecuvântat în-

tru toate.

2. i a zis Avraam slugii sale ce-

lei mai btrâne a casei sale, care

erâ mai mare p este toate ale sate:

pune mâna ta supt armul meu.

3. i te voiu jura pre Domnul Dum-
nezeul cerului i al pmântului, ca

feciorului meu Isaac s nu'i iei fe-

mee din felele Hananeilor între ca-

rii lcuesc eu;
V

17. 49, 30; 50, 18 19. 25, 0;35, 27; 49,31.
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4. Ci în pmântul meu unde m'am
nscu! eu, la neamul meu vei merge

i vei luâ femee fiului meu Isaac

de acolo.

5. i a zis ctre dânsul sluga:

dar de nu va vreâ îemeea s vie

cu mine în pmântul acesta, întoar-

ce-voiu pre fiul tu acolo în pmân-
tul de unde ai ieit?

6. Iar Avraam a zis ctre dânsul:

iâ aminte s nu întorci pre fiul meu
acolo.

7. Domnul Dumnezeul cerului i
Dumnezeul pmântului, cel ce m'au

luat din casa tatlui meu i din p-
mântul în care m'am nscut, cel ce

mi-au grit i s'au juraf mie zicând:

fie voiu dâ pmântul acesta i se-

miniei tale, acesta va trimite pre

îngerul su înaintea ta, i vei luâ

fzmee feciorului meu de acolo.

8. Iar de nu va vreâ femeea s
vie cu tine în pmântul acesta, cu-

rat vei fi tu de jurmântul meu, nu-

mai pre feciorul meu s nu'l întorci

acolo.

9. i a pus sluga mâna sa supt

armul lui Avraam stpânul su, i
a jurat lut pentru cuvântul acesta.

10. i a luat sluga zece cmile

din cmilele stpânului su i din

toate buntile stpânului su cu

sine, i sculându-se s'a dus înMe-

sopoiamia cetatea lui Nahor.

11. i a aezat cmilele s odih-

neasc afar de cetate lâng fân-

tâna cu ap, clre sear când ies

cele ce scot ap.
12. i a zis: Doamne Dumnezeul

stpânului meu Avraam, f cale bun
înaintea mea astzi, i f mil cu

stpânul meu Avraam.

13. Iat eu stau la izvorul apei,

i felele celor ce lcuesc în cetate

Ies, ca s scoa ap.
14. i fecioara creia eu voiu zice:

pleac vadra ta s beau, i ea va

7. 12, 7; 17, 8.

zice mie: bea tu t cmilele tale le

voiu adpâ pân ce vor încet a

bea, aceasta va fi gtit lui Isaac

slugii tale; i întru aceasta voiu cu-

noate c ai fcut mil cu stpânul

meu Avraam.

15. i a fost mai înainte de a s-
vâri el grind în cugetul su, i
iat a ieit afar Reveca fata lui

Vsfuii feciorul Melhei femeea lui Na-

hor fratele lui Avraam, având va-

dra pre umrul su.
16. i fecioar erâ frumoas la

fa foarte, fecioar erâ, brbat nu

o a cunoscut pre ea, i pogorîn-

du-se la fântân a umplut vadra i
s'a suit.

17. i a alergat sluga înaintea ei

i a zis: d-mi s beau pufin ap
din vadra ta.

18. Iar ea a zis: beâ doamne i
grbind a slobozit vadra pre braul

su, i l-a adpat pân a încetat

a beâ.

19. i a zis: i cmilelor tale voiu

scoate ap pân ce vor beâ toate.

20. i grbind a deertat vadra în

adptoare, i iari a alergat la

fântân s scoa ap, i a adpat
toate cmilele.

21. Iar omul o priveâ pre ea i
tceâ, ca s cunoasc, îndreptat-au

Dumnezeu calea lui sau nu ?

22. i a fost dupce au încetat

toate cmilele a beâ, a luat omul

doi cercei de aur, cari trgeau câte

0 drahm, i i-a pus în urechile ei,

i dou brri în mâinile ei, cari

trgeau zece msuri de aur.

23. i a întrebat-o pre dânsa i
1 a zis: a cui fal eti ? Spune'mi de

este la tatl tu loc s slluim noi.

24. Iar ea a zis lui: fat sunt a

lui Vatuil fiul Melhei, pre care l-a

nscut ea lui Nahor.

25. i i-a zis lui: i paie i fân

15. 22, 23. 17. Ioan 4, 7.



mulf este îa noi, precum i loc de

slluit.
26. i bine prând omului s'a în-

chinat Domnului, zicând:

27. Binecuvântat este DomnulDum-
nezeul stpânului meu Avraam, cel

ce n'a prsit dreptatea sa i ade-

vrul dela stpânul meu; i pre mine

m'au îndreptat Domnul la casa fra-

telui stpânului meu.

28. i alergând fecioara a spus

în cas mumei sale dup cuvintele

acestea.

• 29. Iar Reveca aveâ frate anume
Lavan, i a alergat Lavan îa om a-

far ia fântân.

30. i a fost dac a vzut cerceii

i brfrile în mâinele surorii sale,

i auzind cuvintele Rcvechii surerci

sale care zicea: aa mi-a grit omul;

i a venit Sa om unde sta el cu c-
milele !a fântân.

31. i a zis lui: vin-o, intr în'-

unfru binecuvântate al Domnului,

pentruce stai afar? Eu am gtit

cas i loc cmilelor tale.

32. i a intrai omul în cas i a

descrcat cmilele, a dat paie i fân

cmilelor i ap de splat picioa-

relor lui i picioarelor oamenilor ce-

lor ce erau cu el.

33. i îe-a pus lor pâine s m-
nânce, iar el a zis: nu voiu mâncâ
pân ce nu voiu gri cuvintele mele;

i ei au zis: grete.

34. i a zis: sluga lui Avraam
sunt eu. i

35. i Domnul au binecuvântat

iPre stpânul meu foarte, i s'a m-
rit i i-au dat lui oi i viei i argint

i aur i slugi i slujnice i cmile

i asini.

36. i Sarra îemeea stpânului

meu, a nscut un fecior stpânului

meu dupce a îmbtrânit el; i i-a

daf lui toate câte a avut.

37. i m'a jurat stpânul meu

31. 26, 29. 36. 21, 2.

zicând: s nu iei femee fiului meu
din fetele Hananeilor, între carii l-
cuesc eu în pmântul lor;

38. Ci la casa tatlui meu s
mergi, la neamul meu i vei luâ

femee feciorului meu de acolo.

39. Iar eu am zis stpânului meu:

dar de nu va vreâ s vie cu mine
femeea ?

40. i mi-a zis Domnul Dumne-

zeu înaintea cruia bine am plcut,

acela va trimite pre îngerul su cu

line i va îndrept calea ta i vei

luâ femee fiului meu din neamul

meu i din casa tatlui meu.

41. Atunci curat vei fi de bleste-

mul meu, dac vei veni la neamul

meu i nu vor dâ lie, i tu vei fi

curat de jurmântul meu.
42. i venind eu astzi la fântân

am zis: Doamne Dumnezeul stpâ-

nului meu Avraam, de vei îndrepiâ

tu calea mea pre care acum merg.

43. Iat stau îa fântâna apei i
fetele oamenilor cetii vor ieî ca

s iâ ap i va fi fecioara cma eu

voiu zice: d-mi s beau pujin ap
din vadra ta.

44. i ea îmi va zice: i tu beâ

i cmilelor tale voiu scoale ap,
aceasta este femeea care au gtit-o

Domnul lui Isaac slugii sale, i în-

tru aceasta voiu cunoate c ai X&-

cut mil cu stpânul meu Avraam.

45. i a fost mai înainte de a

sfâri eu grind în cugetul meu,

îndat a ieit Reveca cu vadra pre

umr, i s'a pogorît la fântân i a

scos ap i am zis ei: d'mi s beau.

46. i ea grbind a slobozii vadra

pre braul su i a zis: beâ lu i
cmilele tale le voiu adpâ; i am
but i cmilele le-a adpat.

47. i am întrebat o pre ea i am
zis: a cui fat eti tu, spune mie?

i ea a zis: fat sunt a lui Vatuil

feciorul lui Nahor pre care 1-a n-
scut lui Melha, i am pus ei cercei

i brrile pre mâinile ei.
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48. i prându'mi bine m'am în-

chinai Domnului i am binecuvân-

tai pre Domnul Dumnezeul stpâ-

nului meu Avraam, cel ce m'au în-

dreptai în calea adevrului, ca s
iau pre îata fratelui stpânului meu,

fiului su.
49. Deci de ve|i îace voi mil i

dreptate cu stpânul meu ori de nu

spunei'mi, ca s m înlorc spre

dreapta sau spre stânga.

50. i rspunzând Lavan i Va-

tuil au zis: dela Domnul a ieil lu-

crul acesfa, nu vom putea gri {ie

împrotiv, nici ru, nici bine.

51. Iat Reveca înaintea ta este,

ia-o i le du, i s fie îemee fecio-

rului slpânului lu dup cum au

gri! Domnul.

52. i a fost dupce a auzit sluga

lui Avraam cuvintele lor, s'a închi-

nat pân la pmânt Domnului.

53. i scoând sluga vase de ar-

gint i de aur i îmbrcminte a dat

Revechii, i daruri i-a dat i frate-

lui ei i mumei ei.

54. i a mâncat i a but el i
oamenii cei ce erau cu dânsul, i au

dormit; i sculându-se dimineaa a

zis: slobozii-m s m duc la st-

pânul meu.

55. i au zis fraii ei i muma sa:

s rmâe fata cu noi ca vreo zece

zile i dup aceea se va duce.

56. Iar el a zis ctre ei: nu m
oprii, c Domnul a îndreptat calea

mea întru mim, slobozii-m ca s
merg la stpânul meu.

57. Iar ei au zis: s chemm fata

i s'o întrebm; i au chemat pre

Reveca i i-au zis ei: merge vei cu

omul acesta?

58. Iar ea a zis: voiu merge.

59. i au slobozit pre Reveca sora

sa i averile ei i pre sluga lui A-

vraam i pre cei ce erau cu dânsul.

60. i au binecuvântat pre Reveca

60. 22, 17.

i i-au zis ei: sora noastr eti, f-te

întru mii de zeci de mii i s mo-

teneasc smâna ta cetile ne-

prietenilor.

61. i sculându-se Reveca i sluj-

nicile ei s'au suit pre cmile i s'au

dus cu omul, i luând sluga pre Re-

veca s'au dus.

62. Iar Isaac mergeâ prin pustie

spre fântâna vedeniei, i lcuiâ în

pmântul cel de ctre amiazzi.

63. i a ieit Isaac cas se prim-

bîe la câmp de ctre sear, i cu-
tând cu ochii a vzut cmilele ve-

nind.

64. i cutând Reveca cu ochii

a vzut pe Isaac i a srit de pre

cmil.
65. i a zis ctre slug: cine este

omul acela care merge pre câmp
spre întâmpinarea noastr? i a zis

sluga: acesla este stpânul meu;

iar ea luându-i vlul s'a acoperit.

66. i a spus sluga lui Isaac toate

câte a fcut.

67. i a intrat Isaac în casa mu-

mei sale, i a luat pe Reveca i s'a

fcut lui femee, i a iubit o pre dânsa,

i s'a mângâiat Isaac pentru Sarra

mum-sa.

CAP- 25.
Cstoria a doua a lui Avraam.

Si
Avraam 'a luat alt femee a

j
creia numele erâ Hetura.

2. i a nscut lui pre Zomvran i
pre Iezan i pre Mdal i pre Ma-

diîim i pre Iezvoc i pre oie.

3. I Iezan a nscut pre Sava i
pre Taman i pre Dedan; iar fiii

lui Dedan au fost: Raguil i Navdeil

i Asuriim i Latusiim i Laomim.

4. i fiii lui Madiam: Gheîar i A-

fir i Enoh i Avida i Eldaga: toi

acetia erau feciorii Heturei,

62. 16. 14. 67. 25, 20.

25. 1- 1 Paralip. l 31,

4. 1 Paralip. 1, 33.



5. i a dat Avraam toate averile

sale lui Isaac feciorul su.

6. i feciorilor (iitoarelor sale a

dai Avraam daruri, i înc fiind el

viu i-a scos pre ei în laturi dela

Isaac fiul su ctre rsrit la p-
mântul rsriturilor.

7. Acetia sunt anii zilelor vieii

lui Avraam câji a trit o sut apte-

zeci i cinci de ani.

8. i slbind Avraam a murit în-

tru btrânee bune, btrân i plin

de zile i s'a adogat lâng popo-

rul su.
9. i l-au îngropat pre dânsul Isaac

i Ismail amândoi feciorii lui în pe-

tera cea îndoit, în |arina lui Efron

feciorul lui Saar Heteul care este

în preajma Mamvrei.

10. In arina i petera care a

cumprat-o Avraam dela fiii lui Hei,

acolo au îngropat pre Avraam i
pre Sarra femeea lui.

11. i a fost dupce a murit A-

vraam, au binecuvântat Dumnezeu
pre Isaac fiul lui, i a lcuit Isaac

lâng fântâna vederii.

12. i acestea sunt naterile lui

Ismail feciorul lui Avraam, pre care

1-a nscut Agar Eghipteanca slujnica

Sarrei.

13. i acestea sunt numele fiilor

lui Ismail dup numele neamurilor

lui: cel dintâiu nscut Ismail i Na-

vaiot i Kidar i Navdeil i Masam,
14. i Masma i Duma i Masî,

15. i Hodan i Teman i lefur

i Naîes i Kedma.

16. Acetia sunt fiii lui Ismail i
acestea sunt numele lor, în cortu-

rile lor, întru lcaurile lor, doispre- <

zece boieri erau dup neamul lor.

17. i acetia sunt anii vieii lui

Ismail o sut treizeci i apte de

ani, i slbind a murit i s'a ad-
ogat lâng neamul su.

8. 15, 15; 35, 29. 9. 23, 19, 20; 49, 30.

10. 47, 30. 11. 16, 14. 12. 21, 13,

13. 1 Paralip. 1, 29. 16 17, 20.

18. i a lcuit deîa Evilat pân la

Sur, care este înaintea feii Eghipe-

tului pân la Asirieni, înaintea tu-

turor frailor si a lcuit.

19. i acestea sunt naterile lui

Isaac fiul lui Avraam: Avraam a n-
scut pre îsaac.

20. Iar Isaac erâ de patruzeci de

ani când a luat pre Reveca fata lui

Valuil din Mesopotamia Siriei, sora

lui Lavan irului, lui femee.

21. i s'a rugat Isaac Domnului

pentru Reveca femeea sa c erâ

stearp,i l-au ascultat pre el Dumne-
zeu i a zmislit Reveca femeea lui.

22. i sltâ pruncii într'însa, i a

zi ea: de erâ s fie aâ, pentruce

mie aceasta? i s'a dus s întrebe

pre Domnul.

23. i au zis ei Domnul: dou nea-

muri în pântecele tu sunt, i dou
popoare din pântecele tu se vor

împri, i popor pre popor va în-

trece, i cel mai mare va sluji ce-

lui mai mic.

24. i s'au umplut zilele ca s
nasc ea, i erau gemeni în pânte-

cele ei.

25. i a ieit fiul cel întâiu nscut
rou tot, ca o piele proas, i a

chemat numele lui Isav.

26. i dup acesta a ieit fratele

lui, i mâna lui ineâ de clcâiu pre

Isav, i a chemat numele Iui Iacov.

Iar Isaac erâ de asezeci de ani

când a nscut Reveca pre acetia.

27. i au crescut tinerii, i a fost

Isav om care tiâ a vânâ i erâ

câmpean slbtaric; iar Iacov a fost

om fr vicleug lcuind acas.

,28. i iubeâ Isaac pre Isav pen-

truc mânca din vânatul Iui; iar Re-

veca iubeâ pre Iacov.

i

29. i a fiert Iacov fiertur, i a

venit Isav dela câmp ostenit.

30. i a zis Isav lui Iacov: d'mi

20. 24, 67. 23, Rom. 9, 10. 25. 27, 11;

38, 27; Osie 12. 3; Mat. 1, 2. 30. 36, l, 19.



s mnânc dintr'aceast fiertur ro-

ielec câ slbesc eu, pentru aceea

s'a chemat numele lui Edom.

31. i a zis Iacov lui Isav; vin-

de'mi astzi naterea ta ceadinlâiu.

32. i a zis Isav: iat eu m duc

s mor, i ce'mi este mie bun na-

terea cea dintâiu?

33. i a zis Iacov lui: jur-te mie

astzi, i i-a jurat lui i a vândut

Isav naterea cea dintâiu lui Iacov.

34. i Iacov a dat lui Isav pâine

i fiertur de linte, i a mâncat i
a but, i scu!ându-se s'a dus i
n'a bgat seam Isav de naterea

cea dintâiu.

CAP- 26.

Întâmplrile lui Isaac,

i a fost foamete pre pmânt, afar

de foametea cea mai dinainte care

a fost în zilele lui Avraam i $ mers

Isaac la Avimeleh împratul" Filiste-

nilor în Gherara.

2. t s'au artat Dumnezeu îui i
i-au zis: nu te pogorî în Eghipet;

ci lcuete în pmânlul care voiu

spune eu ie.

3. i lcuete în pmântul acesta

i eu voiu fi cu tine i te voiu bine-

cuvânta, c ie i seminiei tale voiu

dâ tot pmântul acesta, i voiu în-

tri jurmântul meu care am jurat

lui Avraam tatl tu.

4. i voiu îrfnulî smâna ta ca

stelele cerului i voiu dâ seminjiei

late tot pmântul acesta; i întru s-
mâna ta se vor binecuvântâ toate

neamurile pmântului.

5. Pentrucâ a ascultai Avraam ta-

tl tu cuvântul meu i a pzit po-

runcile mele i învturile mele i
îndreptrile mele i legile mele.

6. i a lcuit Isaac în Gherari.

7. i au întrebat oamenii locului

33. Evr. 12. 16. 34. 27, 36.

26. 1- 12, 10; 20, 1. 4 12, 7; 18, 18; 22, 18.

5. Evr. 11, 8. 7. 12, 13.

pentru Reveca femeea lui i a zis:

sor'mi este, c s'a temut a zice:

femee'mi este, ca nu cumva s'l

ucig oamenii locului pentru Re-

veca, c era frumoas la fa.
8. i a fost acolo muli ani i ui-

tându-se Avimeleh, împratul Ghera-

rilor pe fereastr, a vzut pre Isaac

jucându-se cu Reveca îemeea sa.

9. i a chemat Avimeleh pre Isaac

i i-a zis lui: cu adevrat femee îi

este? Pentruce dar ai zis: c'i este

sor? i a zis Isaac: am zis pentru

ca nu cumva s mor pentru dânsa.

10. i a zis Avimeleh lui: pentru

ce ai fcut aceasta nou? Puin a

fost c n'a dormit cinevâ din nea-

mul meu cu femeea ta i ai îi adus

preste noi netiin.
11. i a poruncit Avimeleh la tot

poporul su zicând : tot cel ce se

va atinge de omul acesta i de fe-

meea lui, vinovat va fi morii.

12. i a semnat Isaac în pmân-
tul acela i a aflat în anul acela or-

zul dând însutit, c l-au binecuvân-

tat pre el Domnul.

13. i s'a înlat omul i mergând

înainte mai mare se fceâ, pân ce

s'a fcut mare foarte.

14. i s'au fcut lui turme de oi

i cirezi de boi i ogoare multe i'l

pismuiau Filistenii.

15. i foaie fântânile câte au s-
pat slugile tatlui su pe vremea

lui, le-au astupat Filistenii i le-au

umplut cu pmânt.
16. i a zis Avimeleh ctre IsaaCj:

du-te dela noi, c fe-ai fcut mai tare

decât noi foarte.

17. i s'a dus de acolo Isaac i
a tbrît în valea Gherarilor i a l-

cuit acolo.

18. i Isaac iari a spat fântâ-

nile de ap, care le-au fost spat
slugile lui Avraam tatl su i le-au

9. 20, 11. 10. 20, 9. 11. 20, 6.

12. Luc. 8, 8. 15. 21, 25. 18. 21, 25.



astupai Filistenii dupce a murit Â-

vraam tatl su i le-au chemat eu

numele, cu care le-a fost numit ta-

tl su.
19. i au spat slugile lui isaac în

valea Gherarilor i au afîaf acolo iz-

vor de ap vie.

20. i s'au sfdit pstorii Gherari-

lor cu pstorii lui Isaac zicând : c a

lor este apa; i a numit numele fân-

tânii: strâmbtafe, pentruc strâm-

btate i-au fcut lui.

21. j ducându-se de acolo au s-
pa! alt fântân i se priceau i
pentru aceea, i a numit numele ei

vrajb.

22. i ridicându-se de acolo au

spat alt fântân i nu s'au btut

pentru aceea, i a numit numele ei

lime, zicând: c acum ne-au lit

pre noi Domnul i ne-au crescut pre

pmânt.
23. i s'a suit de acolo la fântâna

jurmântului.

24. i s'au artat lui Domnul în

noaptea aceea i i-au zis: eu sunt

Dumnezeul lui Avraam tatlui tu,

nu te teme, c cu tine sunt i te

voiu binecuvânta i voiu înmuli s-
mâna la pentru Avraam tatl tu.

25. i a zidit acolo altar i a che-

mat numele Domnului i a pus a-

colo cortul su; i au spaf acolo

slugile lui Isaac fântân în valea

Gherarilor.

26. i Avimeleh s'a dus la dân-

sul dela Gherafi i Qhozat, carele i-

nea pre noru-sa i Fihol voevodul

otirii puterii lui.

27. i a zis ctre dânii Isaac:

pentruce ai venit la mine? C voi

m'ai urît i m'ai scos dela voi. *

28. Iar ei au zis: vzând am v-
zut, c Domnul este cu line i am
zis: s fie jurmânt între noi i în-

lfe tine i s punem legtur cu tine.

29. Ca s nu faci nou ru, pre-

23.46,1. 26. 21,22. 29. 24, 31.

cum nici noi nu ne-am scârbit de

tine; ci bine ap fcut ie i fe^-am

scos cu pace i tu acum eti bine-

cuvântat dela Domnul.

3G. i a fcut lor osp : i au

mâncat i au but.

31. i sculându-se dimineaa au
* jurat fiecarele de aproapelui su, i

i-a slobozit pre dânii Isaac i s'au

dus dela el cu pace.

32. i într'aceiai zi venind slu-

gile lui Isaac, i-au spus pentru fân-

tâna ce au spat zicându-i : n'am

aflat ap.
33. i o au numit jurmânt, pen-

tru aceea au chemat numele cetii

aceleia fântâna jurmântului, pân
în ziua de astzi.

34. Iar Isav era de patruzeci de

ani, i a luat îemee pre Iudif fata

lui Veoh Heleul i pre Vasimal fata

lui Elon Heteuî.

35. i necjiau ele pre Isaac i
pre Reveca.

CAP. 27.

Binecuvântarea lui lacov.

8\ a fost dupce a îmbtrânit Isaac

5

i au slbit ochii lui a vedea, i
a chemat pre Isav fiul su cel mai
mare, i i-a zis lui: fiul meu; el a

rspuns: iat eu.

2. i a zis lui: iat am îmbtrâ-

nit i nu tiu ziua sfâritului meu.

3. Acum dar ia-i unealta ta, tolba

i arcul i iei la câmp.

4. i s-mi vânezi mie vânat i
s-mi faci mâncare precum iubesc

eu, i s-mi aduci, s mnânc, ca

s te binecuvinteze sufletul meu mai

înainte de ce voiu muri.
l
"

5. Iar Reveca a auzit pre Isaac

grind cu Isav fiul su> i s'a dus

Isav la câmp s vâneze vânat ta-

tlui su.
6. i a zis Reveca clre lacov

fiul su cel mai tânr: iat c am

33. 21, 31. 34. 36, 2. 35. 27, 46.

Biblia. 3.



auzif pre fat! tu grind ctre Isav

fratele tu, zicându-i:

7. Adu-mi vânat i-mi f de mân-

care, ca mâncând s te binecuvin-

tez înaintea Domnului mai înainte

de a murî.

8. Deci acum îiul meu ascult-m
pre mine precum poruncesc eu ie:

9. i mergând la oi, adu-mi de

acolo doi iezi tineri i buni i voiu

face pre ei mâncare tatlui tu pre-

cum iubete.

10. Si vei duce înluntru la tatl

tu i va mâncâ, ca s te binecu-

vinteze tatl tu mai înainte de ce

va murî.

11. Iar lacov a zis ctre Reveca

mum-sa: iratele meu Isav este om
pros, iar eu sunt om neted.

12. Ca nu cumvâ s m pipie ta-

tl meu i voi îi înaintea iui ca un

urgisit i voi aduce asupra mea ble-

stem, iar nu binecuvântare.

13. i i-a zis lui mum-sa: asu-

pra mea s fie blestemul tu fiule,

numai ascult cuvântul meu i mer-

gând adu-mi.

14. i mergând a luat i a adus

la mum-sa, i a fcut mum-sa bu-

cate precum iubeâ tatl lui.

15. i luând Reveca haina cea

mai bun a lui Isav feciorului su
celui mai mare, care erâ la dânsa

în cas, a îmbrcat pre lacov fiul

su cel mai tânr.

16. i cu pielceluele iezilor a în-

furat bratle i goliciunea gruma-

zului lui.

17. i a dat bucatele i pâinele

care fcuse, în mâinile lui lacov fiu-

lui su, i le-a dus la tatl su,
18. i a zis: tatl îar el a zis:

iat eu, cine esti tu fiule?

19. i a zis lacov tatlui su: eu

sunt Isav cel întâi nscut al tu,

fcut-am precum rni-ai grit mie;

sculându-fe ezi i mnânc din vâ-

natul meu, ca s m binecuvinteze

sufletul tu.

20. i a zis lsaac fiului su: ce

este aceasta, ce ai aflat aâ curând

o fiule? Iar el a zis: ce au dat Dom-
nul Dumnezeul tu înaintea mea.

21. i a zis lsaac lui lacov: apro-

pie-te de mine i te voiu pipî fiule,

de eti tu fiul meu Isav, au nu.

22. i s'a apropiat lacov de lsaac

tatl su i l-a pipit pre dânsul i
a zis: glasul cu adevrat este gla-

sul lui lacov, iar mâinile sunt mâi-

nile lui Isav.

23. i nu l-a cunoscut pre el, pen-

truc mâinile lui erau proase ca

mâinile lui Isav fratelui su, i l-a

binecuvântat pre el i a zis:

24. Tu eti fiul meu Isav? Iar el

a zis: eu, i a zis:

25. Âdu-mi i voi mâncâ din vâ-

natul tu fiule, ca s te binecuvin-

teze sufletul meu, i i-a adus lui i
a mâncat, i i-a adus lui i vin i
a but.

26. Si i-a zis lsaac tatl su lui:
*

apropie-le de mine im srut fiule.

27. Apropiindu-se l-a srutat i a

mirosit mirosul hainelor lui i l-a

binecuvântat pre dânsul i a zis

:

iat mirosul fiului meu ca mirosul

unei arine pline, care o au bine-

cuvântat Domnul.

28. i s-i dea ie Dumnezeu din

roua cerului i din grsimea pmân-
tului i mulime de grâu i de vin.

29. i s slujeasc ie neamuri i
s se închine ie domni i fii

domn fratelui tu i se vor închin
ie feciorii tatlui tu. Cel ce te va

blestema, blestemat s fie; i cel ce te

va binecuvânta, binecuvântat s fie.

30. i a fost dupce a încetat

lsaac a binecuvânta pre lacov îiul

su i dupce a ieit lacov dela fata

.27. U> 25, 25. 29, Levit 24, 9.



lui Isaac tatlui su a venit i lsav

fratele lui dela vânat.

31. i a fcut i el bucate i a

adus tatlui su i i-a zis: s se

scoale tatl meii i s mnânce din

vânatul îiului su, ca s m bine-

cuvinteze sufletul tu.

32. i i-a zis Isaac tatl su: cine

eti tu? Iar el a zis: eu sunt fiul

tu cel întâiu nscut lsav.

33. i s'a spimânfat Isaac cu

spaim mare foarte i a zis : dar

cine este cel ce mi-a prins mie vâ-

nat i mi-a adus i am mâncat din

toate mai înainte de ce ai venit tu?

i l-am binecuvântat pre dânsul i
va fi binecuvântat.

34. i a fost dupce a auzit lsav

cuvintele lui Isaac tatlui su, a stri-

gat cu glas mare i amar foarte i
a zis: binecuvinteaz-m i pre

mine tat.

35. i a zis : venil-a fratele tu cu

înelciune i a luat binecuvânta-

rea ta.

36. i a zis lsav: drept s'a che-

mat numele lui Iacov, c iat a doua

oar m'a înelat i naterea cea din-

tâiu mi-a luat i acum mi-a luat bine-

cuvântarea mea, i a zis lsav tat-

lui su: nu mi-ai lsal i mie bine-

cuvântare tat?
37. i rspunzând Isaac a zis c-

tre lsav: înc i stpân l-am fcut

pre el {ie i pre to(i fraii lui i-am

fcut lui slugi, cu grâu i cu vin

l-am întrit spre el, dar ie ce voiu

face fiule?

38 i a zis lsav ctre tatl su

:

au doar numai o binecuvântare este

la tine tat? Binecuviriteaz-m i
pre mine tat 1

39. i umilindu-se Isaac, a strigat

cu glas mare lsav i a plâns; i r-
spunzând Isaac tatl lui i-a zis: iat

din grsimea pmântului va îi l-

cuina ta i din roua cerului de sus.

40. i cu sabia ta vei tri i fra-

telui tu vei sluji; i va fi o vreme

când vei lepda i vei sfrâm ju-

gul lui de pre grumazul tu.

41. i purta pizm lsav asupra

lui Iacov pentru binecuvântarea cu

care 1-a binecuvântat pre el tatl

su, i a zis lsav întru cugetul su:
s se apropie zilele jalii tatlui meu
ca s ucig pre Iacov fratele meu.

42. i s'a spus Revechei cuvin-

tele lui lsav feciorului su cel maî
mare, i trimiând a chemat pre Ia-

cov feciorul su cel mai tânr i i-a

zis lui: iat lsav fratele tu se laud
asupra ta, c te va omorî.

43. Acum dar fiul meu, ascult

cuvântul meu i sculându-te fugi în

Mesopotamia la Lavan fratele meu
în Haran.

44. i lcuete cu dânsul câteva

zile pân ce se va întoarce mânia i
urgia fratelui tu dela tine.

45. i va uita ce ai fcut lui, i
voiu trimite de te voiu chema de a-

colo, ca nu cumva într-o zi s m
lipsesc de voi de amândoi fiii mei.

46. i a zis Reveca ctre Isaac:

mi-am urît vieaa pentru fetele fiilor

lui Hei; de va lu Iacov îemee din

fetele pmântului acestuia, de ce-mi

este mie bun vieaa?

CAP. 28.

Vedenia lui Iacov.

Si
chemând Isaac pre Iacov, 1-a

binecuvântat pre el i i-a porun- 1

cit lui zicând: s nu iei îemee din

fetele Hananeilor;

2. Ci sculându-te fugi în Meso-

potamia la casa lui Vatuil tatl mu-

mei tale, i s iei ie de acolo îemee

din fetele lui Lavan fratelui mumei
fale.

36. 25, 34; Evr. 12, 16. 38. Evr 12, 17.

39. Evr. 11, 20.

41, Hvdie 10. 46. 26, 35.

28. 1- 24, 3.



3. i Dumnezeul meu s fe bine-

cuvinteze i s te creasc i s le

înmuleasc i s fii întru adunri
de neamuri.

4. i s-i dea ie binecuvântarea

lui Avraam tatlui meu ie i se-

minii tale dup tine, ca s mote-
neti pmântul în, care lcueti tu

acum, care l-au dat Dumnezeu lui

Avraam.

5. i a trimis Isaac pre Iacov i
s'a dus în Mesopotamia la Lavan

feciorul lui Vatuil irului, fratele Re-

vechei mumei lui lacov i a lui Isav.

6. i a vzut Isav c a binecu-

vântat Isaac pre Iacov i 1-a trimis

în Mesopotamia Siriei, sâ-i ia luii

femee de acolo când 1-a binecuvântat

pre el i i-a poruncit lui zicând : s
nu iei femee din fetele Hanaaneilor.

7. i a ascultat Iacov pre tatl su
i pre muma sa i s'a dus în Meso-

potamia Siriei.

8. i vzând i Isav, c sunt rele

fetele lui îlanaan înaintea lui Isaac

tatlui su,
9. S !a dus Isav la Ismail i a luat

pre Maele! fata liii îsmail feciorul

lui Avraam sora lui Naveof, lâng
femeile sale femee.

10. i a ieit lacov dela fântâna

jurmântului i a mers în Haran.

Î«L i a aflat un loc i a dormit

acolcV c apusese soarele, i a luat

din piersile locului aceluia i i-a pus

luii cptâiu i a dormit în locul

acela i a vzut vis.

12. i iat o scar era întrit pre

pmânt a creia capul ajungea la cer

i îngerii lui Dumnezeu se suiau i
se pogorau pre dânsa.

13. i Domnul erâ întrit pre ea

i au zis: eu sunt Dumnezeul lui

Avraam tatlui lu i Dumnezeul lui

Isaac, nu te teme: pmântul pe care

tu dormi ie îl voiu da i seminiei
tale.

12. Ioan 1, 51. 13. 35, 1; 48, 4.

14. i va îi srhâna ta ca nisipul

pmântului i seva lî spre fnarei

spre miazzi i spre miaznoapte
i spre rsrit i se vor binecuvântâ

întru fine toate neamurile pmân-
tului i întru smâna ta.

15. i iat eu sunt cu fine pzin-

du-te în toat calea ori încotro vei

merge i te voiu întoarce la pmân-
tul acesta, c nu te voiu îsâ pân
ce voiu face toate câte am grit ie.

16. i s'a deteptat lacov din som-

nul su i a zis: c este Domnul
în locul acesta j eu n'am tiut.

17. i s'a spimânfaf i a zis: cât

de înfricoat esfe locul acesta, nu
este aceasta alta, fr numai casa

lui Dumnezeu i aceasta este poarta

cerului.

Î8. i s'a sculat Iacov dimineaa

i a luat piatra, care a fost pus la

cptâiul su i a pus-o stâlp i a

turnat untdelemn pre vârful ei.

19. i a chemat numele locului

aceluia: casa lui Dumnezeu, iar mai

nainte se chemâ: cetatea Ulamluz.

20. i s'a fgduit Iacov fgdu-
in cu rugciune zicând: de va îi

Domnul Dumnezeu cu mine i m
va pzî în calea aceasta, pre care

eu umblu i-mi va dâ pâine s m-
nânc i hain s m îmbrac;

21. i de m va întoarce sntos
în casa tatlui meu, va fi mie Dom-
nul: Dumnezeu.

22. i piatra aceasta, care o am
pus stâlp, va fi mie cas a lui Dum-
nezeu i din toate câte vei da mie,

a zecea voiu aduce ie.

CAP. 29.
Iacov în Mesopotamia.

Si sculându-se Iacov în picioare,

s'a dus în pmântul rsritului

la Lavan feciorul lui Vatuil irului

14. 2 Lege 12, 20; 19, 8. 15. Isaia 43, 2.

17. Esir. 3, 5. 18. 31, 13. 19. 13, 3; 35, 14,

15. 20. Lev. 21, 2; 1 Tim. 6, 8.



fratele Revechei mumei lui lacov i
a lui Isav.

2. i privind a vzul o fântân în

câmp i erau trei turme de oi odih-

nindu-se la ea, c din fântâna aceea

se adpau turmele i era piatr mare

pre gura fântânei.

3. i se adunau acolo toate tur-

mele i prvleau piatra de pre gura

fântânei i adpau oile; i iari pu-

neau piatra pre gura fântânei în lo-

cul ei.

4. i a zis lacov ctre dânii: fra-

ilor, de unde suntei voi? Iar ei au

zis: din Haran suntem.

5. i le-a zis lor: tii pre Lavan

feciorul lui Nahor? Iar ei au zis:

tim.

6. i a zis lor: sntos este? Iar

ei au zis: sntos; i iat Rahila fata

lui venea cu oile.

7. i le-a zis lor lacov: înc mai

este mult din zi i înc nu este vre-

me a se adunâ toate turmele, ad-
pai oile i v ducei de le patei.

8. Iar ei au zis : nu vom putea

pân ce se vor adunâ toi pstorii,

i vom rsturna piatra de pre gura

fântânei, ca s adpm oile.

9. înc grind el cu ei, iat Ra-

hiîa fata lui Lavan veneâ cu oile ta-

tlui su, c ea pteâ oile ftânsu.
ÎO. i a fost dac a vzut lacov

pre Rahila fata lui Lavan fratelui mu-
mei sale i oile lui Lavan fratele

mumei sale, apropiindu-se lacov a

rsturnat piatra de pre gura fântâ-

nei, i a adpat oile lui Lavan fra-

telui mumei sale.

11. i a srutat lacov pre Rahila

i strigând cu glasul su a plâns.

12. i a spus Rahilei, c este frate

tatl ei cu mum-sa Reveca i cum
c el este fecior ei; iar ea alergând

a spus tatlui ei toate cuvintele a-

cestea.

13. i a fost dupce a auzit La-

29. 10. Eîre 2, 17.

van de numele lui lacov feciorul su-

rorei sale, a ieit întru întîmpinarea

lui i îmbriindu-1 1-a srutai i
1-a adus în casa sa i a spus lui

Lavan toate cuvintele acestea.

14. i a zis Lavan lui: din oasele

mele i din trupul meu eti tu i a

fost cu el o lun de zile.

15. i a zis Lavan ctre lacov

:

pentruc frate-mi eti, nu vei slujî

mie în dar, spune-mi ce s fie sim-

bria fa?

16. i Lavan avea dou fete: nu-

mele celei mai mari Lia, iar numele

celei mai tinere Rahila.

17. i ochii Liei erau bolnavi, iar
Rahila er frumoas la chip i mân-
dr la fa foarte.

18. i a iubit lacov pre Rahila i
a zis: voiu sluji ie apte ani pen-

tru Rahila fata ta cea mai tânr.
19. i a zis Lavan lui: mai bine

s o dau ie, decât s o dau altui

brbat, lcuete cu mine.

20. i a slujit lacov pentru Raliila

apte ani i erau înaintea lui ca

nite zile puine, pentruc o iubea

pre dânsa.

21. i a zis lacov ctre Lavan:

d-mi femeea mea, c s'au umplut

zilele s inlru la dânsa.

22. i a adunat Lavan pre toi

oamenii locului i a fcut nunt.

23. i dac s'a fcut sear, luând

Lavan pre Lia fata sa a bgat-o înl-

untru la lacov, i a intrat la ea lacov.

24. i a dat Lavan fetei sale Liei

pre Zelîa slujnica sa, ca s-i fie

slujnic. :

%

25. i fcându-se dimineaj, iat

er Lia, i a zis lacov clre Lavan:

pentruce ai fcut aceasta mie? Au
nu pentru Rahila am slujit ie? Pen-

Iruce mai înelai?

26. i a rspuns Lavan; nu este

aa obiceiu în locul nostru a da pre

cea mai tânr mai înainte decâi

pre cea mai mare.



27. Plinete dar apte ani ai ace-

steia, i-i voiu dâ i pre aceasta pen-

tru slujba ce vei sluji mie înc ali

apte ani.
'

28. i a fcut lacov aa i a pli-

nit i acei apte ani; i i-a dat La-

van pre Rahila fata sa îemee lui.

29. i a dat Lavan îetei sale pre

Valla slujnica sa, ca s-i fie slujnic.

30. i a intrat la Rahila, i a iu-

bit mai mult pre Rahila decât pre

Lia, i i-a slujit lui înc ali apte ani,

31. i vzând Domnul Dumnezeu,

c se urte Lia a dechis mitrasul

ei; iar Rahila er stearp.

32. i zmislit Lia i a nscut
fecior lui lacov i a chemat numele

lui: Ruvin, zicând: c au vzut Dom-
nul smerenia mea i mi-au dat mie

fecior, acum dar m va iubi brba-

tul meu.

33. i iari a zmislit Lia i a

nscut al doilea fiu lui lacov, i a

zis: c au auzit Domnul, cum c m
ursc, i mi-au adaos i pre acesta

i a chemat numele lui: Simeon.

34. i iari a zmislit i a n-
scut fecior, i a zis: într'aceast vre-

me la mine va îi brbatul meu, c
am nscut lui trei feciori, pentru a-

ceea a chemat numele lui: Levî.

35. i zmislind înc a nscut fe-

cior i a zis: acum i pentru aceasta

m voiu mrturisi Domnului, drept

aceea a chemat numele lui: Iuda; i
a încetat a nate.

CAP. 30.
Fiii lui lacov.

Iar vzând Rahila, c ea n'a n-
scut lui lacov, a pizmuit Rahila

pre sora sa, i a zis lui lacov: d-mi
feciori; iar de nu, voiu murî eu.

2. i mâniindu-se lacov pre Ra-

hila, i-a zis ei: au doar Dumnezeu
sunt eu, cel ce tea stârpit de rodul

pântecelui tu?

3. i a zis Rahila lui lacov: iat

slujnica mea Valla, intr ta ea, t
va nate pre genunchii mei i voiu

face i eu feciori dintr'însa.

4. i i-a dat lui pre Valla slujnica

sa femee lut i a intrat la dânsa

lacov.

5. i a zmislit Valla slujnica Ra-

hilei i a nscut lui lacov fecior.

6. i a zis Rahila: judecat-au mie
Dumnezeu i au ascultat glasul meu
i mi-au dat mie fiu, pentru aceea

a chemat numele lui: Dan.

7. i a mai zmislit Valla slujnica

Rahilei i a nscut al doilea fecior

lui lacov.

8. i a zis Rahila : ajutafu-m'au

Dumnezeu i m'am asemnat surorii

mele i m'am întrit i a chemat

numele lui: Neftali

9. i vzând Lia c a încetat a

mai nate, a luat pre Zelîa slujnica

sa i o a dat pre ea lui îacov îemee

i a intrat la ea.

10. i a zmislit Zelîa slujnica

Liei i a nscut lui lacov îecior.

11. i a zis Lia: întru noroc; i a

chemat numele lui: Gad.

12. i a zmislit înc Zelfa sluj-

nica Liei i a nscut lui lacov ai

doilea îecior.

13. i a zis Lia: fericit sunt eu,

c m fericesc femeile; i a chemat

numele lui: Asir.

14. i s'a dus Ruvin în zilele se-

cerei de grâu, i a aflat mere de

mandragor în arin i le-a adus

la Lia mum-sa; i a zis Rahila c-
tre soru-sa Lia: d-mi din mandra-

gorile feciorului tu.

15. i a zis Lia : nu este destul

ie, c ai luat pre brbatul meu? Au
doar i mandragorile feciorului meu
vrei s le ei? Iar Rahila a zis; nu

aâ, doarm cu tine în noaptea a-

ceasta pentru mandragorile fecioru-

lui tu.

33. 30, 7. 35. Mat. 1, 2. 30 . 5. 35, 25. 7. 29, 33, 34. 10. 35, 26.



16. i venind lacov dela câmp

scara a ieit Lia înaintea lui i a zis:

la mifl£ s intri astzi, c te-am

iocmii cu plat pentru mandragorile

feciorului meu; i a dormit cu ea în

noaptea aceea.

17. i au auzit Dumnezeu pre Lia,

i zmislind a nscut lui îacov al

cincilea îecior.

18. i a zis Lia: dat-au Dumnezeu

plata mea, pentruc am dat pre sluj-

nica mea brbatului meu, i a che-

mat numele lui: lsahar, adec plat.

19. i a zmislit înc Lia i a

nscut lui lacov al aselea îiu;

20. i a zis Lia: druitu-mi-au mie

Dumnezeu dar bun, într'aceast vre-

me de acum m va alege brbatul

meu, pentruc am nscut lui ase
feciori, i a chemat numele lui: Za-

vulon.

21. Dup aceasta a nscut fat i
a chemat numele ei: Dina.

22. i i-au adus aminte Dumne-
zeu de Rahila i o au ascultat pre

ea Dumnezeu i au deschis pânte-

cele ei.

23. i zmislind a nscut lui la-

cov îecior i a zis Rahila: luat-au

Dumnezeu dela mine ocara mea.

24. i a chemat numele lui: Iosiî,

zicând : adaog Dumnezeu i alt

îecior.

25. i a fost dupce a nscut Ra-

hila pre Iosiî, a zis lacov lui Lavan:

slobozete-m, a s m duc în lo-

cul meu i în pmântul meu.

26. D-mi femeile mele i pruncii

mei, pentru care am slujit fie, ca s
m duc, c tu tii slujba mea care.

am slujit {ie.

27. i a zis Lavan lui: de am a-

îlat har înaintea ta, c cu adevrat
pot zice, c Dumnezeu m'au bine-

cuvântat cu intrarea ta.

28. Spune simbria ta mie, i-fi

voiu da-o.

21. 34, 1.

29. i a zis lacov: tu tii cum
i-am slujit jie i câte au fost dobi-

toacele tale, când am venit eu la tine.

30. C puine erau câte aveai tu

înainte de ce am venit eu la tine, i
au crescut întru mulime mare i
te-au binecuvântat Dumnezeu cu in-

trarea mea; acum dar când îmi

voi face i eu cas mie?

31. i a zis Lavan lui: ce voiu da

tie? i a zis lacov lui: nu-mi vei

da nimic, iar de vei îace mie cu-

vântul acesta, iari voiu pate oile

fale i le voiu pzî.

32. Treac toate oile tale astzi;

i desparte de acolo toat oaia se-

in între miei, i toat cea alb i
pestri între capre: va îi simbria

mea.

33. i m va asculta pre mine

dreptatea mea în ziua de mâine, c
este simbria mea înaintea ta; tot

ce nu va îi bîat i alb în capre

i sein în miei, va îi cum c l-am

îurat eu.

34. i a zis Lavan iui : îie dup
cuvântul tu.

35. i a desprit în ziua aceea

apii cei blai i cei albi i toate

caprele cele blate i albe i tot ce

era alb întru ele i tot ce erâ sein în

miei, i le-a dat în mâinile fiilor si.

26. i le-a desprit cale de trei

zile departe între ele i între îacov,

iar lacov ptea cile lui Lavan care

rmsese.
37. i i-a luat . lacov nuele de

plop verde i de nuc i de palten,

i le-a cojit pre ele lacov fcând
crestturi albe, i înfurând împre-

jur verdeaa se vedea pre nuele al-

beaa, care o curise de coaj îm-

pestrit.

38. i a pus nuelele ce le-a cu-

rit de coaj în jgheaburile apei,

pentru ca venind oile s bea, înain-

tea nuelelor venind ele s beâ s
32. 31, 8.



zmisleasc oile, cum erau nudele

pestrie.

39. i zmisleau oile, cum erau

nuelete i nteau oile albe, oi pe-

strie i în felul cenuii ptate.

40. i mieii i-a desprit lacov i
a pus înaintea oilor berbeci albi i
toi mieii cei pestrii; i i-a despr-

it lui turme osibite i nu le-a a-

mestecat cu oile lui Lavan.

41. i a fost în vremea, în care

zmisleau oile luând în pântece, a

pus lacov nuelele înaintea oilor în

jgheaburi ca s zmisleasc ele cum
erau nuelele.

42. Iar când nteau oile nu le

punea i au fost cele neînsemnate

ale lui Lavan i cele însemnate aîe

lui lacov.

43. i s'a îmbogit omul foarte,

foarte i a avut dobitoace multe i
boi^i slugi i slujnice i cmile i
asini.

CAP. 31.

lacov pleac deîa Lavan.

Si a auzit lacov cuvintele îeciori-

lor lui Lavan, carii ziceau: luat-a

lacov toate câte a avut tatl nostru

i dintr'ale tatlui nostru a fcut

toat mrirea aceasta.

2. i a vzut lacov faa lui Lavan

siliat nu era ctre dânsul ca ieri
I st.

i ca alaltieri.

3. i au zis Domnul ctre lacov:

întoarce-te îr? pmântul .tatlui tu
i la rudenia ta i eu voi fi cu tine.

4. i trimiând lacov a chemat pre

Lia i pre Rahila în câmp unde erau

turmele.

5. i a zis lor: vz eu faa tat-

lui vostru, c nu este spre mine ca

ieri i ca alaltieri, iar Dumnezeul

printelui meu este cu mine.

6. i voi îni-v tii, c cu toat

vîrtutea mea am slujit tatlui vostru.

39. 31, 8. 43. 12, 16.

31- 3. 33, 9.

7. îar tatl vostru mi-a fcut sfrâm-

btate i a schimbat din simbria

mea de zece mieluele, i nu i-au dat

lui Dumnezeu s-mi fac 'mie ru.

8. i când a zis: cele pestrie va

fi simbria ta, toate oile miei pestrii

au nscut, iar când a zis: cele albe

va fi simbria ta, au nscut toate oile

miei albi.

9. i au luat Dumnezeu toate vi-

tele iatlui vostru i le-au dat mie.

10. i iat a fost când zmisleau

oile, vzut-am cu ochii mei prin vis,

i iat se suiau pre oi i pre capre

apii i berbecii albi i pestrii i
în faa cenuii ptai.

11. i mi-a zis îngerul Domnului

în vis: lacove, iar eu am zis: ce

este?
12. i a zis: caut cu ochii ti i

vezi suindu-se pre oi i pre capre

apii i berbecii albi i pestrii i în

faa cenuii ptai, c am, vzut câte

i-a fcut ie Lavan.

13. Eu sunt Dumnezeul cel ce

m'am artat ie la locul lui Dumne-
zeu, unde mi-ai uns mie stâlpul i
ai fgduit mie fgduin cu rug-
ciune, acum dar scoal- te i iei din

pmântul acesta i mergi în pmân-
tul naterii tale, i eu voiu fî cu tine.

14. i rspunzând Rahila i Lia,

au zis lui: au doar mai avem noi

parte sau motenire în casa tat-

lui nostru?

15. Au, nu ca nite streine ne-am

socotit înaintea lui? C ne-a vân-

dut pre noi i cu mâncare a mân-

cat argintul nostru.
!

16. Toat avuia i mrirea care

au luat-o Dumnezeu dela tatl no-

stru, a noastr va fî i a feciorilor

notri, acum dâr f câte au zis ie

Dumnezeu.

17. i sculându-se lacov a luat

femeile sale i copiii si pre cmile.

18. i a luat toate averile sale i

8. 30, 32, 39. 11. 46, 2. 13. 28, 18, 35, 1.



toat agoniseala care a fcut în

Mesopotamia i toate ale sale, ca

s mearg la Isaac tatl su în p-
mântul Hananeilor.

19. Iar Lavan s'a fost 4us s-i
tunz oile sale, i Rahila a furat

idolii tatlui su.
20. i s'a ascuns lacov de Lavan

irul, ca s nu spue lui c fuge.

21. i a fugit el i toate ale lui,

t trecând rîul, au grbit spre mun-
tele Galaad,

22. i a treia zi s'a vestit lui La-

van irului, cum c a fugit lacov.

23. i luând pre toi fraii si cu

sine au alergat dup dânsul cale de

apte zile i l-au ajuns în muntele

Galaad.

24. i au venit Dumnezeu în somn
noaptea la Lavan irul i i-au zis lui:

pzele-te ca nu cumvâ s zici c-
tre lacov rele i a ajuns Lavan pre

lacov.

25. lacov a întins cortul su în

munte; iar Lavan a pus pre fraii

si în muntele Galaad.

26. i a zis Lavan lui lacov: ce

ai fcut? Pentruce pe ascuns ai fu-

git i m-ai jefuit i ai luat fetele

mele ca pre nite roabe cu sabia?

27. C de mi-ai îi spus, te-a îi

lsat cu mare cinste i cu bucurie

i cu cântrei i cu timpine i cu

alute.
28. i nu m'am învrednicit a s-

rut pre feciorii i pre fetele mele

i acum nebunete ai fcut.

29. i acum poate mâna mea a-i

1ace ru; ci Dumnezeul tatlui tu
ieri a grit ctre mine zicând: pze-
te, ca s nu vorbeti cu îacov rele.

30. Acum dac mergi, penfruc

•cu mare dor ai dorit, ca s te duci

la casa tatlui tu, pentruce ai fu-

rat dumnezeii mei?

31. i rspunzând lacov a zis c-
tre Lavan: pentruc m'am temut, c

24, 20, 3.

am zis: ca nu cum-va s-i ei fetele

tale dela mine i toate ale mele.

32. i a zis lacov: la cine vei afla

dumnezeii ti, nu va tri înaintea

frailor notri; caut ce este la mine

de ale tale i ia. i nu a aflat la el

nimic i nu tia lacov cum c Ra-

hila îemeea lui i-a furat pre ei.

33 i intrând Lavan a cutat în

corfu Liei i nu i-au aflat i a ieit

din cortu Liei, i a cutat corfu lui

lacov i corturile celor dou slujnice

i nu i-au aflai.

34. i a intrat în cortu Rahilei,

iar Rahila a luat idolii i i-a pus

supt samarul cmilei fa ezut dea-

supra lor, i a zis tatlui su:
35. Nu-i par cu greu doamne,

nu pociu s m scol înaintea ta, -c
dup obiceiul femeilor s'a întâmplat

mie acum; iar Lavan a cutat în tot

cortu i n'a aflat Idolii.

36. i s'a mâniat lacov i s'a sf-

dit cu Lavan, i rspunzând lacov a

zis ctre Lavan, care este nedrepta-

tea mea ? i care este pcatul meu?
C ai alergat dup mine i ai cu-
tat toate vasele corturilor mele.

37. Ce ai gsit din toate vasele

casii taie pune aici înaintea frailor

ti i înaintea frailor mei, ca s ju-

dece între noi amândoi.

38. De douzeci de ani sunt cu tine,

oile tale i caprele fale nu s'au ster-

pit, berbecii oilor tale nu i-am mân-

cat, mâncat de hiar nu i-am adus.

39. Eu am pltit dela mine furti-

agurile zilei i furtiagurile nopii.

40. Ziua în ardea cldura, iar

noaptea suîeream geru; i somnul

dela ochii mei se deprt£
41. De douzeci de ani de când

sunt în casa ta, am slujit ie patru-

sprezece ani pentru dou fete ale tale

i ase ani pentru oile tale, i mi-ai

schimbat simbria mea de zece mie-
luele.

t

39. Eire, 22, 12.



42. De nu mi-ar îi fost mie ajutor

Dumnezeul printelui meu Avraam

i irica lui Isaac cu mine, acum de-

ert m'ai lsa. Smerenia mea i
osteneala mâinilor mele, au vzut
Dumnezeu i te-au mustrat ieri.

43. i rspunzând Lavan a zis lui

lacov: fiicele tale, fetele mele sunt,

i feciorii ti, fiii mei sunt, i vitele

tale, vitele mele sunt i toate câte

le vezi tu ale mele sunt i ale fe-

telor mele, ce voiu face lor astzi,

sau fiilor lor pe carii i-au nscut?
44. Acum dar vino s punem le-

gtur, eu i tu, i va fi mrturie

între mine i tntre tine, i i-a zis lui:

iat nimenea nu este cu noi, vezi,

Dumnezeu este martor între mine

i între tine.

45. i luând lacov o piatr a pus-o

stâlp.

46. i a zis lacov frailor si: adu-

nai pietre i au adunat pietre i au

fcut movil: i au mâncat acolo

pre movil.

47. i a zis Lavan lui: movila a-

ceasta mrturie este între mine i
între tine astzi, i a numit-o pre ea

Lavan: movila mrturiei; iar lacov

a numit-a: movil mrturie.

48. i a zis Lavan lui lacov: iat

aceast movil i stâlpul care î-am

pus între mine i între tine, mrtu-
risete movila aceasta i mrturise-

te stâlpul acesta, pentru aceea s'a

numit numelef movila mrturisete.

49. i vedenia care a spus: vaz
Dumnezeu între mine i între tine,

c ne vom despri unul de altul.

50. De vei smerî fetele mele i de

vei lua femei presfe fetele mele, vezi

nimenea cu noi nu este care s
vaz, Dumnezeu este mrturie între

mine i între tine.

51. i a zis Lavan lui lacov: iat

movila aceasta i stâlpul acesta mr-
turie este.

48. Is. Navi 24, 27.

52. C de nu voiu trece eu la fine,

nici tu nu vei trece la mine, movila

aceasta i stâlpul acesta spre r-
utate.

53. Durrmezeul lui Avraam i Dum-
nezeul lui Nahor s judece între noi;

i a jurat lacov pe frica tatlui su
Isaac.

54. i a junghiat lacov jertf în

munte i a chemat pe fraii si; i
au mâncat i au but i au dormit

în munte.

55. i sculându-se Lavan dimi-

neaa a srutat pe feciorii si i pe

fetele sale i i-a binecuvântat pre

ei, i întorcâjtdu-se Lavan s'a dus

la locui su.

Rugciunea lui lacov.

Iacov s'a dus în calea sa i cu-
tând a vzut tabra lui Dumnezeu

fbrît i l-au înfîmpinat pre el în-

gerii lui Dumnezeu.

2. i a zis lacov când i-a vzut
pre ei : tabra lui Dumnezeu este

aceasta i a chemat numele locu-

lui aceluia: tabere.

3. i a trimis lacov soli înaintea

sa la fratele su Isav în pmân-
tul Seir în inutul Edomului.

4. i le-a poruncit lor zicând: aa
vei zice Domnului meu Isav : aâ
ziee sluga fa Iacov : cu Lavan am
lcuit i pân acum m'am zbovit.

5. i am agonisit boi i asini i
oi i slugi i slujnice i am trimis

s spue domnului meu Isav, ca s f

afle sluga ta har înaintea ta.

6. i s'au întors solit la Iacov zi-

când: rners-am la fratele tu Isav

i iat el vine întru înfîmpinarea la

i patru sute de brbai cu el.

7. i s'a temut lacov foarte i nu

lieâ ce s fac, i a împrit popo-

53. 16, 5. jfudec. 11, 27.
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rul ce erâ cu el i boii i cmilele

i oile în dou tabere.

8. i a zis Iacov: de va veni Isav

îa o tabr i o va tia, cealalt ta-

br se va mântuî.

9. i a zis Iacov: Dumnezeul ta-

tlui rneu Avraam i Dumnezeul ta-

tlui meu Isaac, Doamnei Tu cel ce

mi-ai zis: întoarce-te în pmântul
naterii tale i-i voi îace ie bine.

10. Destul este mie toat drepta-

tea ta i tot adevrul care ai fcut

robului tu, c numai cu acest to-

iag al meu am trecut Iordanul ace-

sta; iar acum rn'ai fcut cu dou
tabere.

11. Scoate-m din mâna fratelui

meu, din mâna lui Isav, c m tem

eu de dânsul, ca nu cumvâ viind

s m ucig pre mine i pre mum
cu fii.

12. C tu ai zis: bine voiu face {ie

i voiu pune smâna ta ca nisipul

mrii, care nu se va numra de

mulime.

13. i a dormit acolo în noaptea

aceea, i a luat din darurile care

aduceâ, i le-a trimis lui Isav frate-

lui su.
14. Capre dou sute, api dou-

zeci, oi dou sute, berbeci douzeci.

15. Cmile cu lapte i mânjii lor

treizeci, boi patruzeci, tauri zece,

asini douzeci i mânji zece.

16. i a dat slugilor sale turm
deosebi i a zis slugilor sale: mer-

gei înaintea mea i desprii turm
de turm.

17. i a poruncit celui dintâiu zi-

când : de te va întâlni Isav fratele

meu i te va întreb zicând: al cui

eti? i unde mergi, i ale cui sunt

acestea care merg înaintea ta?

18. Vei zice: ale slugii tale Iacov,

daruri a trimis domnului meu Isav

i iat el dup noi.

19. i a poruncit celui dintâiu i

celui de al doilea i celui de al trei-

lea i tuturor celor ce mergeau dup
turmele acestea, zicând : dup cu-

vântul acesta grii lui Isav, când

îl vei aflâ pre el.

20. i zicei : iat sluga ta Iacov

vine dup noi, c a zis : voi îm-

blânzi faa lui cu darurile ce merg

înaintea lui i dup aceasta voiu ve-

dea faa lui, ca doar va primi faa

mea.

21. i mergeau darurile înaintea

feii lui, iar el a dormit în noaptea

aceea în tabr.
22. i sculându-se în noaptea a-

ceea a luat pre amândou femeile

i pre amândou slujnicele i pre

cei unsprezece copii ai si, i a tre-

cut vadul lui îavoh.

23. i i-a luat pre ei i i-a trecut

rîuî i a frecii! toate ale sale.

24. i a rmas Iacov singur i s'a

luptat un om cu el pân dimineaa.

25. i a vzut, c nu-1 poate birui,

i s'a atins de limea coapsei lui,

i a amorit limea coapsei lui Ia-

cov, luplându-se el cu dânsul.

26. i a zis lui: las-m, c s'au

ivit zorile; iar el a zis: nu te voi

tsâ, de nu m vei binecuvânta,

27. i a zis lui: care este numele

tu? Iar el a zis: Iacov.

28. i a zis lui : nu se va mai

chema numele tu Iacov, ci Israil

va fî numele tu, pentruc ai fost

tare cu Dumnezeu; i cu oamenii pu-

ternic vei fi.

29. i a întrebat Iacov i a zis:

spune-mi numele tu? Iar el a zis:

pentruce întrebi fu de numele meu?1

i 1-a binecuvântat pre dânsul acolo.

30. i a chemat Iacov numele lo-

cului aceluia: vederea lui Dumnezeu,

c am vzut pre Dumnezeu fa c-
tre fa i s'a mântuit sufletul meu;

31. i rsreâ soarele, când a fre-

9. 31, 3, 13. 12. 13, 16} 28, 13, 14; 41, 49. 28. 35, 10. 29. Judec. 13, 17.



cui vederea lui Dumnezeu; iar el

chioptâ cu piciorul su.
32. Pentru aceea nu mnânc fiii

lui Israil vâna amorit care este

pre limea coapsei, pân în ziua de

astzi, c a atins vâna de pre li-

mea coapsei lui Iacov i a amorit.

CAP. 33.
împcarea lui lacov cu Isav.

Ci cutând Iacov cu ochii si a

Vvzut pre Isav fratele su viind

i patru sute de brbai cu dânsul,

i a împrit Iacov copiii la Lia i
la Rahila i la cele dou slujnice.

2. i a pus pre cele dou casnice

i pre feciorii lor înainte, i pre Lia

i pre copiii ei dinapoia lor; i pre

Rahila i pre losiî mai pre urm.
3. Iar el a ieit înaintea lor i s'a

închinai la pmânt de apte ori pân
s'a apropiat de fratele su.

4. i a alergat îsav întru întîm-

pinarea lui, i îmbriindu-1 a czut
pre grumazul lui i î-a srutat foarte,

i plânser amândoi.

5. i cutând îsav a vzut femeile

i copiii i a zis: ce sunt acestea?

Iar el a zis: pruncii, cu cari au mi-

luit Dumnezeu pre sluga ta.

6. i s'au apropiat slujnicele i
îiii lor i s'au închinat.

7. i s'a apropiat Lia i îiii ei i
s'au închinat; i dup aceea s'au a-

propiat Rahila i losiî i s'au în-

chinat.

8. i a zis : ce sunt ie acestea

toate taberile acestea, care am întâl-

nit? Iar el a zis : ca s afle sluga

ta har înaintea ta doamne;

9. Iar Isav a zis: am eu multe frate,

ine-i tu pre ale tale.

10. i a zis Iacov : de am aflat

har înaintea ta, primete darurile

din mâinile mele, c pentru aceasta

am vzut îaa ta, ca i cum ar vedea

33. 1, 32, 6.

cinevâ îaa lui Dumnezeu i-mi va

îi mie binevoitor.

11. Primete binecuvântrile mele

care am adus ie, c m'au miluit

Dumnezeu i am de toate; i l-a silit

pre el de-a luai.

12. i a 2is: sculându-ne s mer-

gem împreun.
13. i a zis lui: domnul meu tie,

c copiii mei sunt micori i oile i
vacile sunt ftate, deci de le voi sili

s mearg, într-o zi vor muri toate

vitele.

14. Mearg domnul meu înaintea

slugei sale, i eu voi veni încet pre

urm dup cum voi vedeâ c pot

copiii mei, pân voiu veni eu la

domnul meu în Seir.

15. i a zis îsav: voiu lsa cu tine

din oamenii ce sunt cu mine, iar el

a zis: pentruce aceasta? Destul este

c am aflat har înaintea ta doamne.

16. i s'a întors Isav în ziua a-

ceea pre calea sa la Seir.

17. i Iacov s'a dus la corturi

i i-a fcut lui acoio case, i vite-

lor sale corturi, pentru aceea a che-

mat numele locului aceluia: corturi.

18. i a venit Iacov în Salim ce-

tatea Sichimilor, care este în pmân-
tul lui Hanaan, când s'a întors din

Mesopotamiea Siriei; i a tbrît în

îaa cetii.

19. i a cumprat o parte din a-

rin, unde i-a întins cortul su, dela

Emor tatl lui Sihem, cu o sut de

miei.

20. i a fcut acolo altar, i a che-

mat pre Dumnezeul lui Israil.

CAP. 34.

Uciderea Sichimiilor.

Si
a ieit Dina fata Liei, care o a

5

nscut lui Iacov, ca s cunoasc
fetele lcuitorilor.

11. 1. Imp. 25, 27.
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2. i o a vzut pre ea Sihem fe- I

cioruî lui Emor Eveul domnul p-
mântului, i luând-o a dormit cu ea

i a smerit-o.

3. i s'a lipit de sufletul Dinei fe-

tei lui Iacov, i a iubit pre fecioara

vorbindu-i dup cugetul ei.

4. Gril-a Sihem ctre Emor tatl

su zicând: iâ mie pre fata aceasta

de soie.

5. i a auzit Iacov cum a pân-

grit feciorul lui Emor pre Dina fata

.

sa, i feciorii lui erau cu vitele în

câmp, i a fcu! Iacov pân au ve-

nit ei.

6. i a ieit Emor tatl lui Sihem

la Iacov ca s-t vorbeasc,

7. Iar feciorii lui Iacov au venit

dela câmp, i dac au auzit s'au

umilit, i s'au turburat oamenii i
s'au întristat foarte; cci lucru ru-

inos a fcut întru Israiî dormind

cu fata lui Iacov, i nu va fi aa.
8. i a gr?it lor Emor zicând :

Sihem feciorul meu a ales cu su-

fletul su pre fata voastr, dafi-o

deci pre ea lui îemee.

9. i v încuscrii cu noi : fetele

voastre dai-le nou, i fetele noa-

stre lusi-îe feciorilor votri.

10. i între noi lcuii, i pmân-
tul iat lat este înaintea voastr, l-

cuii i v hrnii pre dânsul, i a-

gonisii întru el

lt. i a zis Sihem ctre tatl ei

i ctre fraii ei: s aflu har înain-

tea voastr i ce vei zice vom dâ.

12. înmulii zestrea foarte, i voiu

dâ cât vei zice mie, de-mi vei dâ

mie copila aceasta femee.

13. i au rspuns feciorii lui Ia-

cov lui Sihem i lui Emor tatlui

su cu înelciune, zicându-le: c
a pângrit pre Dina sora lor.

14. i a zis lor Simeon i Levî

fraii Dinei: nu vom putea s facem

cuvântul acesta, s dm pre sora

noastr la om netiat împrejur, c
este ocar nou.

15. Numai înlr'aceasta ne vom a-

semnâ vou i vom lcuî între voi,

de vei face ca noi i voi, ca s se

taie împrejur toat partea brb-
teasc.

16. i vom da fetele noastre vou,
i din fetele voastre vom lua nou
femei i vom lcuî la voi, i vom
fî ca o seminie.

17. Iar de nu ne vei asculta, ca

s v tiei împrejur, vom lua fata

noastr i ne vom duce.

18. i au plcut cuvintele înain-

tea iui Emor i înaintea lui Sihem,

feciorul lui Emor.

19. Si n'a zbovit tânrul a face

cuvântul acesta, pentruc iubeâ pre

fata lui Iacov, i el era mai mare de-

cât toi câi erau în casa tatlui su.

20. i a venit Emor i Sihem fe-

ciorul lui la poarta cetii lor, i au

grit ctre brbaii cetii lor zicând:

21. Oamenii acetia în pace sunt

cu noi, s icuîasc pre pmânt i
s agoniseasc întru el, i pmân-
tul iat larg este înaintea lor, fetele

lor s le lum nou femei, i fetele

noastre s le dm lor.

22. Infr'aceasta numai se vor ase-

mn nou oamenii, ca s lcuia-

sc cu noi i s fim un popor, de

se va tia împrejur la noi toat par-

tea brbteasc, precum i ei sunt

tiei împrejur.

23. i vitele lor i cele cu patru

picioare i averile lor au nu vor îl

ale noastre? Numai înfr'aceasta s
ne asemnm lor i ei vor lcuî icu

noi.

24. i au ascultat pre Emor i pre

Sihem feciorul lui toi carii intrau

pe poarta cetii lor ; i tot brba-
tul 'a tiat împrejur trupul su.

25. i a fost în ziua a treia când

erau în durere, au luat cei doi fe-

7. 2 lege 22, 21. 25. 49, 5, 6.



ciori ai lui Iacov, Simeon i Levi

{raii Dinei, fiecare sabia sa, i au

intrat în cetate fr temere i au

omorît toat partea brbteasc.
26. i pre Emor i pre Sihem fe-

ciorul lui i-au ornorît cu ascu{itul

sbiei; i au luat pre Dina din casa

lui Sihem i au ieit.

27. i fiii 'lui lacov au intrat pre-

ste cei rnii i au prdat cetatea,

în care au pângrit pre Dina sora lor.

28. i oile lor i boii lor i asinii

lor i câte erau în cetate i câte erau

în câmp le-au luat.

29. i toate trupurile lor, i toat

agoniseala lor, i femeile lor le-au

robit, i au jefuit câte erau în ce-

tate i câte erau în case.

30. i a zis lacov ctre Simeon

i ctre Levî: urît m'ai fcut, ca s
fiu ru tuturor celor ce lcuesc p-
mântul: i în Hananei i în Ferezei

i eu puin sunt cu numrul, i de

se vor aduna asupra mea, m vor

tia i voiu pieri eu i casa mea.

31. Iar ei au zis: au doar ca cu

o curv vor trî cu soara noastr?

CAP. 35.
Mo arte a Rahile i.

Si
au zis Dumnezeu ctre lacov

:

scoal i te sue în locul Vetil i
lcuete acolo i f altar lui Dum-
nezeu celui ce s'au artat |ie, când

fugeai dela faa lui Isav fratele tu.

2. i a zis lacov casii sale i tu-

turor celoj ce erau cu sine: ridicai

din mijlocul vostru pre dumnezeii

cei streini carii sunt cu voi, iv cu-

rii i v schimbai hainele voastre.

3. i sculându-ne s ne suim în

Vetil i s facem acolo altar lui Dum-
nezeu celui ce m'au auzit în ziua

necazului, cel ce au fost cu mine

i m'au mântuit în calea pe care

mergeam.

30. Esire 5, 21.

35. 1. 28, 12, 13; 31, 13. 2. Eire 34, 13.

4. i a dat lui lacov pre dumne-
zeii cei streini carii erau în mâinile

lor, i cerceii care erau în urechile

lor; i i-au ascuns Iacov supt ferevin-

tul din Sichim, i i-a pierdut pân
în ziua de astzi.

5. i s'a ridicat Israil din Sichim

i a fost frica lui Dumnezeu preste

cetile cele de prin prejurul lor, i
n'au alergat pre urma fiilor lui Israil.

6. i a venit lacov în Luza, care

este în pmântul lui Hanaan numit

Vetil i tot poporul care er cu el..

7. i a zidit acolo altar i a nu-

mit numele locului: Vetil, pentruc
acolo s'au artat Dumnezeu lui, când

fugea el dela faa lui Isav fratelui su.
8. i a murit Devora doica Reve-

chei i a îngropat-o mai jos de Ve-

til supt stejar, i a numit Iacov nu-

mele lui: stejarul jalei.

9. i s'au artat Dumnezeu lui

Iacov înc în Luza, când a venit a-

colo viind din Mesopotamia Siriei,

i l-au binecuvântat pre el Dumnezeu.

10. i i-au zis Dumnezeu lui: nu-

meie tu nu se va mai chemâ la-

cov, ci Israil va îi numele tu, i au

numit numele lui: îsrail.

îl. i au zis Dumnezeu lui: eu

sunt Dumnezeul tu, crete i te în-

mulete, neamuri i adunri de nea-

muri vor fi dintru tine, i împrai
din coapsa ta vor iei.

12. i pmântul care l-am dat lui

Avraam i lui Isaac, ie l-am dat

pre el, al tu va fi, i seminiei tale

dup tine voiu da pmântul acesta.

13. i s'au suit Dumnezeu dela

dânsul din locul în care au^grit du

dânsul.

14. i a pus Iacov stâlp de pia-

tr în locul în care au grit cu el

Dumnezeu, stâlp de piatr i-a tur-

nat preste el vin i a vrsat preste

el untdelemn.

7. 13, 3. 10. 32, 28. 11. 1, 22, 28 ; 46, 3;

48, 4. 13. 17, 22. 14. 28, 18.



15. i a chemat Iacov numele lo-

cului în care au grit cu dânsul Dum-
nezeu : Vetil.

16. i sculându-se Iacov din Ve-

fil a întins cortul su dincolo de

turnul Gader, i a fost când s'a a-

propiaf de Havrata, ca s vie la E-

îrata a nscut Rahila, i greutate a

avut în natere.

17. i a fost când a nscut ea cu

greu, a zis ei moaa: cuteaz, c i
acesta îfi este îiu.

18. i a fost când îi da ea su-

fletul, c mureâ, a chemat numele,

lui: fiul durerii mele, iar tatl su
l-a numit pre dânsul: Veniamin.

19. i a murit Rahila i s'a îngro-

pat în calea Efratului, acesta este

Villeim.

20. i a pus Iacov stâlp pre mor-

mântul ei, acesta este stâlpul mop
mâritului Rahilei pân în ziua de

astzi.

21. i a îost când a lcuit îsrail

în pmântul acela a mers Ruvin i
a dormit cu Vaîla jiitoarea tatlui

su Iacov, i a auzit îsrail i ru
s'a artat înaintea iui.

22. i erau fiii lui Iacov doispre-

zece.

23. Feciorii Liei cel dintâiu nscut
al lui Iacov : Ruvin, Simeon, Levî,

Iuda, Isahar, Zavulon.

24. i feciorii Rahilei: Iosiî .i Ve-

niamin.

25. i feciorii Vallei slujnica Ra-

hilei: Dan i Nfftali.

26. i feciorii Zelfei slujnica Liei:

Gad i Asir. Acetia sunt feciorii

lui Iacov, carii s'au nscut în Me-

sopolamia Siriei.
#

27. i a venit Iacov ia Isaac ta-

tl su la Mamvri în cetatea câm-

pului: acesta este Hevronîn pmân-
tul lui Hanaan, unde a lcuit Avraam
i Isaac.

15. 28, 19. 19. 48, 7. 23. 49, 8 . 25. 30, 5.

26. 30, 10. 27. 23, 19 ; 37, 1.

28. i au fost zilele lui Isaac, care

a trit ani o sut optzeci,

29. i slbind Isaac a murit i s'a

adaus lâng neamul su btrân t
plin de zile, i l-au îngropat pre el

Isav i Iacov feciorii lui.

GAP. 36.
Ne amu l lui Isav. :

Acestea sunt naterile lui Isav, ace-

sta este Edom.

2. i Isav i-a luat lui femei din

fetele Hananeilor: pre Ada fta lui

Elom Heteul i pre Olivema fata lui

Ana feciorul lui Sevegon Eveul.

3. i pre Vasemata fata lui Ismail

sora lui Naveot.

4. i a nscut Ada lui Isav: pre

Elifas; i Vasemata a nscut pre Ra-

guil.

5. i Olivema a nscut pre Ieus

i pre Eglom i pre Kore. Acetia

sunt feciorii lui Isav, cari s'au n-
scut lui în pmântul Hanaan.

6. i a luat Isav pre femeile sale

i pre feciorii si i pre fetele sale,

i toate trupurile casii sale i toate

averile sale i toate vitele i toate

câte a avut i toate câte a agonisit

în pmântul lui Hanaan; i s'a dus

Isav din pmântul Hanaan, dela faa

lui Iacov fratelui su.
7. Pentruc erau averile lor mai

multe decât s poat lcui într'un

loc, i pmântul în care lcuiau nu-i

putea cuprinde pre ei de mulimea
averilor lor.

8. i a lcuit Isav 'în muntele Seir.

Isav acesta este Edom. \

9. Acestea sunt naterile lui Isav

tatlui lui Edom în muntele Seir.

10. i acestea sunt numele fiilor

lui Isav: Elifas fiul Adei femeii lui

Isav, i Raguil fiul Vasematei fe-

meii lui Isav.

29. 25, 8.

36.2.26,34. 4. 1. Paralip. 1, 35. 6. 32, 3.

7. 13, 6. 8. 32, 3. 10. 1. Paralip. 1, 35.



11. i s'au nscut Iui • Eliîas fe-

ciori : Teman r Omar i Soîar i
Gotom i Kenez. s

12. i Tamna erâ tiitoare lui Eli-

fas fiul lui lsav i a nscu! lui Eli-

îas pre Âmaltc, acetia sunt feciorii

Adei femeii lui lsav.

13. i acetia sunt feciorii lui Ra-

guil : Nahot i Zare i Some i Moze.

Acetia erau feciorii Vasematei fe-

meii lui lsav.

14. i acetia sunt feciorii Oli-

vemii femeii iui lsav, care a fost

fat lui Ana feciorul lui Sevegon, i
a nscut lui lsav: pre îeus i pre

leglom i pre Kore.

15. Acetia sunt cpeteniile fiii lui

lsav, fiii lui Eîifas celui întâiu n-
scut al lui lsav: Domnul Teman,

Domnul Omar, Domnul Soîar, Dom-
nul Kenez,

16. Domnul Kore, Domnul Gotom,

Domnul Âmalic, acetia sunt Domnii

lui Elifas în pmântul îdumeii, ace-

tia sunt fiii Adei.

17. i acetia sunt fiii lui Raguîl

fiului lui lsav: Domnul Nahot, Dom-
nul Zare, Domnul Some, Domnul
Moze, acetia sunt Domnii lui Ra-

guil în pmântul Edomului, acetia

sunt feciorii Vasematei femeii lui

îsav.

18. i acetia sunt feciorii Olivemii

femeii lui lsav: Domnul Ieus, Dom-

nul leglom, Domnul Kore, acetia

sunt Domnii Olivemii fetei lui Ana

femeii luj lsav.

19. Acetia sunt feciorii lui lsav,

i acetia sunt Domnii lor, acetia

sunt feciorii lui Edom.

20. i acetia sunt feciorii lui ^Seir

Horeului celui ce lcuefe pmântul:

Lotan, Soval, Sevegon, Ana,

21. i Dison i Asar i Rison, a-

cefia sunt Domnii Horeului fecio-

rului lui Seir în pmântul lui Edom.

22. i au fost feciorii lui Lotan

:

20. 2 Lege 2, 12; l Paratip. 1, 38.

Hori i Eman, iar Sora lui Lotan:

Tamna.
23. i acetia sunt feciorii lui So-

val: Golam i Manahal i Ghevil i
Sofar i Omar.

24. i acetia sunt feciorii lui Se-

vegon: Aie i Ana. Acesta este Ana
carele a aflat pre Iamin în pustie,

când pteâ asinii lui Sevegon ta-

tlui su.
25. i acetia sunt feciorii lui Ana:

Dison i Oîivema fata lui Ana.

26. i acetia sunt feciorii lui Di-

son: Amada i Asvan i Itran i
Harran.

27. i acetia sunt feciorii lui Asar:

Valaam i Zucam i lucam.

28. i acetia sunt feciorii lui Ri-

son: Os i Aran.

29. i acetia sunt Domnii lui Horri

:

Domnul Lotan, Domnul Soval, Dom-
nul Sevegon, Domnul Ana,

30. Domnul Dison, Domnul Asar,

Domnul Rison, acetia sunt Domnii

lui Horri între domniile lor, în p-
mântul Edomului.

31. i acetia sunt împraii, carii

au împrii în Edom mai 'nainte de

a împrî împrat în Israii.

32 i a împrii în Edom Valac

feciorul iui Veor, i numele Cetii

iui : Denava.
33. i a murit Valac, i în locul

lui a împrii Iovav feciorul lui

Zara din Vosora.

34. i a murit Iovav, i în locul

lui împrii Asom, din pmântul
Temanilor.

35. i a murit Asom, i în locul

lui a împrii Adad feciorul lui Va-

rad, cel ce a tiat pre Madiam în

câmpul lui Moav, i numele Cetii

lui: Ghetem.

36. i a murit Adad, i în locul

lui a împrii Samada, din Maseca.

37. i a murit Samada, i a îm-

prii dup el Saul din Roovot de
lâng rîu.

31. 1. Paralip. 1, 43. 37. Fac. 10, 11.



38. i a murit Saul, i a împr-
ii dup el Vallenon îiul lui Ahovor.

39 i a murit Vallenon feciorul lui

Ahovor, i a împrii dup dânsul

Arad feciorul lui Varad, i numele

cetii lui: Fogor, i numele femeii

lui: Meteveil, fata lui Matrait fecio-

rul lui Mezoov.

40. Acestea sunt numele Domni-

lor lui Isav întru seminiile lor, dup
locurile, lor întru rile lor i întru

neamurile lor: Domnul Tamna, Dom-
nul Golla, Domnul leter,

41. Domnul Olivemas, Domnul Ilas,

Domnul Finon,

42. Domnul Kenez, Domnul Teman,

Domnul Mazar,

43* Domnul Maghediil, Domnul Za-

fo^Aceiia sunt Domnii Edomului,

je
j cele zidite în pmântul agoni-

sii lor. Acesta este Isav latl E-

domului.

" CAP- 37.

Visurile i vinderea lui losif.

Iar Iacov lcuiâ în pmântul, unde

a fost slluit Isaac tatl su, în

pmântul Hanaan.

2. i acestea sunt naterile lui Ia-

cov, când erâ losif de aptespre-

zece ani, i pteâ oile tatlui su
cu fraii si, fiind tânr, cu feciorii

Vallii i cu feciorii Zelfii femeile ta-

tlui su, t ei au pârît pre îosif cu

fapt rea ctre lsrail tatl lor.

3. Iar Iacov iubeâ pre losif mai

mult decât pre toi fiii si, pentruc

fiu de btrânee erâ lui, i i-a fcut

lui hain pestri. 1

4. i vzând fraii lui, c pre el

iubete tatl lor mai mult decât pre

toi fiii si, l-au urît pre el, i nu

puteau grî lui nimica de pace.

5. i în somn vzând losif vis,

l-a spus frailor si.

40. 1 Paralip. 1, 51.

37. 1. 35, 27. 5. 42, 9.

6. i a zis lor: ascultai visul a-

cesfa care l-am visat:

7. Mi se prea c voi legai snopi

în mijlocul câmpului, i s'a sculat

snopul meu i a sttut drept; i în-

cunjurându-1 snopii votri, s'au în-

chinat snopului meu.

8. Iar fraii lui au zis: au doar îm-

prind vei împrî preste noi, s'au

domnind vei domnî preste noi? i
au adaos mai mare ur asupra lui

pentru visele lui i pentru cuvin-

tele lui.

9. i a vzut alt vis, i l-a spus

tatlui su i frailor si, i a zis:

iat am visat alt vis, cum c soa-

rele i luna i unsprezece stele se

închinau mie.

10. i l-a certat tatl su,, zicân-

du-i : ce este visul acesta care ai

visat? Nu cumvâ vom venî, eu i
muma ta i fraii ti s ne închi-

nm ie pre pmânt?
11. i l-au pismuit fraii lui; iar

tatl su a pzit cuvântul.

12. i s'au dus fraii lui s pasc
oile tatlui lor în Sihem.

13. i a zis lsrail ctre losif : iat

fraii ti pasc oile în Sihem, vino,

s te trimi la dânii, i el i-a zis:

iat eu.

14. i i-a zis lsrail lui: mergi i
vezi de suni sntoi fraii ti i
oile, i-mi spune ; i l-a trimis pre

el din valea Hevronului, i a venit

în Sihem.

15. i l-a aflat pre el un om, r-
tcind pre câmp, i l-a întrebat omul

zicând: ce caui?

16. Iar el a zis: pe fraii mei caut,

spune-mi unde pasc oile?

17. i i-a zis omul: s'au dus de

aici, c i-am auzit pre ei zicând: s
mergem în Dotaim, i s'a dus losif

dup fraii si, i i-a aflat în Do-

taim.

18. Iar ei vzându-1 pre el de de-

parte pân a nu se apropiâ de dânii,



gândeau ru, ca s-1 omoare pre el.

19. i a zis fiecare ctre fratele

su: iat vistorul acela vine.

20. Acum dar venii s-l omorîm,
i s-l aruncâm înlr'o groap, i vom
zice: hiar rea 1-a mâncat pre el,

i vom vedeâ ce vor fi visurile lui.

2t ri auzind Ruvin 1-a scos din

mâinile lor, zicând : s nu-i lum
vieaa.

22. i a zis lor Ruvin: s nu vr-
sai sânge, aruncaji-l într'o groap
de acestea care este în pustie; iar

mâna s nu v punei pre el, c
cerc în ce chip îl va scoate pre el

din mâinile lor, i s-l dea tat-

lui su.
23. Deci a fost când a venit Iosif la

fraii si, ei l-au desbrcat de haina

cea pestri, cu care era îmbrcat.

24. i luându-l l-au aruncat în

groap, iar groapa er deart, i
nu aveâ ap.

25. Apoi ei au ezut s mnânce
pâine, i cutând cu ochii au v-
zut, i iat cltori Ismailteni veneau

din Galaad, i cmilele lor încr-

cate de lmâie i de rin i de

smirn, i mergeau s se pogoare

în Eghipef.

26. i a zis luda ctre fraii si:
ce folos de vom ucide pe fratele

nostru i vom ascunde sângele lui?

27. Venii s-l vindem Ismailteni-

lor^acestora, iar mâinile noastre s
nu fie pre dâjisul, c fratele nostru

i trupul nostru este, i au ascul-

tat fraii lui.

28. i trecând pre acolo oameni

Madiamiteni negutori, l-au tra.i

l-au scos pre Iosif din groap, i
l-au vândut Ismailtenilor cu dou-
zeci de auri, i l-au dus în Eghipet.

29. i s'a întors Ruvin la groap,

i n'a vzut pre losif în groap, i
i-a rupt hainele sale.

21. 42, 22. 27. 39, 1; 40, 15. 28. Ps. 104,

17$ Fap. Hp. 7, 9. 29. 44,13.

30. i s'a întors la fraii si, i a

zis: biatul nu este, dar eu unde

m voiu mai duce?
i 31. i- luând ei haina lui Iosif au

junghiat un ed de capr, i muiar
haina lui în sânge.

32. i au trimis haina cea pestri,

i o aduser tatlui lor, i ziser:

aceasta o am atlaf, cunoate de este

haina fiului tUj au nu?
33. i a cunoscut-o, i a zis : haina

fiului meu este, hiar Feâ 1-a mân-

cat pre el, hiara l-a rpit >'re Iosif.

34. i i-a rupt Iacov hainele Sale,

i a pus pre mijlocul lui sac i a

plâns pre fiul su zile multe.

35. i s'au adunat toi feciorii i
fetele lui, i au venit S-l mângâie,

i nu vreâ s se mângâie, Bifri:

cm voiu pogorî în Iad lc"'v$
plângând, i l-a plâns pre el ^jm$MI
36. Iar Madiamifenii "au vândut pre

Iosif în Eghipet lui Penteîrî dreg-

torul Iui Faraon, care era mai mare

preste buctari.

CAP. 38.

Iuda i Tamar.

8i a fost în vremea aceia s'a po-

j
gorît Iuda dela fraii si, i a ve-

nit pân la un om Odolamifean a-

nume îras. V

2. i a vzut acalo Iuda o fat a

unui om Hananeu anume Sava, i
a luat-o pre ea femee, i a intrat

la ea.

3. i zmislind ea a nscut fe-

cior, i, a chemat numele luî lr.
*

4. i iar zmislind a nscut fe-

cior, i a chemat numele lui Avnan.

5. i adogând a nscut înc al

treilea fecior, i a chemat numele

lui Silom, i ea erâ în Hasvi când

i-a nscut pre ei.

33. 42, 13; 44, 28. 34. 44, 13.

38. 2. 1 Paralip. 2, 3. 3. 46, 12. 4. Nu-
merii 26, 19. 5. l Paralip. 4, 21.



6. i a luat luda femee lui Ir ce-

lui întâi nscut, creia numele erâ

Tamar.
7. i a fost îr cel înfâi nscut al

lui Iuda ru înaintea Domnului, i
l-au ucis pre; el Dumnezeu.

8. i a zis luda lui Avnan: intr

la îemeia iratelui tu, i ia-o pre ea

femee, i ridic smâna fratelui tu.

9. i cunoscând Avnan, c nu va

îi smâna a lui, când mergeâ la fe-

meea iratelui su vrs pre pmânt,

ca s nu deâ smân( fratelui su.
10. i ru s'a artat înaintea lui

Dumnezeu, pentruc a fcut aceasta,

i l-a omorît i pre acesta.

11. i a zis luda ctre Tamar no-

ru-sa: ezi vduv în casa tatlui

tu, pân ce va crete mare Silom

feciorul meu, c se temeâ ca nu cum-

vâ s moar i acesta ca i frajii

lui; i mergând Tamar a ezut în

casa tatlui su.
12. i au trecut zile multe, i a

murit Sava femeea lui Iuda, i mân-

gâindu-se Iuda, s'a suit la cei ce

tundeau oile lui, el i Iras psto-

rul lui Odolomiteanul în Tamna.

13. i s'a spus Tamarei nurorii

sale ,zicându-i : iat socrul tu se

sue în Tamna s tunz oile sale.

14. i ea dezbrcând de pre sine

hainele cele de vduvie, s'a învlit

cu brobodelnicul i s'a înfrumuse-

at i a ezui la porile Enanului,

care ete în calea Tamnei, c a v-
zut cum c Silom a crescut mare,

i el n'a dat-o lui femee.

15. i vzând-o pre ea Iuda, a soj?

cotit c este o curv, c ea 'a a-

coperit fata sa, i n'a cunoscuf-o.

16. i s'a abtut la dânsa din cate;

i i-a zis ei: las-m s intru la

tine, c n'a cunoscut-o cum c este

noru-sa, iar ea a zis : ce-mi vei dâ

de vei intr la mine?

6. 1 Paralip. 2, 3. 7. Numeri! 26, 19.

S. 2 lege 25, 5; Mat. 22, 24; Marc. 12. 19.

16, Levit. 18, 15.

17. Iar el a zis: eu Ti voiu tri-

mite un ied de capr din oile mele,

iar ea a zis : d-mi arvun pân vei

trimite tu. ,

18. Iar el a zis: oe arvun î{i voiu

d? Iar ea a zis.: inelul tu i gher-

danul i toiagul care-fi este în mân,
i i-a dat ei, i a intrat la dânsa,

i ea a luat în pântece dela el.

19. i sculându-se ea s'a dus, s'a

dezvlit de brobodelnic, i s'a îm-

brcat cu hainele cele de vduvie.

20. i a trimis Iuda iedul de ca-

pr prin mâna pstorului su Odo-

lomiteanul, ca s ia dela femee ar-

vuna, i n'a aflat-o pre ea.

21. i a întrebat pre oamenii din

locul acela i a zis lor: unde este

curva care a fost în Enan lâng cale?

Iar ei au zis: n'a fost aici curv.

22. i s'a înapoiat la Iuda i a

zis: n'am aflat, i oamenii locului zic

c nu este acolo curv.

23. i a zis Iuda: fie-le pre ele;

ci c nu cumvâ s fim de batjocur,

eu am trimis iedul acesta, i tu n'ai

aflat-o.

24. i a fost dup a treia lun s'a

spus lui luda, zicând: a curvif Ta-

mar noru-ta, i iat are în pântece1

din curvie, iar Iuda a zis: scoatefl-o

pre eâ, i s se arz. '

25. i dupce s'a adus ea, a tri-

mis la socrul su, zicând ea: din

omul, a cui sunt acestea, am eu în

pântece, i a zis: cunoate al cui

este inelul i gherdanuî i toiagul

acesta. ;

26. i a cunoscut Iuda, i a zis:

s'a îndreptat Tamar mi mult decât

mine, pentruc nu o am dat pre ea

lui Silom feciorului meu, i n'a mai

adaos a o cunoate pre dânsa.

27. i a fost când erâ s nasc,

erau gemeni în pântecele ei,

28. i a fost când nteâ ea, unul

a scos înainte mâna sa, i luând

26. 1 Paralip 2, 4. 27. 25, 24; Mat. 1, 3,



moaa rou, a legat la mâna lui, zi-

când; acesta va ieî mai 'nainte,

29. Apoi a tras înapoi mâna, i
îndat a ieit fratele lui, iar ea a zis:

pentruce s'a rupt pentru fine gard?

i a chemat numele lui Fares.

30. i dup acesta a ieit fratele

lui la a cruia mân erâ roul, i a

chemat numele lui Zara.

CAP. 39.

Iosif în Eghipet i curia lui.

Si
Iosif s'a adus în Eghipef, i 1-a

j
cumprat pre el Pentefrî dregto-

rul lui faraon cel mai mare presfe

buctari, brbat eghipfean, din mâi-

nile Ismailfenilor, cari l-au adus pre

el acolo.

2. i erâ Domnul cu Iosif, i erâ

el brbat îndemânatic, i a fost în

cas la stpânul su Eghipfe'anul.

3. i tiâ stpânul lui, c Dom-
nul erâ cu dânsul, i . ori câte face

el, Domnul le sporete în mâinile lui.

4. i a aflat Iosif har înaintea st-

pânului su, i i-a plcut iui i l*a

pus pre el preste casa sa, i toate

câte avea el le-a dat pre mâna lui

Iosif.

5. i a fost dupce 1-a pus pre el

presfe casa sa i presfe toate câte

aveâ el, a binecuvântat Domnul casa

Eghipteanului pentru Iosif, i a fost

binecuvântarea Domnului întru toat

avuia lui, în cas i în arina lui.

6. i toate câte aveâ el le-a dat

în mâinile lui Iosif, i nu tiâ de ale

sale nimic, afar de pâinea ce mânca
el, i erâ Iosif bun la chip i fru-

mos la fa foarte.

7. i a fost dup acestea femeia

stpânului su a pus ochii si pre

Iosif, i a zis lui: culc-fe cu mine.

8. Iar el nu vrea, i a zis femeii

.stpânului su: dac stpânul meu

30. 1. Paralip 2, 4.

39.2.37,28.

pentru mine nu cunoate nimic, din

câte sunt în casa lui, ci toate câte

are el le-a dat în mâinile mele.

9. i nu este îh casa aceasta ni-

mic, care s nu fie supt mine, nici

s'a luat deia mine nimic, afar de

tine; penfruc tu eti femeea lui, i
cum voiu face acest cuvânt ru, i
s pctuesc înaintea lui Dumnezeu?

10. Si vorbind ea lui Iosif în toate
*

zilele, el nu ascult de ea, ca s se

culce i s se împreune cu ea.

11. i a fost înfr-o zi, a intrat Io-

sif în cas, ca s-i fac lucrurile

sale, i niminea nu erâ în luntru

din cei de cas.

12. i ea l-a apucat de haine, zi-

când: dormi cu mine, iar el lsâ,n-

du-i hainele sale în mâinile ei, a

fugit i a ieit afar.

13. i a fost dac a vzut ea c
i-a lsat hainele sale în mâinile

ei, a fugit i a ieit afar,

14. A chemat ea pre cei de cas
i le-a grit lor zicând: vedei, c a

bgat Ia noi shxg evreu, ca s-i
baf joc de noi, care a intrat la mine

i a zis: dormi cu mine, i eu am
strigat cu glas mare.

15. i auzind el c'am înlat gla-

sul meu i am strigat, lsându-i
hainele sale la mine a fugit i a ieit

afar. "

16. i ea a inut hainele iâ sine

pân ce a venit stpânul acas.

17. i a vorbit lui dup cuvintele

acestea zicând: a intrat la mine sluga

cea de evreu pre care l-âi bgat la

*noi, s m batjocoreasc, i a zis

rftie: dormi-voi cu fine,

18. i dac a auzit c'am înlat

glasul meu i am strigat, lsând
hainele sale la mine, a fugit i a

ieit afar.

19. i a fost cum a auzit stpâ-

nul lui cuvintele femeii sale, câte

le-a grit ctre dânsul zicând: aâ
12. 2 Imp. 13, 11.



mi-a fcut sluga ta, s'a aprins de

mânie.

20. i luând stpânul pre Iosif, l-a

bgat în temni în locul în care

se ineau lc9a t''
împratului închii

acolo în temni.

21. l erâ Domnul cu îosiî, i a

vrsat preste el mil, i i-a dat lui

har înaintea celui mai mare preste

temni.'

22. t cel mai mare preste tem-

ni a dat pre mâna lui Iosif tem-

nia i pre toi cei osândii cari erau

în temni, i toate câte se fceau

acolo, el le fceâ.

23. i nu tiâ cel mai mare pre-

ste temni nimica de temni pentru

el, c toate erau pre mâna lui Iosif,

pentruc Domnul erâ cu dânsul i
câte fceâ el, Domnul le sporea în

mâinile lui.

GAP. 40.

Iosif tâlcuete visuri în temnia.

Oi a fost dup cuvintele acestea cel

j mai mare preste paharnicii împ-
ratului Eghipetului i cel mai mare

preste fctorii de pâine au greit

Domnului lor, împratului Eghipe-

tului.

2. i s'a mâniat Faraon pre amân-

doi dregtorii sai, pre cel mai mare

preste paharnici i pre cel mai mare

preste fctorii de pâine.

3. i i-a pus pre ei supt paz în

temniWîn locul unde erâ Iosif.

4. i mai marele temniii i-a dat

pre ei lui Iosif, i le-a slujit lor, i
au fost ei vr-o câtevâ zile în lem-

ni.
5. i au vzut amândoi vis într'o

noapte; i vederea visului ceiui mai

mare preste paharnici, i acelui mai

mare preste fctorii de pâine ai

20. Ps. 104, 18; 40, 3. 22. Fap. Hp. 7, 9;

Inel. 10, 13. '

40. 39, 20.

împratului Eghipetului, cari erau în

temni, erâ aceasta.

6. Intrat-a la ei- Iosif dimineaa i
i-a vzut turburai.

7. i a întrebat pre dregtorii lui

Faraon, cari erau cu el în temni
la Domnul lui, zicând: ce este c
feele voastre sunt astzi posomo-
rîte ?

8. Iar ei au zis lui: vis am vzut,

i nu este cine s-1 lâlcuîâsc; i a

zis lor Iosif: au nu este prin Dum-
nezeu artarea lor? Spunei-mi dar

mie.

9. i cel mai mare preste pahar-

nici a spus visul su lui Iosif, i a

zis: în somnul meu erâ vie înain-

tea mea.

10. i în vie erau trei vie, i o-

drslind scoteau vlstri cu struguri

copi.

11. l paharul lui Faraon erâ în

mâna mea, i am luat strugurele i
l-am stors în paharul lui Faraon,

i am dat paharul în mâna lui Fa-

raon.

12. Iar Iosif i-a zis. aceasta este

tâlcuirea lui: cele trei vie, trei zile

sunt.

13. înc trei zile, i-i va aduce

aminte Faraon de boeria fa, i ia-

ri te va pune întru mrirea p-
hrniciei tale, i vei dâ paharul \m

Faraon în mâna lui dup boeria ta

cea mai dinainte, precum erai când

turnai vin,

14. Ci-i adu aminte de mine pen-

tru tine, când va fi bine ie, i s
faci cu mine mil i aduci aminte

de mine lui Faraon i s m scoi

dinfr'aceasi închisoare.
K *

15. Pentruc furat sunt din p-
mântul Evreilor, i aici n'am fcut

nimic, ci m'a aruncat în groapa a-

ceasta.

16. i a vzut cel mai mare pre-

8, 41, 16. 14. Neemîa 5, 19, 13, 31. Luc.

23, 42. 15. 37, 26.



ste fctorii de pâine, c drept a

tâlctrii, i a zis lui Iosiî: i cu am
vzut vis : i mi se preâ c trei

couri de pâine ridicam pre capul

meu.

17. i în coul cel mai deasupra

erau de toate felurile, de care îm-

pratul Faraon mânca, lucru fcut

de pâine, i pasrile cerului mâncau
cele ce erau în coul cel deasupra

capului meu.

18. i rspunzând Iosiî a zis lui:

aceasta este lâlcuirea: cele trei co-

uri, trei zile sunt.

19. înc trei zile, i va luâ Faraon

capul tu dela tine, i te va spân-

zur pre lemn, i vor mâncâ pas-
rile cerului crnurile tale.

20. i a fost în ziua a treia erâ

ziua naterii lui Faraon, i a fcut

osp tuturor slugilor sale, i i-a

adus aminte deboeria paharnicului,

i de boeria fctorului de pâine,

în mijlocul slugilor sale.

21. i pre cel mai' mare preste

paharnici 1-a aezat în boeria lui,

i a dat paharul în mâna lui Fa-

raon.

22. Iar pre cel mai mare preste

fctorii de pâine î-a spânzurat, du-

p cum le-a tâlcuit lor Iosif.

23. i nu i-a adus aminte cel mai

mare preste paharnici de losif, ci

1-a uitai pre el.

V CAP. 41.

înlarea lui losif prin tlmcirea
visurilq lui Faraon.

Oi a tost dup doi ani de zile Fa-

yraon a vzut vis: se preâ lui, c
st lâng rîu. .

2. i iat preâ c din rîu se su-

iau apte vaci frumoase la chip i
alese la trupuri, i pteau pre r-
muri.

3. i alte apte vaci se suiau dup

20. Estir 2, 18.

acestea din rîu urîfe la chip i slabe

la trupuri, i pteau lâng vacile

cele de pre marginea rîului.

4. i vacile cele apte urîte i
slabe la trupuri, au mâncat de tot

pre cele apte vacUrumoase la chip

i alese la trupuri, i s'a deteptat

Faraon.

5. i a visat a doua oar, i iat

creteau dintr'o rdcin apte spice

alese i bune.

6. i alte apte spice supfiri stri-

cate i plite de vânt rsreau dup
dânsele.

7. i spicele cele apte supirî i
plite de vânt au înghiit pre; cele

apte spice alese i pline, i s.'a

deteptat Faraon, i erâ vis.

8. i s'a fcut diminea, i s'a

turburat sufletul lui, i trimiând a

chemat pre toi fâlcuilorii Eghipetu-

lui i pre toi înelepii lui, i le-a

spus lor Faraon visul su, i nu

erâ cine s-l fâlcuiasc lui Faraon.

9. i a grit cel mai mare preste

paharnici ctre Faraon zicând: de

pcatul meu îmi aduc aminte astzi.

10. Faraon s'a mâniat pre slugile

sale, i ne-a pus pre noi supt paz
în casa celui mai mare preste bu-

ctari, pre mine i pre cel mai mare

preste pâine.

11. i am vzut amândoi vis în-

tr'o noapte, eu i el, fiecare dup
visul su am vzut.

12. i erâ acolo cu noi un tânr
evreu, slug al celui mai mare pre-

ste buctari, i i-am spus lui, iar

el ni le-a tâlcuit nou.
13. i a fost precum ne-a tâlcuit

nou, aâ s'a i întâmplat; eu s
fiu aezat în boeria mea, iar acela

s fie spânzurat.

14. i trimiând Faraon a chemat

pre Iosif, i-l scoaser pre dânsul din

temni, i îl râser pre dânsul, i-i

schîmbar îmbrcmintea lui, i a

venit la Faraon.



15. i a zis Faraon ctre losif:

vis am vzui, i nu este cine s-1

tâlcuiasc; i eu am auzit zicân-

du-se de tine, c tu dac auzi vi-

surile, le fâlcueti.

16. i rspunzând Iosiî lui Fa-

raon, a zis: fr de Dumnezeu nu se

va rspunde mântuirea lui Faraon.

17. i a grit Faraon lui losif zi-

când: în somnul meu mi se pre
c stau pe rmurile rîului.

18. -i prea c din rîu se suiau

apte vaci frumoase la chip i a-

lese la trupuri i pteau pre r-
muri. "

»

19. i iat i alte apte vaci se

suiau, dup ele din rîu, rele i urîte

la chip i slabe la trupuri, decât

care n'am vzut mai urîte în tot p-
mântul Eghipetului.

20. i vacile cele apte urîte i
slabe la trupuri, au înghiit de tot

pre cele apte vaci dintâi bune i
alese.

21. i au intrat în pântecele lor,

i nu 'au vzut c intrase în pân-

tecele lor, i chipurile lor erau urîte

ca i mai 'nainte, i defeptându-m,
am adormit.

22. i am vzut iari în somnul

meu, i iat prea c apte spice

pline i bune creteau dinfr'o r-
dcin.

23. i alte apte spice supiri, stri-

cate i plite de vânt creteau iin-

du-se de dânsele.

24. i au înghiit cele apte spice

supiri i plite de vânt, pre cele

apte spice bune i pline ; deci am
spus tâlcuitorilor, i n'a fost cine

s-mi tâlcuiasc.

25. i a zis losif lui Faraon f vi-

sul lui Faraon unul este, Dumnezeu

a artat lui Faraon cele ce va face.

26. Cele apte vaci bune, apte ani

sunt; i cele apte spice bune, apte
ani smt, visul lui Faraon unul este.

16. 40, 8.

27. i cele apte vaci care se

suiau dup etei apte ani sunt, cele

apte spice supiri i plite de vânt,

apte ani sunt, vor fi apte ani de

foamete.

28. Iar cuvântul care am zis lui

Faraon, c Dumnezeu a artat lui

Faraon cele ce va face :

29. Iat în apte ani va fi înde-

stulare mult în tot pmântul Eghi-

petului.

30. i dup acetia vor veni apte
ani de foamete, i vor uita de în-

destularea ce a fost în fot Eghipetul,

i va topi foametea pmântul.

31. i nu se va cunoate îndestu-

larea pre pmânt de foametea ce va

fi dup aceasta, c va îi mare foarte.

32. Iar visul lui Faraon a fost în-

doit, penfruc adevrat este cuvân-

tul cel dela Dumnezeu; i va grbi

Dumnezeu a-1 face pre el.

33. Acum dar caut om înelept

i priceput, i-1 pune mai mare pre-

sfe pmântul Eghipetului.

34. i s fac Faraon, i s rân-

duiasc mai mari preste pmânt, i
s strâng toate rodurile pmântu-
lui Eghipetului în cei apie ani de

îndestulare.

35. i s adune toate bucatele a-

cestor apte ani buni ce vin, i s
adune grâu supt mâna lui Faraon,

i s se pzeasc bucate în ceti.

36. i vor îi bucatele cele pzite

pre pmânt în cei apte ani ai foa-

metei; care va îi în pmântul Eghipe-

tului, i nu se va strica pmântul
de foamete.

37. i a plcut cuvântul ^naint^a

lui Faraon i înaintea tuturor slu-

gilor lui.

38. i a zis Faraon tuturor slu-

gilor sale : au doar vom aflâ om ca

acesta, carele are Duhul lui Dum-
nezeu întru sine?

39. i a zis Faraon lui Iosiî : de

vreme.ce Dumnezeu a artat ie toate



acestea, nu este om mai înelept i
mai priceput decâ4 line.

40. Tu vei fi mai mate presfe casa

mea, i de cuvântul tu va ascult

tot poporul meu, numai scaunul voiu

aveâ eu mai pre sus decât tine.

41. i a zis Faraon lui Iosiî: iat

te puiu pre tine astzi presfe tot p-
mântul Eghipetului.

42. i luând Faraon inelul din

mâna sa 1-a pus în mâna lui losiî,

i 1-a îmbrcat pre el cu hain de

vison, i a pus lan de aur împte-

Jurul grumazului lui.

43. i 1-a suit pre dânsul în ca-

rul cel de al doilea dintr'ale sale, i
a strigat înaintea lui vestitorul, i
ha pus preste tot pmântul Eghipe-

tului.

44. i a zis Faraon lui losif: eu

Faraon, afar de tine nimenea nu

va ridic mâna sa preste tot pmân-
tul Eghipetului.

45. i a numit Faraon numele lui

losif: Psontomîanih, i i-a dat pre

Asineta fata lui Pelefri Preotul Ilio-

polei, s-i fie femee.

46. i losif era de treizeci de ani

când a sttut înaintea lui Faiaon

împratul Eghipetului, i a ieit losif

dela îaja lui Faraon, i a umblat tot

pmântul Eghipetului.

47. i a fcut pmântul bucate în-

tru apei apte ani de îndestulare,

48. i a adunat toate bucatele ce-

lor apte ani, întru care er înde-

stulare în pmântul Eghipetului,, i a

pus bucatei! în ceti, bucatele câm-

purilor celor din prejurul cetii le-a

pus într'însa.

49. i a adunai losif grâu, ca ni-

sipul mrii, cât nu pufeâ s-l nu*

mere, c er mult foarte,

50. i mai nainte de ce a venit

acei apte ani de foamete a avut

losif doi feciori, pre care i-a nscut

40. 45, 8; ps. 104, 20; 113, 7; Fap. ap, 7, 10.

41. 45, 26. 43. 45, 9. 49. 32. 12. 50. 46,

20 i 48, 5.

lui Asineta fata lui Pefefrî Preotul

lliopolei.

51. i a numit losif numele celui

întâi nscut, Manasî, zicând: c m'a

fcut Dumnezeu a uit toate dure-

rile mele i toate ale lallui meu.

52. i numele Celui de al doilea

1-a numit Effaim, zicând: c m'a

înlat Dumnezeu în pmântul sme-

reniei mele.

53. i au trecut cei apte ani de

îndestulare cari au fost în pmân-
tul Eghipetului.

54. i su început cei apte ani de

foamete a veni, dup .cum a zis lo-

sif. i s'a fcut foamete în tor p-
mântul, iar în tot cuprinsul Eghipe-

tului er pâine.

55. i a flmânzit fot pmântul
Eghipetului, i a strigat poporul c-
tre Faraon pentru pâine,' i a~zis

Faraon tuturor Eghiptenilor: mer-

gei la losif, i ce va zice vou fa-

cei.

56. i foametea er pre faa a tot

pmântul, i a dechis losif toate

iilniile, i vindeâ tuturor Eghipte-

nilor.

57. i toate rile au venit în E-

ghipet s cumpere dela îosiî, pen-

truc se întrise foametea preste tot

pmântul.

GAP. 42.

Fiii lui lacov merg în Eghipet.

Si
vzând lacov, c se vinde grâu

j
în Eghipet, a zis feciorilor si:

pentruce v lenevii?

2. lat am auzit, c esfe grâu în

Eghipet: pogorâi-v acolo i cump-
rai-ne puinele bucate, ca s trim
i s nu murim.

3. i s'au pogorît cei zece frai

ai lui losif s cumpere grâu din

Eghipet.

54. Ps. 104, 16. 56. 42, 6. 57. 12, 10.

42- ! Fapt. Hp. 7, 12.



4. Iar pre Veniamin fratele Ini Io-

siî nu 1-a trimis cu fraii si, c a

zis: ca nu cumva s slbeasc pre

cale. «

5. i au venit feciorii lui Israii s
cumpere cu cei ce veneau, pentruc

era foamete în pmântul Hanaan.

6. Iar losif era mai marele p-
mântului, el vindeâ Ia tot poporul

pmântului, i venind fraii lui losif,

s'au închinat lui cu faa la pmânt.
7. i vzând losif pe fraii si i-a

cunoscut, i s'a fcut strein de c-
tre ei, i le-â grit lor aspru, i le-a

zis: de unde ai venit? Iar ei au zis:

din pmântul Hanaan, s cump-
rm bucate,

8. ' i a cunoscut losif pe fraii

si, iar ei nu l-au cunoscut pre el.

9. i i-a adus aminte losif de

visurile sale, care le-a vzut i a

zis Idr: iscoade suntei, a fi venit s
cercai cile rii?

\Q. Iar ei au zis: nu Doamne, slu-

gile tale am venit s cumprm
bucate.

11. Toi suntem fii ai unui om, de

pace suntem, noi slugile tale nu sun-

tem iscoade.

12. i a zis lor losif: Nul Ci ai

venit s vedei crrile pmântului

acestuia.

13. Iar ei au zis: doisprezece frai

suntem slugile tale în pmântul Ha-

naan, i cel mai tânr cu tatl no-

stru este astzi, iar celalf nu trete.

14. i § zis lor 1osiî«: aceasta este

ce am grit vou zicând c iscoade

suntei.

15. Intr'aceasta v vei artâ, pre

sntatea lui Faraon, nu vei i! de

aici, pân când fratele vostru cel

mai tânr nu va veni aici.

16. Trimitei pre unul dintre voi

i aducei pre fratele vostru, iar voi

vei fi la opreal pân ce se vor

artâ cuvintele voastre de vorbii

adevrat au ba; iar de nu pre snta-
tea Iui Faraon, cu adevrat iscoade

suntei. - *
r

-

17. i i-a pus pre ei supt paz
trei zile.

18. i le-a zis lor a treia zi: fa-

cei aceasta, i vei fi vii, c eu m
tem de Dumnezeu.

19. De suntei de pace, un frate

al vostru s se opreasc supt paz,

iar voi mergei, i ducei grâul vo-

stru, care l-ai cumprat.

20. i pre fratele vostru cel mai

tânr s-1 aducei la mine, i se

vor crede cuvintele voastre, iar de

nu/vei muri; i ei au fcut aâ.
21. i au zis fiecare ctre fratele

su: aâ este, c în pcat suntem

noi pentru fratele nostru, c nu ne-a

fost mil de necazul sufletului lui,

când ne rugâ pre noi, i nu l-am

ascultat pre dânsul, pentru aceasta

a venit preste noi nevoea aceasta.

22. i rspunzând Ruvin a zis lor :

nu v'am grit vou, zicând : nu fa-

cei nedreptate biatului, i nu m'ai

ascultat? i iat sângele lui se cere.

23. i ei nu tiau cum c losif îi

înelege, pentruc prin tâlmaciu vor-

bea cu ei.

24. i întorcându-se dela ei losif

a plâns, i iari viind la ei i le-a

vorbit lor, i a luat pre Simeon ' din-

tre ei, i 1-a legat înaintea lor.

25. i a poruncit losif s le um-

ple sacii lor de grâu, i argintul fie-

cruia s-1 pue în sacul su, i s
le dea de ajuns mâncare pre cale;

i s'au fcut lor aâ. '

\ t

26. i ei puind grâul pre asinii

lor s'au dus de acolo.

27. i dezlegând unul sacul su
s deâ mâncare asinilor si unde

au odihnit, a vzut legtura argin-

tului su i erâ la gura sacului.

4. 43, 20. 6. 41, 40, 56; 43, 26. 7. 43, 7;

44, 19. 9. 37, 5- 9. 13. 37, 33. 15. 43, 3, 5.

18. 50, 19. 20. 43, 5. 21. 44, 16; ps. 49, 21,

22. 37, 21, 22. «



28. i a spus. frailor si: mi s'a

înapoiat argintul, i iat-l în sacul

meu, i s'a spimântat inima lor,

i s'au turburat zicând unul ctre
altul : ce au fcut aceasta Dumnezeu
nou?

29. i au venit la Iacov tatl lor

în pmântul Hanaan, i au spus lui

toate câte s'au întâmplat lor zicând:

30. Orit-a omul, Domnul pmân-
tului, ctre noi aspru, i ne-a pus
pre noî în paz, ca i cum am li mers

s iscodim pmântul.

31. i noi am spus lui: de pace

suntem, nu suntem iscoade.

32. Doisprezece frai suntem, fiii

tatlui nostru, unul nu este, iar cel

mai mic cu tatl nostru este astzi

în pmântul Hanaan.

33. i a zis nou omul, Domnul
pmântului :înfr'aceasfa voiu cunoa-

te, c suntei de pace, pe un frate

al vostru lsai aici cu mine, iar

grâul care 1-aji cumprat pentru casa

voastr luai-1 i v ducei.

34. i aducei pe fratele vostru

cel mai tânr la mine, i voiu cu-

noate, cum c nu suntei iscoade,

ci suntei de pace, i pe fratele vo-

stru voiu da vou, i în ar vei

negutori.

35. i a fost când au deertat ei

sacii lor, legtura cu argintul fie-

cruiajerâ în sacul su, i au vzut
legturile cu argintul lor, ei i tatl

lor, i s'au spimântat.

36. i le-a zis lor lacov tatl lor:

pre mine m'afi fcui fr de fii: lo-

sif nu este, Simeon nu este, i pre

Veniamin s-lluai? Asupra mea au

fost toate acestea.

37. i a grit Ruvin tatlui su?
zicând: pre amândoi feciorii mei s-i
omori de nu-1 voiu aduce pre el la

tine, d-l pre dânsul în mâna mea
i eu îl voiu aduce pre el la tine.

38. Iar el a zis : nu se va pogorî

28. Neemia 6. 16. 36. 43, 14. 38. 44, 20, 29.

fiul meu cu voi, pentruc fratele lui

a murit, i el singur a rmas, i de

se va întâmpl lui s slbeasc în

calea pe care vei merge, îmi vei

duce btrâneile mele cu întristare

în Iad.

CAP. 43.

Fiii lui Iacov merg în Eghifet cu

Veniamin.

Si s'a întrit foametea pre pmânt.

2. i a fost dupce au sfâr-

it de mâncat grâul, care l-au adus

din Eghipet, le-a zis tatl lor : du-

cei-v iari de cumprai nou pu-

inele bucate.

3. Iar Iuda a grit Iui zicând r cu

jurmânt s'a mrturisit nou omul,

Domnul pmântului, zicând : nu vei

vedea faa mea de nu va 'veni cu

voi fratele vostru cel mai tânr._
4. Deci de vei trimite pe fratele

nostru cu noi, ne vom pogorî,^i-i

vom cumpr ie bucate.

5. Iar de nu vei trimite pe fratele

nostru cu noi, nu vom merge, pen-

truc omul a grit nou zicând: nu

vei vedea faa mea de nu va îi fra-

tele vostru cel mai tânr cu, voi.

6. i a zis Israil : de ce mi-ai

fcut ru spuind omului, c mai a-

vei voi t alt frate?

7. Iar ei au zis : întrebând a în-

trebat pre noi omul, i de neamul

nostru, zicând : de trefe înc ta-

t) vostru? i de mai avei voi frate?

i am spus lui dup întrebarea a-

ceasta, au tiut-am, c ne va zice

nou: aducei pre fratele vosfrii?

8. i a zis luda ctre Israil ta-

tl lor : trimite biatul cu mine, i s
ne sculm s mergem, ca s trim
i s nu murim, i noi i tu i toat

gloata noastr.

9. Eu îl voiu lu pre dânsul, din

43. 2. 44, 25. 3. 42, 15. 5. 42, 15, 20;

44, 23. 7. 42, 7; 44, 10. ^9. 44, 32.



mâna mea cere-1, de nu-l voiu a-

duce Ia line, i de nu-l voiu pune

înaintea ia, greii s fiu înaintea fa

în toate zilele.

10. C de nu ne-am fi zbovit acum,

ne-am îi întors de dou ori.

11. Si a zis Israil tatl lor: de este

aa, aceasta facei: luai din roadele

pmântului în vasele voastre i du-

cei omului daruri: rin i miere

i tmâie i smirn aleas i tere-

vinf i nuci.

12. i argintul îndoit luai în mâi-

nile voastre, i argintul ce vi s'a

înapoiat în sacii votri luai-1 cu voi,

ca nu cumva s fie greal.

13. i pre fratele vostru luai-1, i
sculându-v mergei la acel om.

14. i Dumnezeul meu s dea

vou har înaintea omului, ca s lase

pre fratele vostru celalt i pre Ve-

niarnin, c eu precum am rmas
fr de fii, fr de fii am rmas.

15. i luând brbaii darurile ace-

stea i argintul îndoit, au luat în

mâinile lor i pre Veniamin, i scu-

lându-se s'au pogorît în Eghipet i
au sttut înaintea Iui losif.

16. i i-a vzut losif pre ei i
pre Veniamin tratele su cel de o

mam, i a zis celui mai mare pre-

sfe casa sa : bag pre oamenii a-

cetia în cas, i junghie vite i g-
tete, c cu mine vor mâncâ oa-

menii pâine la .amiazzi.

17. i a fcut omul dup cum i-a

zis Iosit, i a bgat pfe oameni în

casa lui ifsif.

18. i vzând brbaii c-i bag
în casa lui Ioiî, au zis: pentru ar-

gintul, care s'a înapoiat în sacii

notri dinlâiu, pre noi ne bagîiîl-

untru, ca s ne npsfuiasc i s
ne ia pre noi slugi, i asinii notri.

19. i mergând ei la omul ce era

preste casa lui losif, au grit lui în

ua casii, zicând

:

14. 42, 36! Eire 12, 36.

20. Rugmu-ne Doamne: pogorîtu-

ne-am îrifâiu s cumprm bucate.

21. i a fost la întoarcere când

trebuia s poposim, am dechis sacii

notri, i iat argintul fiecruia în

sacul lui, argintul nostru drept m-
surat 'l-am adus înapoi în mâinile

noastre.

22. i alt argint am adus cu noi,

ca s ne cumprm bucate, c nu
tim cine a pus argintul în sacii

notri.

23. i le-a zis lor: mil vou, nuv
temei, Dumnezeul vostru i Dum-
nezeul prinilor votrii au dat vou
comori în sacii votri, i argintul

vostru întocmai îl am, i a scos pre

Simion la ei.

24. i a adus ap s se spele pi-

cioarele lor, i a dat de mâncare
asinilor lor.

25. Iar ei au gtit darurile pân
a venî losif la amiazzî, i au auzit,

c acolo va s prânzeasc.

26. i a intrat losif în cas, i au

adus lui darurile ce le aveau în mâi-

nile lor în cas, i s'au închinat lui

cu faa la pmânt.
27. i i-a întrebai pre ei : cum
v aflai? i a zis lor: sntos este

tatl vostru btrânul, de care ai

spus, c înc trele?
28. Iar ei au zis: sntos este

sluga ta, tatl nostru înc tr^te,

i a zis el: binecuvântat este omul
acela lui Dumnezeu, iar ei plecân-

du-se s'au închinat lui.

29. i cutând losif cu ochii si
a vzut pre Veniamin fratele su cel

de o muma, i a zis: ace&la est
fratele vostru cel mai tânr, pe care

ai zis, c-1 vei aduce la mine? i
ei au zis lui : acesta este adevrat;

iar el a zis lui: Dumnezeu s te mi-

luiasc fiule.

30. i s'a turburai losif, i se ru-

peâ inima lui pentru fratele su, i
20. 42, 3. 24. 18, 4$ Luc. 7, 44. 26. 42, 6.



cut s plâng, i intrând în c-
mar a plâns acolo.

31. i dupce s'a splat pe obraz,

ieind afar s'a stpânit, i a zis:

punefi pâini.

32. i au pus lui singur, i lor
.

deosebi, i Eghipfenilor celor ce

mâncau cu el deosebi, pentruc nu

puteau Eghiptenii mâncâ pâine cu

Evreii, c urâciune este aceasta la

EghiptenL

33. i a ezut înaintea Iui cel

întâi nscut dup btrâneele lui, i
cel mai tânr dup ftnereele lui, i
se mirau oamenii, fiecare ctre fra-

tele su.
34. i ei au luat pri dela dânsul

pentru sine, iar partea lui Veniamin

de cinci ori a fost mai mare decât

aceîorlali, i au but i s'au ve-

selit cu dânsul.

C AP. 44.

Spatmântarea frailor lui losif.

Si
a poruncit losif celui mai mare

j
preste casa sa, zicând: umplei

sacii oamenilor de bucate, câte vor

pufeâ ridic, i puneji argintul fie-

cruia în gura sacului.

2. i paharul meu cel de argint

puneji-l în sacul celui mai tânr, i
preul grâului lui; i a fcut dup
cuvântul lui losif, pre cum a zis el.

3. i dupce s'a fcut ziu, a slo-

bozit oamenii i pre asinii lor.

4. i ieipi ei din Cetate nu s'au

dus departe/i losif a zis celui mai

mare preste casa a: scoal-te, i a-

learg dup oameni, i s-î înîrunfezi

pre. ei, zicându-le : pentruce mi-ai

rspltit rele pentru bune?

5. De ce ai furat paharul cel de

argint, au nu este acesta din care

bea Domnul meu? Cci cu el ghice-

te, ru ai svîrit ceia ce ai fcut.

6. i aflându-i pre ei le-a zis lor

dup cuvintele acestea.

7.^1ar ei au zis lui : De ce grete
Domnul cuvintele acestea? S nu fie

ca slugile tale s fi fcut dup cu-

vântul acesta.

8. De vreme ce argintul, care l-am

aflat în sacii notrii, l-am adus în-

napoi la tine din pmântul Hanaan,

cum am fi furat din casa Domnu-
lui tu, argint sau aur?

9. La care din slugile tale vei afla

paharul, acela s moar, i noi vom
îi robi Domnului nostru.

10. Iar el a zis: precum zicei aâ
s fie, la care se va aîlâ paharul,

acelas fie rob, far voi curai vei îi.

11. i grbind a descrcat fiecare

sacul su pre pmânt, i fiecare a

dechis sacul su.
12. i a cutat dela cel 'mai b-

trân începând, pân a venit la cel

mai tânr, i sfârind a aflat paha-

rul în sacul lui Veniamin.

13. Iar ei i-au rupt hainele sale,

i au pus fiecare sacul pe asinul

su, i s'au înapoiat în Cetate.

14; i au intrat Iuda i fraii lui

la losif înc fiind el acolo, i au c-
zut înaintea Iui pre pmânt

:

15. i le-a zis Iosiî : De ce ai f-
cut acest lucru? Au n'ai tiut, c
un om ca mine ghicete?

16. i a zis Iuda: ce vom rs-

punde Domnului? Sau ce vom zice?

Sau cum ne vom îndrept? C Dum-
nezeu au aflat nedreptatea slugilor

tale, iat suntem robi Domnului no-

stru i noi, i acela la care s'a a-

îlat paharul.

17. i a zis losif: nu voiu face

eu cuvântul acesta, ci omul la care

s'a aflat paharul, acela îmi va fi rob,

iar voi s v suii cu mântuire la

tatl vostru.

18. Iar Iuda apropiindu-se de dân-

sul a zis : rogu-te Doamne, s gr-

4.4. 4. Ieretn. 18, 20. 13. 37, 29, 34. 14, 42, 6. 16. 42, 21.



iasc sluga la înaintea ia, i s nu

ie mânii pre sluga ia, c tu en\dup
Faraon. y

19. Doamne iu ai întrebai pre slu-

gile laie, zicând: avei tat au frate?

20. i noi am zis Dpmnuîui: cum
c avem fat btrân, i are el prunc

de btrânee mai tânr, i fratele lui

a murit, i el singur a rmas de

mum-sa, i tatl nostru pre dânsul

îl iubete.

21. Iar tu ai zis slugilor tale: a-

duceji pre dânsul la mine, s-1 vz.
22. i am zis Domnului : nu va

puteâ biatul s lase pre tatl su,
c de va ls pre tatl su va murî.

23. i tu ai zis slugilor tale: de

nu se va pogorî cu voi fratele vo-

stru cel mai tânr, nu vei mai ve-

dea faa mea.

. 24. i a fost când ne-am suit la

sluga fa
-

tatl nostru, am spus lui

cuvintele Domnului nostru.

25. i ne-a 2is nou tatl nostru

:

ducei-v iari de cumprai pu-

inele bucate.

26. Iar noi am zis: nu vom pu-

teâ s ne ducem; ci de va merge

cu noi fratele nostru cel mai tânr,

ne vom duce, pentruc nu vom pu-

tea vedeâ faa omului, de nu va îi

cu noi fratele nostru cel mai tânr.

27. i a zis tatl nostru sluga ta,

ctre noi: voi tii c femeia doi

mi-a nscut.

28. i a ieit unul dela mine, i
mi-ai zis: c l-au mâncat hiarele, i
nu. l-am mai vzut pân acum.

29. Deci de vei luâ i pre' acesta

dela faa mea i se va întâmpl' lui

slbiciune pre cale, îmi vei pogorî

btrâneele mele cu întristare în Iad.

30. Acum dar de vom merge la

sluga ta tatl nostru, i biatul nu

va fi cu noi, cci sufletul lui este

nedeslipif de sufletul acestuia.

19. 42, 7; 43, 7. 20. 42, 13, 38. 23. 43, 5.

25. 43, 2. 28. 37, 33. 29. 42, 38.

< 31. Va fi dupce va vedea eî c
nu este biatul cu noi, va murî i
vor duce slugile tale btrâneele lui

cu întristare în Iad.

32. C eu sluga ta dela tatl no-

stru am luat pre biat zicând: de

nu-l voiu aduce la tine, i de nu-1

voiu pune pre dânsul înaintea ta,

vinovat s fiu înaintea tatlui meu
în toate zilele.

33. Acum dar eu voiu rmâneâ ie

slug pentru biat, rob Domnului;

iar biatul s se duc cu fraii si.

34. Cci cum m voiu sui la ta-

tl meu nefiind biatul cu noi? Ca
s nu vz relele, care vor veni asu-

pra tatlui meu.

CAP. 45. '

Iosif sc face cunoscut frailor si.

Ci, nu mai puteâ losif s se stpâ-

ni neasc înaintea tuturor celor de

fa; ci a zis: scoatei pre foi dela

mine, i nici unul n'a sttut înain-

tea lui Iosif, când s'a fcut cuno-

scut cu fraii si.

2. i a slobozit glas cu plângere,

i au auzit toi Eghipfenii, i s'a au-

zit i în casa lui Faraon.

3. l a zis losif ctre fraii si:
eu sunt losif, trefeînc tatl meu?
i nu puteau fraii s-i rspunz,
c se înfricoau. i ;

4. i a zis losif ctre fraii si

:

apropiai-v de mine, i s'au apro-

piat, i a zis : eu sunt Iosif fratele vo-

stru pe care l-ai vândut în Eghipet.

5. Deci acum nu v întristai, nici

s v par ru, cci m'ai vândut

pre mine aici, c spre yiea m'au

trimis Dumnezeu înaintea voastr.

6. C acesta este al doilea an de

foamete pre pmânt, i înc cinci

ani întru care nu va fi artur nici

seceri.

32. 43, 9.

45. 4. Fapt. Hp. 7, 13; ps. 104. 17.

5. 50, 20.
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7. Pentruc* m'au trimis Dumnezeu
înaintea voastr, ca s rmâe vou
rmi pre pmânt, i s hrnesc
vou rmi mare.

8. Deci acum nu voi m'afi trimis

aici, ci Dumnezeu, i m'au fcut ca

un tat lui Faraon, i Domn a toat

casa lui, i stpân a tot pmântul
Eghipetului.

9. Grbii dar de v ducei la ta-

tl meu, i zicei lui: acestea zice

fiul tu losif, fcutu-rn'au Dumnezeu
Domn a tot pmântul Eghipetului,

pogoar-te dar la mine, i nu zbovi.

10. i vei lcuî în pmântul Ghe-

sem al Araviei, i vei fi aproape de

mine tu i- feciorii ti i feciorii fe-

ciorilor ti, oile tale i boii ti i
câte sunt ale tale.

îl. i te voiu hrni acolo, peniruc
j

înc cinci ani va mai îi foamete pre

pmânt, ca s nu pieri tu i feciorii

ti i toate ale fale.

12. lat ochii votri vd i ochii

lui Vcniamin fratelui meu, c gura

mea grbete ctre voi.

13. Spunei dar tatlui meu toat

slava mea cea din Eghipcf, i câte

ai vzut, i grbind s aducei pre

tatl meu aici.

14. i czând pre grumazii lui Vc-

niamin fratelui su a plâns preste

dânsul, i Vcniamin a plâns pe gru-

mazii lui.

15. i srutând pre toi fraii si,

a plâns preste dânii, i dup ace-

stea au grit fraii lui ctre dânsul.

• 16. i a mers vestea în casa lui Fa-

raon, zicând : venit-au fraii lui losif,

i s'a bucurat Faraon i curtea lui.

17. i a zis Faraon ctre losif

:

zî frailor ti, aceasta facei: umplei

poverile voastre, i mergei în p-
mântul Hanaan.

18. i luând pre tatl vostru i ave-

rile voastre, venii la mine, i voiu dâ

8, 41, 40. 9. 41, 43; Fap. Hp. 7, 14.

14. 46, 29,

vou din toate buntile Eghipetului,

i vei mânca mduva pmântului.

19. i fu poruncete acestea: lua-

i-v car din pmântul Eghipetu-

lui, copiilor votri i femeilor voa-

stre, i luând pre tatl vostru, venii.

20. i s nu v par ru de unel-

tele voastre, c toate buntile Eghi-

petului ale voastre vor fi.

21. i au fcut aâ feciorii lui

Israil, i le-a dat lor losif car dup
cum a zis Faraon împratul, i le-a

dat lor i merinde pre cale.

22. Si tuturor îe-a dat dou rân-

duri de haine, iar lui Vcniamin i-a

dat trei sute de auri, i cinci rân-

duri de haine.

23. i tatlui su a trimis ca acestea

i zece asini, cari purtau de toate bu-

ntile Eghipetului, i zece catâri,

cari s duc pâini tatlui su pre cale.

24. i a slobozit losif pe fraii si,

i s'au dus, i le-a zis lor; s nu

v mâniei pre cale. '

25. i s'au suit din Eghipet, i au

venit în pmântul Hanaan la lacov

tatl lor.

26. i au spus lui, zicând: c fiul

tu losif trete i stpânete preste

tot pmântul Eghipetului, i s'a spi-

mântat în cugetul su lacov, pen-

iruc nu le credeâ lor.

27. i i-au grit iui toate cele zise

de losif, câte zisese lor, i vzând
ca râie trimise de losif, ca s-1 duc
pre dânsul, s'a înclzit cu vica
duhul lui lacov tatl lor.

28. i a zis Israil: destul este

mie, de trete înc fiul meu losif,

merge-voiu i-1 voiu vedea pre dân-

sul mai 'nainfe de ce voiu muri.

CAP. 4:6.

Cltoria lui lacov în Eghipet.

8i sculându-se israil, el i toate

5

ale lui, a venit la fântâna jur-

26, 4t. 41. 28. 46, 30.

4-6. 26, 23.
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mântului, i a fcut jertfa Dumne-
zeului tatlui su Isaac,

2. i au zis Dumnezeul lui îsrail

în vedenia nopii grind; Iacove, la-

cove, iar ei a zis: ce este?

3. i i-au zis iui: eu suni Dum-
nezeul prinilor ti, nu te teme a le

pogorî în Eghipet, c neam mare

le voiu face acolo.

4. i eu m voiu pogorî cu tine

în Eghipet, i te voiu înla pân
în sfârit, i losif îi va pune mâi-

nile sale pre ochii ti.

5. i s'a sculat lacov dela fântâna

jurmântului, i au luai fiii lui îsrail

pre tatl lor i averile i femeile

lor în car le care le-a trimis losif,

ca s-1 aduc pre dânsul.

6. i luându'i averea lor i toat

agoniseala, care agonisise în pmân-
tul Hanaan, a intrat în Eghipet lacov,

i toat smâna lui cu dânsul.

7. Fiii i fiii fiilor lui cu dânsul,

felele i fetele fetelor lui i toat

smâna lui au intrat în Eghipet.

8. i acestea sunt numele fiilor

lui Îsrail, cari au intrat în Eghipet

împreun cu lacov tatl lor, lacov

i fiii lui, cel întâiu nscut al lui la-

cov: Ruvin.

9. i fiii iui Ruvin: Enoh i Fa-

les, Esron i Harmf.

10. i fiii lui Simeon: Iemuil i
Ia ruin, Âod i Ahin f Sa ar i Sauî

feciorul tiananiencii.

11. i fiii lui Levî: Ghirson, Kat

i Merari.

12. i fiii lui luda : Ir i Avnan i
Silom i Fares i Zara

;
i au murit

Ir i Avnan în pmântul Hanaan,

i feciorii lui Fares au fost: Esron

i lernuit.

13. i fiii lui Issahar : Tola i Fua

i Asum i Samvran.

2. 31, 11. 3. 35, 11, 12; 47, 27; 4$, 4.

5. 49, 33; Pap. flp. 7, 15. 6. Fs. 104, 22.

7, Jsaia 52, 4. 8. Eire 1, 1, 2. 9. 6, 4 ; Nu»
mer. 26, 5. J(). Eire 6, 15, 11, Eire 6, 16.

12, 38 3; 1 Parai. 2, 3; Mat, 1, 3. 13. 1 Pa-
ralip. 7, î»

14. i fiii lui Zavolon : Sered i
Alion i Âhoil.

15. Acetia sunt feciorii Liei, pe

cari i-a nscut lui lacov în Meso-

pofamia Siriei, i pre Dina fala lui,

toate sufletele, feciori i fele treizeci

i trei.

16. i fiii lui Gad : Saîon i An-

ghis i Sanis i Tasovan i Âidis i
Âroidis i A re iii s.

17. i fiii lui Âsir : lemna, Icssua

i leul i Varia i Sara sora lor.

Iar fiii lui Varia : liovor i M elinii.

18. Acetia sunt fiii Zelfii, pe care

o a dat Lavan Liei fetei sale, care

a nscut pre acetia lui lacov, a-
sesprezece suflete.

19. i fiii Rahilei femeii fui lacov:

losif i Veniamin.

20. i au fost fiii lui losif în p-
mântul Eghipetului, pe carii i-a ns-
cut Iui Asincta îafa lui Pefefrî preo-

tul Iliopolei : Mauasî i Efrairn. i
au fesf iiii lui Manasi, pre cari i-a

nscut lui fiifoarea Sira : Mahir, i
Mahir a nscut pre Galaad, iar fiii

lui Eîraim fratele lui Manasi" : Su-

talaam i Taam. Iar fiii lui Sutalaam:

Edom.

21. Iar fiii lui Veniamin: Vala i
Vohor l Asvil. i a fost fiii lui Vala:

Ghira i Noeman i Ânhis i Ros i
Mamfirn i Ofimim. Iar Ghin a ns-
cut pre Arad.

22. Acetia sunt fiii Rahilei, pre

cari i-a nscut lui lacov, toate su-

fletele optsprezece.

23. Iar fiii lui Dan : Asom.

24. i fiii lui Neffalî : Asiil i Goni

i lssaar i Seism.

25. Acetia sunt fiii Vallei pe care

o a dat Lavan Rahilei fetii sale, care

a nscut pre acetia lui lacov, toate

sufletele apte.

26. Iar toate sufletele, cari au in-

14. Num, 26, 26. 16. Num. 26, 15,

17, i Parai. 7, 30. 20. 41, 50. ZI. l Parai.

7, 6 i 8, l. 24. 1 Parai. 7, 13. 26. 2 lege

10, 22.
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trai cu Iacov în Eghipef, cari au

ieit din coapsele Iui, afar de fe-

meile feciorilor lui Iacov, oale su-

fletele asezeci i ase.

27. i feciorii lui losif, cari s'au

nscut lui în pmântul Eghipetului

suflete nou. Toate sufletele casei

lui Iacov, care au intrat cu Iacov în

Eghipef, aptezeci i cinci suflete.

28. i pre Iuda 1-a irimis înaintea

sa la losif s-1 întîmpine pre dân-

sul la cetatea Iroiior în pmântul
Ramesi.

29. i înhmând losif carîe sale,

s'a suit întru în tîm pin a rea lui Is-

rail tatlui su la cetatea Iroiior, i
vzându-1 pre el a czut pre gruma-

zul lui, i a plâns cu plângere mult.

30. i a zis Israil ctre losif: voiu

murî de acum, de vreme ce am v-
zut faa ta, c fu înc trcti.

31. i a zis losif ctre fraii si

:

suindu-m voiu spune lui Faraon,

i voiu zice lui : fraii mei i casa

tatlui meu cari au fost în pmân-
tul Hanaan, au venit la mine.

32. i sunt ci brbai pstori, c
erau brbai, cari se hrnesc cu

vite; i vitele i boii i toate ale

lor le-au adus.

33. Deci de va chema pre voi Fa-

raon, i va zice vou: ce este lu-

crul vostru?

34. S zicei : brbai, carii ne hr-
nim cu vite suntem slugile tale din

copilrie pân acum, i noi i p-
rinii notri. Pentru ca s lcuii în

pmântul Ghesem al Aravii, c urâ-

ciune este Eghipfenilor lot pstorul

de oi.
1

,

"

CAP,. 4:7.

Iacov lacuele în Ghesem. Foametea în

Eghifet.

8i mergând losif a spus lui Faraon

j
zicând : tatl meu i fraii mei i

27. Eire 1,5; Fap. Hp. 7, 14. 29. 45, 14.

30, 45, 28; LliC. 2, 29. 31. 47, 1. 33. 47, 3.

47. 1. 46, 31.

vitele i boii lor, i toate ale lor,

au venit din pmântul Hanaan, i
iat sunt în pmântul Ohesem.

2. i din fraii si a luat cinci

brbai, i' i-a pus pre ei înaintea

lui Faraon.

3. i a zis Faraon frailor lui lo-

sif: ce este lucrul vostru? Iar ei au

zis lui Faraon, pstori de oi sun-

tem slugile tale, i noi i prinii

notri din copilrie pân acum.

4. i au zis ei lui Faraon : am
venit s ne slluim în pmântul
tu, pentruc nu este pune vite-

lor slugilor tale, c s'a întrit foa-

metea în pmântul Hanaan, acum
dar vom lcuî în pmântul Ghesem.

5. i a grit Faraon lui losif zi-

când : tatl tu i fraii ti au venit

Ia tine.

6. Iat pmântul Eghipetului înain-

tea ta este, în pmântul cel mâi bun

slluefe pre tatl tu i pre fraii

ti. i a zis Faraon lui losif: s î-

cuiasc în pmântul Ghesem ; iar

de crezi, cum c sunt între dânii

brbai tari, pune-i pre ei mai mari

preste vitele mele. i au venit în E-

ghipet la losif, Iacov i fiii lui, i a

auzit Faraon împratul Eghipetului.

7. i a adus înluntru losif pre

Iacov tatl su, i 1-a pus pre el

înaintea lui Faraon, i bine a cu-

vântat Iacov pre Faraon.

8. i a zis Faraon lui Iacov : câi

sunt anii zilelor vieii fale?

9. i a zis Iacov lui Faraon : zilele

anilor vieii mele, care nemernicesc

sunt o sut treizeci
;
puine i rele

au fost zilele anilor vieii mele, n'au

ajuns la zilele anilor vieei prini-

lor mei, care zile le-au nemernicit ei.

10. i bine cuvântând Iacov pre

Faraon a ieit dela dânsul.

11. i a slluit losif pre tatl

su i pre fraii si, i le-a dat lor

3. 46, 33.



moie în pmântul Eghipetului, în

pmântul cel mai bun, în pmântul
Rames, dup cum a poruncit Fa-

raon. .

12. i le msur grâu losiî tat-

lui su i frailor si i la toat

.casa tatlui su grâu dup trupuri.

$113. Iar grâu nu erâ în tot pmân-
tul, c se întrise foametea foarte,

i a slbit pmântul Eghipetului i
pmântul Hanaan de foamete,

14. i a adunat losif tot argintul

ce s'a aflat în pmântul Eghipetu-

lui i în pmântul Hanaan pentru

grâul, care-1 cumpra, i-1 msura
lor, i a adus losif fot argintul în

casa lui Faraon.

15. i s'a sfârii tot argintul din

pmântul Eghipetului i din pmân-
tul Hanaan, i au venit toi Eghip-

tenii la losif, zicând: d-ne nou
pâine, i pentruce' murim înaintea

ta? C s'a sfârit argintul nostru.

16. i Ie-a zis lor losif: aduceji .

vitele voastre, i voiu dâ vou pâine

pentru vitele voastre, dac s'a sfâr-

it argintul vostru.

17. i au adus vitele lor la losif,

i le-a dat losif pâine pentru cai

i pentru oi, pentru boi i pentru

asini, hrnindu-i cu pâine pentru

toate vitele lor în anul acela.

18. i a trecut anul acela, i au

venit în al doilea an, i au zis tui:

au vom piefî dela Domnul nostru?

Cci s'a sfârit argintul nostru, i
cele ce am avut, i vitele, înaintea

ta Doamne; i n'au rmas nou în-

nainfea Domnului nostru fr nu-

mai trupul nostru i pmântul no-

stru.

19. Deci ca s nu murim înain-

tea ta i pmântul s se pustieasc,

ia-nepre noi i pmântul nostru pen-

tru pâine, i vom îi noi i pmân-
tul nostru robi lui Faraon; d-ne
smân s semnm i s trim

12. 50, 21.

i s nu murim i.,s nu se pu-

stieasc pmântul.

20. i a cumprat losif tot p-
mântul Eghiptenilor lui Faraon; c
au vândut Eghiptenii pmântul su
lui Faraon, c-i cuprinsese pre ei

foametea i a fost pmântul al lui

Faraon.

21. i pre popor î-a supus s-i
fie robi din marginile hotarului E-

ghipefului pân în margini.

22. Afar de pmântul preoilor,

numai pre acesta nu 1-a, luat losif,

c Faraon în dar a dat daruri preo-

ilor, i mâncau darea care le-a dat

Faraon; i pentru aceea ei n'au vân-

dut pmântul lor.

23. i a zis losif tuturor Eghip-

tenilor : iat v'am cumprat pre voi

i pmântul vostru, astzi lui Fa-

raon, luai-v smân i semnai
pmântul.

24. i vor fi rodurile lui i vei

da a cincea parte lui Faraon, iar

cele patru pri vor fi ale voastre

de smân pmântului i de mân-
care vou i tuturor celor din ca-

sele voastre.

25. i au zis : mânluifu-ne*ai pre

noi, aflal-am har înaintea Domnu-
lui nostru i vom îi robi lui Faraon.

26. i le-a pus lor losif porunc
pân în ziua de astzi pre pmân-
tul Eghipetului a dâ a cincea parte

lui Faraon, numai din pmântul preo-

ilor nu se da Iui Faraon.

27. i a lcuit Israil în pmântul
Eghipetului pre pmântul Ghesem,

1-a motenit pre el, i a crescut i
s'a înmulit foarte.

28. i a mai trit Iacov în pmân-
tul Eghipetului aptesprezece ani, i
au fost zilele lui Iacov anii vieii lui

o sul patruzeci i apte.

29. i s'au apropiat zilele lui Israii

a muri, i a chemat pre Hui su
losif, i i-a zis lui : de am aflat har

27. 46, 3; Eite 1, 7. 29. 24, 2; 50, 5.



înaintea ta, pune mâna ta pre coapsa

mea, i s faci cu mine. mil i a-

devr, ca s nu m
t
îngropi în E-

ghipet. r \r _. . :
.

30. Ci voiu dormi cu prinii mei,

i m vei. ridic din tghipel, i m
vei îngropa în mormântul lor. Iar

el a zis : eu voiu face dup cuvân-

tul tu.

,^31. i a zis lui : jur-te mie, i s'a

jurat lui, i s'a închinat îsrail pre

vârful toiagului su.

CAP. A&.

lacov, binecuvinteaz pre fiii lui Iosif.

Si
a fost dup cuvintele acestea

i s'a vestit lui Iosif, cum c ta-

tl su este bolnav, i luând pre cei

doi fii ai si, pre Manasî i pre

Efrem, au venit la Iacov.

2. i s'a spus lui lacov, zicând :

iat fiul tu Iosif vine la tine, i în-

trindu-se Israil a ezut pre pat.

3. -i a zis lacov Iui Iosif : Dum-
nezeulmeu s'au artat mie în Luza

în pmântul Hanaan, l m'au bine-

cuvântat. ;

4. i mi-au zis mie: iat eu te voiu

crete.- i te voiu înmuli i te voiu

face adunri de neamuri i voiu da

{ie pmântul acesta, i seminiei tale

dup, tines moie venic.
5. Acum dar ' aceti doi fii ai ti

cari s'au nscut ie în pmântul
Eghipelului imai înainte de ce am
venit eu în Eghip*et,< ai mei sunt: E-

îrem i Manasîy ca Ruvim i ca

Simeon vor fi ai mei. v
6. Iar fiii pre cad vei nate dup

aceasta ai ti vor fi, pre numele fra-

ilor si se vor chema întru sor-

ile lor.

7. Iar când veneam eu din Meso-

potamia Siriei a murit Rahila mu-

30. 25. .10. 31. Evc 11, 21.

48. 3. 28, 13. 4, 28, 13; 46, 3; 35, 11.

5, 41, 50; Is. Nav. 13, 7. 7. 35, 19.

m-ta în pmântul Hanaan, când

nVam apropiat de locul alergrii cai-

lor, pmântul Havrata, ce vine spre

Efrafa, o am îngropat pre ea în ca-

lea alergrii. cailor: acesja este Vit-

leem.

8. i vzând Israjl pre feciorii lui

losiC a- zis: ce îi sunt acetia?

9.,i a zis Iosif tatlui su: fiii

mei sunt cari mi-au- dat Dumnezeu
aici. i a zis lacov: adu-mi'i pre ei

la mine ca s-i binecuvintez. . ,

lO.iar ochii lui Israil se, îngreoiase

la vedere de btrânee, i nu pufeâ

s vaz, i i-a apropiat la dâhuj,

i i-a srutat pre ei i i-a îmbr-
iat. .

11, i a zis Israil ctre Iosif: iat de

faa ta nu m'am lipsit,, i iat mi-au

î

arfal Dumnezeu i smâna ta.

j

12. i i-a ridicat pre ei Iosif dela

|

ghenunchii lui, i 'au" închinat lui

! cu'îaa pre pmânt.
13. i luând Iosif pre amândoi fe-

ciorii si, pre Efrem în dreapta de a

stânga lui îsraiî, iar pe Manasî de a

stânga în dreapta lui Israil^ i-a apro-

piat pre ei la dânsul.

14. i tinzând Israil mâna «cea

dreapt a pus-o pre capul luj/^rem,

i acesta era cel mai tânr^ i ,cea

stâng pre capul lui Manasî, schim-

bându-si mâinile.

15. i i-a binecuvântat ,pre#i i a

zis: Dumnezeu, cruia bine au pl-

cut înaintea lui prinii rnei Âvraam
i Isaac, Dumnezeu 'cel ce m hr-
nete din iinere'fek mele pân în

ziua aceasta.
,

16. îngerul cel ce m-a scos din toate

relele, s binecuvinteze pre pruncii

acetia, i s se cheme întru ei nu-

mele meu i numele prinilor mei,

al lui Avraam i al lui Isaac, i s
se înmuleasc întru mulime mare

pre pmânt.

9. 33, 5. 15. Evt. 11, 21. 16. 32, 1; Mat,
11, 1.



17. i vzând Iosiî c a pus ta-

ll su mâna cea dreapt pre ca-

pul lui Efrem, i-a prut Lui greu, i
a apucai Iosiî mâna tatlui su s
o ia de pre capul lui Efrem i s
o puie pre capul lui Manasî.

18. i a zis losif tatlui su: nu

aa tat, c acesta este cel înfâiu n-
scut, pune dreapta fa pre capul lui.

19. i lacov nu a vrut, ci a zis:

tiu fiule, tiu, f acesta va fi întru

popor, i acesta se va înl, ci fra-

tele lui cel mai tânr mai mare de

cât el va fi, i smâna lui va îi în-

tru mulime de neamuri.

20. i i-a binecuvântat pre ei în

zioa aceea, zicând: întru voi seva
binecuvânta Israil, i se va zice

:

fac-fe pre fine Dumnezeu ca pre

Eîrem i ca pre Manasî, i a pus

pre Efrem înaintea lui Manasî.

21. i a zis Israil lui losif: iat

cu mor, i va fi Dumnezeu cu voi,

i va întoarce pre voi în pmântul
prinilor votri.

22. Iar eu dau fie Sikima aleas
mai mult decât frailor ti, care cu

sabla mea i cu arcul o am luat

din mâinile Amoreilor.

CAP. 49.

Proorocia i moartea lui lacov.

Si
a chemat lacov pre feciorii si,

j
i le-a zis lor: adunai-v s v

spui vou ce v va înrîmpinâ pre

voi în zilele cele de apoi.

2. Adunai-v i m ascultai pre

mine, fiii lui lacov, ascultai pre Israil,

ascultai pre fafl vostru.

3. Ruvim cel înfâiu nscut al meu,

fu tria mea i începutul fiilor mei,

cumplit fe-ai purtat, cumplit i în-

drtnic, sumefifu-fe-ai ca apa, s
nu fierbi.

4. C te-ai suit pre patul tatlui

49. 3. 29, 32; a 2 Lege, 21, 17. 4. 1 Pa.
ratip 5, 1.

tu, afunci ai spurcat aternutul pre

care te-ai - suit.

5. Simeon i Levî frai cari au

plinit nedreptatea voei sale.

6. In sfatul lor s nu vie sufletul

meu, i pre adunarea lor s nu se

razeme ficaii mei, c întru mânia

sa au omorîf oameni, i întru pofta

sa au tiat vinele faurului.

7. Blestemat mânia lor pentruc

este îndrtnic, i iuimea^lor c
s'a învârtoat; împri -voi' pre ei

întru lacov i voiu risipi pre ei în-

tru Israil.

8. ludo, pre fine fe vor luda fraii

ti, mâinile tale presfe spafele vrj-

mailor fi; închinâ-se-vor ie fiii

tatlui tu.

9. Puiu de leu luda, .din vlstare

fiul meu fe-ai înlat, culcându-fe

ai adormit ca un leu i ca un puiu

de leu, cine-1 va detepta pre el.

10. Nu va lipsi Domn din Iuda

i povuitor din coapsele lui pân
vor veni cele gtite lui, i acela va

fi ateptarea neamurilor.

11. Carele va leg la vi mânzul

su, i la mldi mânzul asinei sale.

Splâ-va în vin haina sa, i în sâîtge

de strugur vemântul su.
12. Mai frumoi sunt ochii lui de-

cât vinul, i dinii lui mai albi de-

cât laptele.

13. Zavulon lâng mare va lcuî,

i el la limanul corbiilor, i se va

întinde pân la Sidon.

14. Isahar binele a poffil odihnin-

du-se în mijlocul sorilor. ,
:

15. i vzând odihna c este bun
i pmântul c este gras, i-a su-

pus umrul la munc a se osienî,

i s'a fcut brbat lucrtor de p-
mânt.

16. Dan va judec pre poporul

su ca i un neam în israil.

6. 34, 25. 8. 35, 23. 9. 1 Paralip 5, 2;

Numeri 23, 24; Mat. 2, 6. 13. Is. Navi 19,

10, 16.



17. i s se fac Dan grpe în cale,

pândind în crare, mucând clcâiul

calului, i va cdea clreul. înapoi.

18. Ateptând mântuirea Domnului.

19. Gad, ispit îl va ispiti pre el, i
el va ispiti pre dânsul ia picioare.

20. Asir, gras e pâinea lui, i el

va da - hran boierilor.,

21. Neftalj rdcin aleas cres-

când întru odrasl frumusee.

22. Iosif fiu mrit, fiu înlat al meu
dorit, fiul meu cel mai tânr, la mine

te întoarce.

23. Asupra cruia împreun sî-

tuindu-se, l-au pârît i î-au pândit

domnii sgettorilor.

24. i a sfrâmat cu trie arcele

lor, i au slbit vinele braelor mâi-

nilor lor prin mâna puternicului la-

cov, de acolo cel ce a întrit pre

Israil dela Dumnezeul tatlui tu.

25. i au ajutat fie Dumnezeul meu,

i te-au binecuvântat cu binecuvân-

tarea cerului de sus i cu binecu-

vântarea pmântului, care are toate

pentru binecuvântarea îelqr i a

mttraului.

26. Binecuvântarea tatlui tu i
Spîmunei tale, mai mult s'a întrit

decât binecuvântarea munilor celor

întrii, i decât binecuvântrile co-

linilor^ieeloE, venice, care vor fi pre

capul lui Iosif i pre cretetul fra-

ilor al crora povuitor este.

27. Veniajnin, lup - rpitor, dimi-

neaa va mâncJPînc, i spre sear
va împri mâncarea.

28. Toi acetia fiii kii lacov doi-

sprezece, i acestea a grit lor., ta-

tl lor, i i-a binecuvântat pre el,

pre fiecare dup binecuvântarea sa

i-a binecuvântat pre ei.

29. i le-a zis lor : eu m voiu a-

dauge la poporul meu, îngropai-m
cu prinii mei în petera care este

în arina lui Efron Heteul.

30. In petera cea îndoit care

29. 23, 20. 30. 23, 17; 25, 9; 50, 13.

este împreajma Mamvrei în pmân-
tul Hanaan, care peter o a cum-

prat Avraam dela Efron Heteul, mo-

ie de îngropciune.

31. Acolo au îngropat pe Avraam

i pe Sarra femeia lui, acolo au

îngropat pe Isaac i pe Reveca fe-

meia lui, acolo au îngropat pre Lia.

32. In moia arinei, i a £€terii,

care este într'însa dela fiii lui Mzi.

33. i a încetat îacov a înva pre

feciorii si, i finzându-i picioarele

sale pre pal a murit, i s'a adaos

la poporul su.

CAP. 50.

îngroparea lui lacov. Moartea Iui Iosif.

Ci czând Iosif pre faa tatlui -su,

V 1-a plâns i 1-a srutat.

2. i a poruncit Iosif slugilor sle

îngroptorilor, s îngroape pre ta-

tl su, i au îngropat îngropfoFîi

pre Israil.

3. i s'au plinit lui patruzeci de

i zile, c aa se numrau zilele îngro-

prii, i 1-a plâns pre el Eghipclul

aptezeci de zile.

4. Iar dac âu trecut zilele plân-

gerii, a grit Iosif ctre boierii lui

Faraon, zicând : de am aflat har

înaintea voastr, grii pentru mine

în urechile lui Faraon, zicând

;

5. Tatl meu m'a jurat, zicând: în

mormântul care mi-am spat în p-
mântul Hanaan, acolo sm îngropi,

acum dar s m suiu s îngrop pre

tatl' meu, i m voiu întoarce.

6. i a zis Faraon lui Iosif: sue-fe,

îngroap pre tatl tu dup cum
te-a jurat.

7. î s'a suit Iosif s îngroape pre

tatl su, i s'au suit împreun cu

dânsul toate slugile lui Faraon i
btrânii casii lui i toi btrânii p-
mântului Eghipefului.

31. 23, 19; 25, 9, 35, 27. 33. Fap, Hp. 7, 15.

50. 5- 47, 29.
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8. i toat casa lui losif i fraii

iui i toat casa tatlui su i ru-

denia lui; iar oile i boii le-au lsa!

în pmântul Ghesem.

9. i s'au suif împreun cu dân-

sul car i clrei, i s'a fcut ta-

br mare foarte.

10. i au venit la Aria lui Atad

care este dincolo de Iordan, i l-au

plâns pre el plângere mare i tare

foarte, si au fcut plângerea tatlui

su apte zile.

11. i au vzul Icuiforii pmân-
tului Hanaan plângerea la Aria lui

Atad, i au zis: plângere mare este

aceasta Eghiptenilor, pentru aceea

au chemat numele locului aceluia,

plângerea Eghipetului, ce este din-

colo de Iordan.

12. i au fcut lui aa feciorii iui

precum le-a fost poruncit lor.

13. i î-au luat feciorii lui în p-
mântul Hanaan, i l-au îngropat pre

el în petera cea îndoit, care o

cumprase Avraam, peter moie
pentru îngropciune deîa Eîron He-

îeul împreajma Mamvrei,

14. i s'a întors losif în Eghipet,

el i fraii lui i toi câi s'au fost

suit cu el s îngroape , pre tatl lui.

15. i vzând fraii lui losif c
a ipurit tatl lor, au zis ca nu cum-va

s ie minte rutatea noastr losif,

i cu rspltire s ne rsplteasc
penfrujgate,relele, câte am fcut lui.

ISrl venind la Iosif.au zis: ta-

tl tu te-a jurat mai 'nainte de sfâr-

itul su, zicând :

,

17. Aa zicei Jiui losif: iart-le lor

nedreptate^ i pcatul lor, c rele

13. 49, 30; 23, 17; Fap. Hp. 7, 16.

i-au fcut ei ie, i acum iart ne-

dreptatea slugilor Dumnezeului ta-

tlui tu, i a plâns losif când gr-
iau ei ctre dânsul.

18. i viind la dânsul au zis:. iat

noi suntem ie robi.

19. i le-a zis lor losif: nu v te-

mei, c al lui Dumnezeu sunt eu.

20. Voi ai sftuit împroliva mea
rele, iar Dumnezeu au voit pentru

mine bune, ca s fie, precum astzi,

ca s se hrneasc popor mult.

21. i a zis lor: nu v temei, eu

v voiu hrni pre voi i casele voa-

stre, i i-a mângâiat pre dânii i
le-a gri! lor la inim. >

'

22. i a lcuit losif în Eghipet,

el i fraii lui i toat casa tatlui

su, i a trit losif ani o sut i zece.

23. i a vzut losif pre feciorii

lui Efrem pân la al treilea neam,

i feciorii lui Mahir feciorul lui Mâ-

nai s'au nscut pre coapsele lut

losif. î

«24. i a zis losif frailor si:.«u

mor, i cu cercetare v va cercet

pre voi Dumnezeu, i v va sdoate

pre voi din pmântul acesta; în p-
mântul care au jurat Dumnezeu p-
rinilor notri lui Avraam i lui

Isaac i lui Iacov. <,

25. i a juraf losif pre fiii
:

tui. Is-

rail, zicând: întru cerceiatea în care

v va cerceta pre voi Dumnezeu,

aducei-v aminte i luai oasele

mele cil voi de. aici. v.
!

*t. f:

26. i a murit losif fiind de p sut
zece ani, i l-au îngropat pre el în

mormânt în Eghipet. *
r
\ {

19. 42, 18; 4% 5-. 21. 47, 12. 23. Numeri
32, 39. 24. Evt. 11, 22. 25. Efire 13, 19;

Is. Nav. 24, 31.
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; cap. 1.

Asuprirea fiilor lui Israil în EghipcL

Acestea suni numele fiilor lui Is-

rail, cari au infral în Eghipet îm-

preun cu lacov fall lor, fiecare cu

toat casa sa a intrat.

2. Ruvim, Simeon, Levî, Iuda,

.3. Issahar, Zavulon, Veniatnin,

4. Dan i Neftali, Oad i Asîr, iar

losif er în Eghipet.

5. i erau toate sufletele ce ieise

din lacov aptezeci i cinci.

6. i s'a sfârit losif i toi fraii

lui i tot neamul acela.

7. Iar fiii lui Israil au crescut i
s'au înmulit i s'au întrit foarte

foarte, i i-a înmulit pmântul pre ei.

"8. i s'a sculat alt împrat preste

Eghipet, care nu tiâ pre losif.

9., i a zis poporului su: iat

neamul, fiilor lui Israil se înmulete
foarte, i se întrete mai mult de-

cât noi.

10. Venii dar cu vicleug s-i îm-

pilm pre dânii, ca nu cumva s
se înmuleasc, i când se va în-

tâmpla nou rsboiu, s se înso-

iasc i ei cu vrjmaii notri, i
bfându-ne pre noi s ias din p-
mântul nostru.

11. i le-a pus lor priveghetori la

lucruri ca -i chinuiasc pre ei cu

lucruri, i au zidit ceti tari lui Fa-

±. 1. 1. Paralip, 2, 1.

5. Fac. 46, 27. 6. Fac. 50, 26. 7. Fac.
47, 27; Fap. Rp. 7, 17.

raon : pre Piton i pre Rames i
pre On, care este Iliopole.

12. i cu cât mai mult îi smereâ

pre dânii cu atâta se înmuliau i
se întriau foarte foarte, i se scâr-

beau Eghiptenii de fiii lui Israil.

13. i asupreau Eghiptenii pre fiii

lui Israil cu sil.

14. i chinuiau vieaa lor cu lu-

cruri grele, cu lutul, cu crmid-
ria i cu toate lucrurile ce sunt la

câmp, întru toate lucrurile ca pre

robi cu sil îi asupreau pre ei.

15. i a zis împratul Eghipfeni-

lor ctre moaele evreeti, dintre

care numele uneia era Sepfora i
numele ceilalfe Fua.

16. i le-a zis lor: când moii
la evreice i sunt la natere, de va

fi biat s-1 omorîji, iar de va fi fat

s'o inei.

. 17. Iar moaele s'au temut de Dutti-

nezeu i n'au fcut precum le-a po-

runcit lor împratul Eghipefului, ci

lsau vie partea cea brbteasc.
18. i a chemat împratul Eghi-

petului pre moae i le-a* zis lor

:

de ce ai fcut lucrul acesta i ai

lsat vie partea brbteasc ?

19. Iar moaele au zis lui Fa-

raon : evreicele nu sunt ca femeile

Eghipefului, c nasc mai 'nainfe de

ce intr moaele la dânsele, i n-
teau.
20.i bine au fcut Dumnezeu moa-

elor, i s'a înmulit poporul i s'a

întrit foarte.

21. Fiindc s'au temut moaele de
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Dumnezeu, îi fcur loru'i case.

22. i a poruncit Faraon la tot

poporul sau, zicând : toat partea

brbteasc ce se va na& Evrei-

lor în rîu s'o aruncai^ i toat par-

tea îemeiasc s'o lsai vie.

c

-CAP. 2.

Si
erâ oarecare dîn neamul Iui Levî,

carele si-a luat femee din îeîele
. ...

•

lui Levî.

2. i aceafa a luat în pântece

i a nscut fecior, pre care vzân-
du-1- frumos^ 1-a ascuns trei luni.

3. Iar fiindc nu puteâ s-l mai

asijriz, ajuat muma lui un sicria,

de papuri i 1-a uns cu, smoal
clejpas, i a pus pruncul întrân-

sul i 1-a pus în marginea rîului.

4. i se uita soru-sa de departe

s vaz ce se va întâmpl lui. v
5. i s'a pogorît fata lui faraon

s

s se scalde la rîu, i slujnicile ei

umblaa-pre.lâng rîu, i vzând si-

criaul în margine, a trimis o sluj-

nic 1-a jltia.
;

-/

6. i dechizânduîî a vzu.t>prun-

cu»l plângând în, sicria, i facându-

,

i-se mil dejdâqstti fetei lui Faraon, a

zis: 4fn,firuncii Evr.eilor este acesta,

7. i a zis sora lui ctre fata lui

Faraon ; rvoe|^ s, /ch)«n {ie femee

doic dela Evrei j s hrneasc
pruncul? f.

8. i a zis ei
t
îata U^Farapn : diwfe,

i mergând fata . chemq prf muma
pruncului. ^, •, ,

, } f f

9. i a zis ctre ea fsta lui Fa-

raon.; pzete-mi; pruncul -acesta i
mi-1 hrnete, i eu voiu plti -ie;

,

i a luat femeia pruncul i 1-a hrnit.

10. Iar dupce a crescut prun-

cul,.. 1-a adus pre dânsul la faa luj

22. Fap. Hp. 7, 19.

2. /• 6, 20; Num. 26, 59. 2. Fap. Hp. 7, 20.;

Evt. 11, 23. 4. Fap. Hp. 7, 21.

Faraon, i â fost ei în loc de fecior,

si a numit numele lui Moisî, Zicând:

din ap l-am luat pre el.

îl. i a fost dup multe zile, f-
cându-se Moisî mare, ieit-a la fraii

si fiii lui Istail, i tunoscând ne-

cazul lor, vzut-a pre un '6m eghip-

tean btând pre un evreu oare care

din fraii lui, fiii lui Israil.

12. i cutând în coace i în colo

i nevzând pre nimenea, a ucis pre

eghiptean i 1-a ascuns în nisip.

13. i ieind a doua zi a vzut
doi oameni evrei cerfându-se, i a

zis celui ce fcea sfrâmbtafe : pcn-

truce bai tu pre vecinul tu?
14. Iar el a zis: cine tc-a pus

domn i judector presfe noi, aii

doar vei s rn ucizi fu precum ai

ucis ieri pre eghiptean? i femân-

du-se Moisî a zis : oare cum s'a

vdit lucrul acesta?

15. i a auzit Faraon fapta aceasta'

i cut s ucig pre Moisî. i a'

fugit Moisî dela iaalui Faraon f
s'a slluit în pmântul Madiam;

i dupce a venit în pmântul Ma-

diam, a ezut lâng un pu.

16. Iar preotul din Madiam aveâ

apte fete, care pteau oile tatlui

lor lotor ; i venind au scos ap
pân ce au umplut jghiaburile, ca?

s adape oile lui lotor tatlui lor."

17. i viind pstorii le-au gonft pre

ele, iar sculâhdu-se Moisî tera apraF
i scoând ap a adpat oile lor.

18. i au venit ele îas ^^guil ta-

tl lor, iar el â zis lor ce'este c
ai venit astzi ourârîd? • ^ ^

19. Iar ele au zis: un ofe egrnp-

iean 'n^a aprat pre noi de pstori,

i ne-a scos ap 1 i â adpat oile

noastre.

20. Iar el a zis fetelor sale : uttde

este acela? Pentruce ai lsat pre

11. Fap. Hp. 7, 2â;Evt.,11, 24. 13. Fap.
Hp. 7, 26. 15. Fap, Hp. 7,29; Evt. '11, 27.

16. 4, 18. 17. Fac, 29, 10.
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om aâ? Chemaji-t s mnânce
pâine.

21. i-s'a aezat Moisî la omul

acela, i a daf pre Sepfora fata sa

Iui Moisî femee.

22. i zmislind femeia a nscut
fiu, i a numii Moisî numele lui

:

Ghersarn, zicând : c nemernic suni

eu în pmânt strein.

23. i zmislind iari a nscut
alt fiu i i-a pus numele lui: Elie-

zer, zicând: c Dumnezeul tatlui

meu ajutor îmi este mie i m'au scos

din mâna lui Faraon.

24. i dup multe zile a murit îm-

pratul Eghipetului, i au suspinat

fiii lui Israil pentru greutatea lucru-

rilor, i au strigat t s'a suit stri-

garea lor la Dumnezeu dela lucruri.

25. i au auzit Dumnezeu suspi-

nurile lor i i-au adus aminte de

legtura sa, care au fcut cu Avraam
i cu îsaac i cu Iacov, i a cu-
tat Dumnezeu spre fiii lui Israil, i
s'au fcut cunoscut lor.

CAP. 3.

Chemarea lui Moisi.

i Moisî pteâ oile lui lotor so-

crului su preotului din Madiam;

i. a adus oile în pustie i a venit

în muntele lui Dumnezeu, Horiv.

2$i s'a artat lui îngerul Dom-
nului în par de foc din rug, i a

vzut c, rugul ardeâ cu foc i ru-

gul nu sjeomistiieâ.

3. .i a^zis Moisî: apropiindu-m
voiu vedeâ aceast- vedenie mare,

ce este c nu se mistuete rugul.

4. Iar dac .au vzut Domnul c
se apropies vaz, l-au chemat pre

dânsul Domnul din rug, zicând

:

Moisî 1 Moisî l Iar el a zis: ce este?

5. i au zis: nu te apropieâ aici,

dezleag înclmintele dela picioa-

21. 18, 2. 22. 18, 3, 4. 25. Lcvît. 26, 42.

3. 2. Fap. Hp. 3, 2. 5. Fac. 26, 17.

rele tale, c locul pe care stai tu,

pmânt sfânt este.

6. i au zis : eu sunt Dumnezeul

tatlui tu, Dumnezeul lui Avraam

i Dumnezeul lui Isaac i Dumne-

zeul lui IacoV; i i-a întors Moisî

faa sa peniruc se temea s caute

drept înaintea lui Dumnezeu.

7. i au zis Domnul ctre Moisî:

vzând am vzul necazul poporu-

lui meu în Eghipel, i .strigarea lor

am auzit dela cei ce-i silesc preiei

la lucru, c tiu durerea lor.

8. i m'am pogorîf s-i scof diri

mâna Eghiptenilor i s-i sebj din

pmântul acela i s-i bag-îh p-
mânt bun i mult, în pmânt care

curge lapte i miere, în pmântul
Hananeilor i al Hefeilor i al Amo-
reilor i al FerezeilOr i al Gherghe-

seilor i al Eveilor i al fevuseilor.

9. i acum iat sirigarea fiilor lui

Israil a venit la mine, i eu arh v-
zul chinul cu care Eghiptehii îi chi-

nuesc pre ei.

10. i acum vino s te trimif la

Faraon împratul Eghipetului, i s
sco|i pre poporul meu pre fiii lui

Israil din pmântul Eghipetului.

11. i a zis Moisî ctre Dumne-
zeu: cine sunt eu ca s merg la

Faraon împratul Eghipetului, i s
scol pre fiii lui Israil diri' pmântul
Eghipetului?

12. i âu grit Dumnezeu lui Moisî,

zicând: eu voiu fi cu tine, i acesta

va fi tic semn c eu te trimif ca

s stoji pre- poporul meu din Eghi-

pel iv ve|i închin lui Dumnezeu

în muntele acesta.

3. i a zis Moisi ctre Dumne-
zeu: iat eu m voiu duce la fiii lui

Israil i voiu zice ctre dânii: Dum-
nezeul prinilor notri m'au trimis

la voi, i dem vor întreb care este

numele lui? Ge voiu zice ctre ei?

6. Mat. 22, 32; Marc. 12, 26; Luc. 20, 37;

Fap. Hp. 7, 31. 7. Fapt. Hp. 7, 34. 8. 33, 3.
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14. i au gri! Dumnezeu ctre

Moisî, zicând: Eu sunt cel ce sunt:

i au zis: aa vei zice fiilor lui Israil:

Cel ce este m'au trimis la voi.

15. i au zis Dumnezeu iari c-
tre Moisi: aâ vei zice fiilor lui Israil:

Domnul Dumnezeul prinilor notri,

Dumnezeul lui Avraam i Dumnezeul

lui Isaac i Dumnezeul lui Iacov

m'au trimis la voi,, acesta este nu-

mele meu venic, i pomenire din

neam în neam.

16. Deci mergând adun btrâni-

mea fiilor lui Israil i vei zice c-
tre dânii: Domnul Dumnezeul p-
rinilor notri 'au artat mie, Dum-
nezeul lui Avraam i Dumnezeul lui

laac i Dumnezeul lui Iacov, zi-

când: cu cercetare v'am cercetat pre

voi, i câte s'au întâmplat vou în

Eghipet.

17. i, a zis: v voiu scoate pre

voi din rutatea Eghiplenilor în p-
mântul Hananeilor i al Hefeilor i
al^Amoreilor i al Ferezeilor i al

Ghergheseilor i al Eveilqr i al Ie-

vuseilor, în pmântul care curge

lapte i miere.

18. i vor asculfâ glasul tu, i
vei intr iu i btrânimea lui Israil

la Faraon împratul Eghipefului i
vei zice ctre el: Dumnezeul Evrei-

lor ne-au chemat pre noi, deci vom
merge cale d.e trei zile în pustie, ca

s jertfim* Dumnezeului nostru.

19. Iar eu tiu c nu v va ls
pre voi Faraon împratul Eghipelu-

lui s mergei, fr numai cu mân
tare.

20. i tinzând mâna rnea voiu

bate pre Eghipteni cu toate minunile

mele, care voiu face întru ei, i dup
aceasta v va lsâ pre voi.

21. i voiu da har poporului ace-

stuia înaintea Eghiptenilor, i când

vei iei, nu vei ieî deeri.

15. 4, 5. 18. 5, 1, 3; 10, 7. 21. 11, 2;

12, 35, 36; Fac. 15, 14.

22» Ci va cere femeia dela vecin

i dela cea împreun cu sine l-

cuitoare vase de argint i de aur

i îmbrcmînl^
f
i vet> Runc preste

fiii votri i preste fetele voastre, i
vei prda pre Eghipteni.

CAP. 4.

Minunile Ini Moisi.

Oi a rspuns Moisî zicând: dar

Vde nu vor crede ei mie i nu vor

ascult de glasul meu, c vor zice

c nu s'au artat ie Dumnezeu, ce

voiu zice ctre ei?

2. i au zis lui Domnul: ce este

aceea ce ai în mâna fa? Iar el a

zis: toiag.

3. i au zis: arunc-1 pre pmânt,
i la aruncat pre el, pe pmânt i
s'a fcut arpe i a fugit Moisî de

dânsul.

4. i au zis Domnul ctre Moisî:

tinde mâna i-1 apuc de coad, i
întinzând mâna 1-a apucat de coad,
i s'a fcut toiag în mâna lui.

5. Ca.s creaz jie, c i s'au ar-
tat Dumnezeul prinilor lor, Dum-
nezeul lui Avraam i Dumnezeul lui

Isaac i Dumnezeul lui Iacoy.

6. i i-au zis lui Domnul iari :

bag mâna ta în sânul tu, i a b-
gat mâna sa în sânul su, i a scos

mâna sa din sânul su, i s'a fcut

mâna lui leproas ca zpada,,

7. i au zis iari: bag mâna ta

în sânul tu, i a bgat mâna sa

în sânul su, i 6 a scos din sân,

i iari s'a fcut în iaa trupului.*

8. i. de nu voi» crede ie i nu

vor ascult de cuvântul semnului

celui dintâi, vor crede ie pentru cu-

vântul semnului celui de al doilea.

9. i va fi de nu vor crede fie

pentru aceste dou semne, nici vor

asculfâ de glasul tu, vei lu din

apa râului i vei turn pre uscat,

4. 3. 7, 10. 5. 3, 7, 15. 9. 7, 17.
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i apa care o vei luâ din rîU va fi

sânge pre uscat. , fr

10. i a zis ifMoisî clre Domnul:

rogu-m Ddamne, nu siînl vrednic

ca mai ^nainfe de ie*ri, nici ca mai

înainte de atatfieri, nici ca de când

ai început a gri slugii tale; slab

la glas i zbavnic la limb sunt eu.

11. i au zis Domnul ctre Moisî:

cine a dat gur omului? Sau cine

a fcut rd la auz i surd, vztor
i' orb, au nu eu Dumnezeu?

12.
' i acum mergi, i eu voiu de-

chide gura ta i te' voiu înva cele

ce vei gri.

13.i a zis Moisî: rogu-m Doamne,
alege pre altul puternic pre care vei

trimite.

14. i mâniindu-se Domnul Cu ur-

gie pre Moisî, *a'u zis: au nu iat

Aaron fratele tu leviful? tiu c eî

vQrbind va gri în locul tu, i iat
el

!

va iei întru întîmpinarea ta i
vzându-e se va bucur întru sine..

15. i vei gri ctre dânsul, vei

pune cuvintele mele în gur, luCi eu

voiri dechide gura ta i gur lui,

i voiu înv' pre voi ce sa facei.

16. i el va gri în locul tu c-
tre popor, i va' fi" gura

!

ta, iar tu

vei îi lui în cele ctre Dumnezeu.

17. l toiagul dare s'a prefcut în

arpe, îl vef luâ'în mâna ta, cu care

vei face semnele.
!

18. i a mers Moisî i s'a întors

laioior socrul su, i a zis: mer-

ge-voiu i m* voia întoarce la' fraii

mei cel din' Eghipet, i Voiu vedea

de fresc înc. 'i'a zis lolor lui

Moisî: mergi sntos^ i duri acele

zile multe a mufîHmr^rMul Eghi-

petului.
t

'

19. i au zis Domnul ctre MoLsî

în Madiam: mergi, dufe în Eghipet;

c au murit toi cei ce cutau su-

fletul îu. '

10 6, 12, 30. 12. Mat. 10, 19. 16. 7, 1,2.
18. 18, 1. 19. Mat. 2, 20.

"20. i luându-i Moisl pre femeea

sa i pruncii, i-a pus pre asinii si
i s'aii întors în Eghipet, i a luat

Moisî toiagul <:el dela Dumnezeu în

mâna sa.

21. i au zis Domnul ctre Moisî:

mergând fu i înfofcâncfu-te în E-

ghipet, vezi toate semnele care le-am
dat în mâna ta, s le faci pre ele

înaintea lui Faraon. Iar eu voiu

învârtoa inima lui, i fiu vâ ls
poporul. '

"

:v

22. i tu Vei zice lui Faraon : ace-

stea zice Domnul: fiu înfâf'riscuf

al meu este Israil. 4
•

23. i am zis ie : îa£ popoTul

meu* ca s se închine mie, iHr lu

n'ai vrut s-l lai pre el, vezi dar,

eu voiu ucide pre fiul tu cel întâiu
J

nscut.

24. i a fost pre cale unde a poptt^

sit, 1-aîntîmpinaf pre el îngerul Dom-
nului i cerc s-l omoare pre eî.

^25. i luând Sepfora o pietricic

ascuit a ftat împrejur marginea

trupului fiufui sii, i a czut l pi-

cioarele lut, zicând: 1 s1fut-a sângele

tierii împrejur a fiului meu. •
-

26: ^i s'a dus dela el, pentrîîc

a zis: sfluf-a sângele tierii împre-

jur a fiului meu.
1 "'

27; i au zis Domnul ctre Aaron:'

mergi întru înfîmpinarea liii Moisî

în pustie, i s'a dus i s'a întâlnii

cu dânsul în munfele'luidumnezeu,

i s'au srutat amândoi.

28. i a vesfif Moisî luf Aaron

toate cuvintele Ddtnriuluireare le-au

trimis i toate graiurile care i-au

poruncit lui.'

291 i \\x mers ! Moisi i Ataron i
au adunat toat btrâmrnea fiilor

lui Israil.

30. i a grit Aaron toate cuvin-

tele acestea, care au zis Dumnezeu
ctre Moisî.

"

21. 7, 3; 14, 4; 9, 12. 23. 11, 5; 12, 29il3, 15.

25. Is. Navi 5, 2.
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31. i a fcut semnele înaintea

poporului.

32. i a crezut poporul i s'a bu-

curat pentruc au cercetat Dumne-

zeu pre fiii lui Israil i pentruc au

vzut necazul lor; i plecându-se po-

porul s'a închiriat.

CAP. 5.

Moisi la Faraon.

Si dup acestea au intrat Moisî i

}

Aaron la Faraon i au zis lui

:

acestea zice Domnul Dumnezeul iui

Israil: las pre poporul meu ca s
serbeze în pustie.

2. i a zis Faraon: cine este de

al cruia glas s ascult eu, ca s
las pre fiii lui Israil? Nu tiu pre

Domnul, i pre Israil nu-1 voiu lsa.

3. i ei au zis lui: Dumnezeul

Evreilor rre-au chemat pre noi s
mergem cale de trei zile în pustie

ca s-jertfim Domnului Dumnezeu-

lui nostru, ca s nu ne înfîmpine

pre noi moarta sau ucidere.

4. i Ie-a zis lor împratul Eghipe-

tului: peiltruce Moisî i Aaron înd-
rfnicii pre popor dela lucru? Mer-

gei fiecare dintre voi la lucrul su.
5. i a zis Faraon: iat acum se

va prea înrriulî poporul acesta pre

pmânt, deci s riu-i lsm s o-

dihneasc dela lucruri.

6. i a poruncit Faraon celor ce

priveghiau preste lucrurile poporu-

lui i logofeilor, zicând:

7. Mai mult s nu dai paie po-

porului pentru fac'crea crmizilor,

ca ieri i ca alaltieri ; ci s mearg
ei s-i adune lor paie, 1

8. i s fac crmizi câte au

fcut în toate zilele, s-i siliji i s
nu împuina|i nimica din lucrurile

lor, c ed fr de lucru, pentru a-

ceea strig zicând : s mergem i
s jertfim Dumnezeului nostru.

5. 1. 3, 16; 7, 16. 3. 3, 18. 5. 1, 7, 12.

9. S se îngreuieze lucrurile oa-

menilor acestora, i s grijasc de

acestea; iar s nu grijasc de cu- -

vinte dearte.

10. i îi sileau pre ei priveghetorii

preste lucruri i logofeii, i griau
ctre popor zicând: acestea zice Fa-

raon: mai mult nu v vom da vou
paie.

11. Voi singuri mergei de v a-

dunai paie de unde vei aîlâ.'c ni-

mica nu se va împuina din lucrul

vostru.

12. i s'a risipit poporul în tot

pmântul Eghipelului s strâng tre-

stie în loc de paie.

13. Iar priveghetorii presfe lucruri

sileau pre ei zicând: svârii lucru-

rile voastre care vi se cuvin preste

zi, ca i când vi se da paie.

14. i logofeii Iui Faraon cei ce

erau pui mai mari, au btut pre lo-

gofeii poporului fiilor lui Israil, zi-

când : de ce n'ai svârit lucrul c-
rmizilor voastre i astzi ca i
ieri i ca alaltieri?

15. i intrând logofeii fiilor lui

Israil, au strigat ctre Faraon, zi-

când : pentruceîaci aa robilor ti?
16. Paie nu se dau robilor ti, i

zic nou s facem crmizi, iat pre

supuii ti îi bat, au doar nedrep-

tate vei face poporului tu?
17. i le-a zis lor : fr de luciu

edei, lenei suntefi, pentru aceea!

zicei ; s mergem s jertfim Dum-
nezeului nostru.

18. Acum dar mergând kicrafi, e
paie nu se vor da vou, i tot atâ-

tea crmizi vei face.

19. i s'au vzut pre sine logo-

feii fiilor lui Israil în rele, zicân-

du-li-se : nu se va împuina din c-
rmizile ce sunt rânduite pre zi.

20. i s'au întâlnit ei cu Moisî

i cu Aaron, carii veneau înaintea

lor, când ieau ei dela Faraon.

21 . i au zis lor : vaz-v pre voi
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Dumnezeu i s v judece, c ai
|

fcut urît mirosul nostru înaintea
;

lui Faraon
.
i înaintea slugilor iui,

j

ca s dai sabie în mâna Iui s ne

omoare.

22. i s'a întors Moisî ctre Dom-
nul, i a zis : rogu-rri Doamne, cci
ai, necjit pre poporul acesta? i
pentruce mai trimis pre mine?

23: C de când am mers eu la

Faraon s griesc întru numele tu,
a suprat pre poporul acesta, i n'ai

izbvit pre poporul tu.

CAP. 6.

Moisl trimis din nou la Faraon. Nea-
mul su.

Si aii zis Domnul ctre Moisî: a-

j
cum vei vedea cele ce voiu face

lui Faraon, c cu mân tare va lsa
pre ei i cu bra înalt va scoate

pre ei din pmântul lui.

2.i au grit Dumnezeu ctre Moisî

i au zis ctre dânsul: eu Domnul.

3. i m'am artat lui Avraam i
lui Isaac i lui lacov, Dumnezeul
lor fiind eu, i numele meu Dom-
nul nu l-am artat lor.

4. i am pus legtura mea cu ei

ca s le dau lor pmântul Hana-

neilor, pmântul pre care s'au s-
lluit, întru care au i lcuit pre

dânsul.

i eu am auzit suspinul fiilor

lui israil cu care Eghipfenii ca pre

robi asupresc pre ei, i mi-am a-

dus aminte de legtura voastr.

6. Mergi i vorbete fiilor lui Is-

rail, zicând: eu Domnulri voiu scoa-

te pre voi din stpânia Eghiptenii

lor, i voiu scoate pre voi din ro-

bia lor, i voiu izbvi pre voi cu

braf înalt i cu judecat mare.

7. i voiu luâ pre voi popor mîe
i

i voiu fi vou Dumnezeu, i vei

21. Fac. 34, 30.

6. 1- 12, 33. 4. Fac 17, 8; 26, 3. 6. 7, 5.

12. 4, 10.

cunoate c eu sunt Domnul Dum-
nezeul vostru cel ce v'au scos pre

voi din stpânirea Eghiptenilor.

8. i voiu bga pre voi în pmân-
tul spre care am întins mâna mea
s -l dau luL Avraam i lui lsaac

i lui lacov, i-1 voiu da pre el vou
motenire, eu Domnul.

9. i a grit Moisî aa fiilor lui

îsrail, i ei n'au ascultat pre Moisî

pentru împuinarea sufletului i pen-

tru lucrurile cele «grele.

10. i au grit Domnul ctre Moisî

zicând :

11. Intr i vorbete lui Faraon

împratul Eghipelului, ca s lase pre

fiii lui îsrail din pmântul su.
12. i a grit Moisî înaintea Dom-

nului zicând: iat fiii lui îsrail nu

m'au ascultat pre mine, i cum m
va asculta Faraon ? Gângav fiind eu.

13. i au zis Domnul cfre Moisî

i ctre Aaron, i le-au poruncit s
intre la Faraon împratul Eghipefu-

iui ca s scoaj pre fiii lui îsrail

din pmântul Eghipetului.
,

14. i acetia sunt începtorii ca-

selor neamurilor, fiii lui Ruvim ce-

lui înfâiu nscut a lui Îsrail : Enoh

i Falus, Asron i rlarcnî. Aceasta

este familia lui Ruvim.

15. i fiii lui Simeon hlemuil, Ia-

min i Aod i Iahin i Saar i Saul

cel din Finisa.
s
Acestea sunt nea-

murile fiilor lui Sirneon..

16. i acestea sunt numele fiilor

lui Levî dup rudeniile lor: Gher-

son, Caat i Merari; i anii vieii lui

Levî o sut treizeci i apte.

17. Si acetia sunt îiii lui Gher-

son: Loveni i Semei, casele nea-

mului, lor.

18. i îiii lui Caat: Amvram, Isaar

i Hevron i Oziil; i anii vieii lui

Caat o sut i treizeci de ani.

14. Fac 46, 9; Num. 26, 5; 1 Parai. 5, 1.

15. Fac. 46, 10; 1 Parai. 4, 24; Num. 2$, 12.

16. Fac. 46, 11; Num. 3, 17; 1. Parai. 6, 1;

23, 61 6, 17. 18. 1 Parai. 6, 18.



19. Si fiii lui Merari: Mooli i Q-

musî. Acestea sunt casele neamului

lui Levî dup rudeniile loiv

20. i a luat Amvram pre lohaved

fata fratelui; tatlui su lui femee,

i a nscut pre Aaron i pre Moisî

i pre Mariam sora lor; i anii vieii

lui Amvram o sut treizeci i apte.

21. -i fiii lui îsaar: Cor i Na-

fec i Zehri.

22. i fiii lui Oziil: Misail i Eli-

safan rSegri.
23. far Aaron a luat iui'i femee

pre Elisayet fata lui Aminadav sora

lui tJaasson, i i-a nscut lui pre

Nadav i pre Aviud i pre Eleazar

i pre Itamar.

24. Iar fiii lui Core: Asir i Elcanâ

i Aviasar. Acestea sunt naterile

lui Core.

25. i Eleazar feciorul lui Aaron

a luat Iui'i femee din fetele lui Pu-

tiil i i-a nscut lui pre Fenees. Ace-

skâ simt începturile neamului Le-

vîilor dup naterile lor.

26; Acesta este Aaron i Moisi,

crora le-au zis Dumnezeus scoa
pre fiii lui lsrail din pmântul Eghi-

petului cu puterea lor.

27. Acetia sunt cei ce griau c-
tre Faraon împratul Eghipetului, i
au scos pre fiii lui lsrail din pmântul
Ephipetului însui Aaron i Moisî.

28. In care zi au grit Domnul lui

Moisî îrt pmântul Eghipetului.

29. i aii grit Domnul ctre Moisi

zicând : eu Domnul, grete ctre

Faraon împratul Eghipetului câte

zic eu ctre tine.

30. i a zis Moisî înaintea Domnu-
lui: iat eu sunt slab la graiu, i cum
m va ascult pre mine Faraor*?

CAP. 7.

Ranele Eghipetului,

Si a,u grit Domnul ctre Moisî zi-

când: iat eu te-am dat pre tine

19. 1 Parai. 6, 19. 21. Num. 16, 1.

22. Lev. 10, 4. 24. 1 Parai. 6, 22.

25. Num. 25, 7. 29. 7, 5, 17. 30. 4, 10.

Dumnezeu lui Faraon, i Aaron fra-

tele tu va li ie prooroc.

2. i tu vei g¥i lui toate câte

poruncesc jîe, iar Aaron fratele tu
va gri ctre Faraon, ca s lase pre

fiii lui lsrail din pmântul su.
3. i eu voiu învârfoâ inima lui

Faraon, i voiu înmuli semnele mek
i minunile în pmântul Eghipetului.

4. i nu va ascult pre voi Fa-

raon, i voiu pune mâna mea pre

Eghipet, i voiu scoate cu puterea

mea poporul meu, pre fiii lui lsrail

din pmântul Eghipetului cu izbân-

dire mare.

5. i vor cunoate toi Eghipfenii

c eu sunt Domnul, când voiu în-

tinde mâna mea presfe Eghipet i
voiu scoate pre fiii lui lsrail din

mijlocul lor.

6. i au fcut Moisi i Aaron dup
cum le-au poruncit lor Domnul, aa
au fcut.

7. i Moisî erâ de optzeci de ani,

iar Aaron fratele Iui de optzeci i
trei de ani când au grit ctre Fa-

raon.

8. i au grit Domnul ctre Moisî

i ctre Aaron, zicând: i de va gri
ctre voi Faraon zicând:

9. Dai-ne nou semn sau minune,

tu vei zice lui Aaron fratelui tu: ia

toiagul i-l arunc pre pmânt îna-

intea lui Faraon i înaintea' slugi-

lor lui, i se va face balaur.
'

10. i au intrat Moisî i Aaron îna-

intea lui Faraon i înaintea' slugi-

lor lui, t au fcui â*â precum le-au

poruncit lor Domnul, i a aruncat

Aaron toiagul înaintea lui Faraon

i' înaintea Slugilor lui, i s'a f-

cut balaur.

11. i a chemai Faraon pre în-

elepi Eghipetului i pre vrjitori;

i au fcui i vrjitorii Eghiptenilor

cu vrjile lor asemenea.

7. 2. 4, 16. 3. 4, 21; 14, 4. 4. 6, 15, 19.

5.6,6,29. 10.4, 3; 40, 14. 11. Fap. Hp, 13, 8.
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12. i a aruncat fiecare toiagul

su, i s'au îcu- balauri; i foiagul

lui Aaron a înghiit pre foegele lor.

13. i s'a învârtoat inima lui Fa-

raon, i nu i-a ascultat pre dânii

dup cum le-au poruncit lor Domnul.

14. i au zis Domnul ctre Moisî:

$2 îngreuiaz inima lui Faraon ca

s nu lase pre popor.

15. Mergi la Faraon diminea,
iat el iese la ap, i-lvei întîmpinâ

pre el pre rmurile rîului, i toia-

gul care s'a. fcut arpe, s-1 iei în

mâna ta.

16. i s zici ctre el: Domnul
Dumnezeul Evreilor m'au trimis la

tine zicând: las pre poporul meu
ca s slujeasc mie în pustie, i iat

n'ai ascultat pân acum.

17. i acum acestea zice Domnul:

într'aceasfa vei cunoate c eu sunt

Domnul, iat eu bat cu toiagul cel

din mâna mea preste apa cea din

rîu, i se va preface în sânge.

18. i petii cei ce sunt în ap
vor murî, i se va împui rîul, ijnu

vor putea Eghiplenii s bea ap
din rîu.

19. i au zis Domnul ctre Moisî:

zi lui Aaron fratelui tu: ia toiagul

tu în mâna ta, i întinde mâna ta

preste apele Eghipetului i preste

rîînrile lor i preste lacurile lor, pre-

ste blile lor i preste toat apa

lor cea adunat, i s fie sânge; i
sVfcut sânge în tot pmântul E-

ghipetului în lemne i în pietre.

20. i au fcut aâ Moisi i Aaron

dup cum le-au poruncit lor Dom-
nul, i ridicând Aaron toiagul su,
a lovit apa cea din rîu înaintea lui

Faraon i înaintea slugilor lui; i
toat apa cea din rîu s'a prefcut

în sânge.

21. i petii din rîu au murit, i
s'a împuit rîul; i nu puteau Eghip-

13. 3, 19; 8, 15, 19. 16. 5, 1; 8, 1, 20.

17. 4, 9} 6, 29. 20. 17, 5; ps. 77, 49.

tenii s bea ap din rîu, i er sân-

gele în tot pmântul Eghipetului.

22. i au fcut asemenea i vr-

jitorii Eghiptenilor cu vrjile lor, i
s'a învârtoat inima lui Faraon i
nu i-a ascultat pre ei dup cum

le-au zis Domnul.

23. i întorcându-se Faraon a in-

trat în casa sa, i nu i-a pus în

mintea lui nici de aceasta.

24. i au spat toi Eghipfenii îm-

prejurul rîului ca s bea ap, i nu

puteau s bea ap din rîu.

25. i s'au plinit apte zile dupce
au btut Domnul rîul.

CAP. 8.

Alte ranc asupra Eghipetului.

8i au zis Domnul ctre MoisU in-

j
tr la Faraon i vei gri ctre

dânsul, acestea zice Domnul: las
pre poporul meu ca s slujiasc mie.

2. Iar de nu vei vrea s-1 lai,

iat eu bat toate hotarele fale cu

broate.

3. i va vrsâ rîul broate, i suin-

du-se broatele vor intr în casele

tale i în cmrile afernutijrilor tale

i pre paturile tale i în casele slu-

gilor tale i înfr'ale poporului; tu
i în aluaturile tale i în cuptoarele

tale.
"

4. i preste tine,,i preste slugile

tale i preste ,poporul tu se vor

sui broatele.

5. i au zis Domnul ctre Moisî:

grete lui Aaron fratelui tu : în-

tinde cu mâna ta toiagul tu spre

rîuri spre lacuri i spre bli, i
scoate broate pre pmântul Eghi-

petului.

6. i a întins Aaron mâna spre

apele Eghipetului i a scos broate,

i s'a suit broasca i a acoperit tot

pmântul Eghipetului.

22. 8, 7, 18.

8. 1- 7, 164 5, 1. 6. Ps. 104, 29. 7. 11,
18, 22.
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7. i au fcut aa i vrjitorii E-

ghiptenilor cu vrjite lor i au scos

broate pre pmântul Eghipeiului.

8. i a chemat Faraon pre Moisî

i pre Aaron, i a zis; rugai-y pen-

tru mine ctre Domnul, i s iâ

broatele dela mine i dela popo-

rul meu, i voiu lsa pre ei i vor

jerfB.Domjiuhtf.

9. i a»,zjs Moisî ctre Faraon:

rânduete mie când s m rog pen-

tru fine i pentr«u slugile tale i pen-

tru poporul tu, ca s piar broa-

tele deja fine i dela poporul tu
i din , casele voastre, i numai în

rîu sâWmâie.

40. iar el a zis: mâine; i a rs-

puns: voiu face dup cum ai zis, ca

s y^ezi c nu este altul afar de

Domnul. .

îl. i se vor ridic broatele de

la fine i din casele voastre i din

curi i dela slugile tale i dela po-

porul- tu, i numai în rîu vor r-
mângâ.--

12v-i au ieit Moisî i Aar-on de

la Faraon, i a strigat Moisî ctre

Domnul ca s piar broatele dup
cum f&duie lui Faraon.

13. i mx fcut Domnul dup cum
a ziS îMpJsî,» i au murit broatele

din case i din .curji i din arine.

14. i le-au adunat grmezi gr-

mezi, i s'a împu#tf pmântul.

15. i vzând Faraon c s'a f'

cut uurare, s'a îngreuiat inima lui

i nu a ascultat de dânii dup
cum au grit Domnul. r

16. i au zis Domnul ctre Moisî;

grete lui Aaron: întinde cu mâna
toiagul tu i lovete râna , p-
mântului, i va îi muia între oa-

meni i în vite i în toi pmân-
tul Eghipeiului.

: 17. i a întins Aaron cu mâna to-

iagul su i a lovit râna pmân-
tului, i s'a fcut muia între oa-

15. 3, 19; 7, 4, 13. 2tf.Ps. 77, 50; ,104, 30.

meni i în vite i în toat râna p-
mântului, i s'a/ fcut muia în tot

pmântul Eghipeiului.

18. i au fcut aâ i vr-jiforii cu

vrjite lor ca s scoat muia, i
n'au putut; i s'a fcut muia în-

tre oameni i în vite.

1,9. i au zis vrjitorii ctre Fa-

raon: degetul lui Dumnezeu este a-

cesta. i s'a învârtoat inima lui Fa-

raon i nu i-a asculia^pre. ei dup
cum au grit Domnul.

20. Si au zis Domnul ctre Moisî:

mânec diminea i stai înaintea

lui Faraon, i iat el va ieLla ap,
i vei gri ctre el : acestea zice

Domnul : las pre poporul meu ca

s-mi slujiasc în pustie.

21. Iar de nu vei vrea s lai pre

poporul meu, iat eu voiu trimite

preste tine i prese slugile tale pre-

ste poporul tu i preste casete voa-

stre musc câineasc; i se vor um-
plea casele Eghiplenilor de musc
câineasc i pmântul pre care

sunt ei.

22. i voiu mri în ziua aceea p-
mântul Ghesem în care poporul meu
se afl, preste care nu va fi musc
câineasc, ca s vezi c eu sunt

Domnul Dumnezeu a tot pmântul.

23. i voiu osebî între poporul

meu i între poporul tu, i mâine

va fi semnul acesta pre pmânt.
24. i au fcut Domnul aâ, i a

venit musca cea câineasc mulime,

în casele lui Faraon i în casele

slugilor lui i în tot pmântul Eghi-
,

petului, i s'a prpdit» pmântul de*

musca -cea câineasc.

25 i a chemat Faraon pre Moisî

Upr^ Aaron zicând : mergei i jert-

fii Domnului Dumnezeului vostru

în pmântul acesta.

26. i a- zis Moisî ; nu este cu

putin a se face aâ, c cele ce

19. 7, 4, 20. 9, 13; 7, 16; 5, 1.

24. Inel. 16, 9; Ps. 77, .50; 104, 30.
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sunt urâciune Eghipienilor vom s
jertfim Domnului Dumnezeului no-

stru, i de vom jertfi cele ce sunt

urâciune Eghipienilor înaintea lor,

cu pielre ne vor ucide.

27. Cale de trei zile vom merge în

pustie, i vom jertfi Dumnezeului no-

stru precum ne-au zis nou Domnul.

28. i a zis Faraon: eu v voiu

lsâ pre voi s ieiji i vei jertfi

Domnului Dumnezeului vostru în

pustie, dars nuv înlindefi a merge

departe, rugai-vâ dar pentru mine

ctre Domnul.

29. i a zis Moisi : vezi, eu voiu

iei dela tine i m voiu rug c-
tre Dumnezeu, i se va duce musca
cea câineasc dela tine i dela slu-

gile tale i dela poporul tu mâine;

dar s nu mai adogi Faraoane a

înel ca s nu lai poporul s jert-

feasc Domnului.

30. i a ieit Moisî dela Faraon

i s'a rugat ctre Dumnezeu.

31. i au fcut Domnul dup cum
a zis Moisî, i au ridicat musca cea

câineasc dela Faraon, dela slugile

lui i dela poporul lui, i n'a rmas
nici una>

32. i a îngreoiat Faraon inima

sa i în vremea aceasta, i n'a vrui

s lase poporul.

CAP. 9.

'AUc rane asupra Eghipetului.

Oi au zis Domnul ctre Moisî: in-

j ir la Faraon i vei gri lui : a-

cestea zice Domnul Dumnezeul E-

vreilor: las s ias popbîul meu
ca s-mi slujiascâ mie. ;

2. Iar de nu vei vreâ s& lai pre

poporul meu, ci înc-1 ii pre el,

3. Iat mâna Domnului va fi pre-

ste vitele tale cele din câmpii, i în

28, 9, 28; Fap. Hp. 8, 24. 30. 10, 15.

32. 7, 23.

9. 1. 5, l; 7, 16.

3. a 2 lege, 2, 15.

cai i în asini i în cmile i în bol

i în oi, moarte mare.

4. i voiu osebî minunat în vre-

mea aceea între vitele Eghipienilor

i între vitele fiilor lui Israil, i nu

vor muri din toate vitele fiilor lui

Israil nici una.

5. i au dat Dumnezeu soroc, zi-

când: mâine va face Domnul cu-

vântul acesta pre pmânt.
6. i au fcut Domnul cuvântul

acesta a doua zi, i au murit toate

vitele Eghipienilor; iar din vilele fii-

lor lui Israil n'au murit nici una.

7. i vzând Faraon c din toate

vilele fiilor lui Israil n'a murit nici

una, s'a îngreoiat inima lui Faraon

i n'a lsat poporul.

8. i au grit Domnul ctre Moisî

i aron zicând : luai voi pline mâi-

nile de spuz din cuptor, i s o

împrtie Moisl spre cer înaintea

lui Faraon i înaintea slugilor lui.

9. i s se fac pulbere preste

fol pmântul Eghipetului, i vor îi

pre oameni i pre vile rane" i b-
ici fierbini, în oameni i în vite

în tot pmântul Eghipetului.

10. i a luat spuz din cuptor în-

nainte lui Faraon, i a împrtiat-o

Moisî spre cer, i s'au fcui rane

i bici fierbini pre oameni i pre

vite.

11. i nu puteau vrjitorii s steâ

înaintea lui Moisî pentru rane, c
s'au fcut radele în vrjitori i în

fot pmântul Eghipetului.

12. i au învârtoat Domnul inima

lui Faraon, i nu i-a ascultat pre ei

dup cum au rânduit Domnul lui

Moisî.

13. i au zis Domnul ctre Moisî:

mânec diminea i sii înaintea

Iui Faraon i vei gri ctre el : a-

cestea zice Domnul Dumnezeul E-

vreilor: las pre poporul meu ca

s-mi slujiasc mie.

11, Inel. 17, 7. 12. 4, 21. 13. 8, 20.
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14. Pentruc în vremea aceasta

eu voiu trimite toate btile mele

în inima ta i a slugilor tale i a

poporului tu, ca s vezi c nu este

altul ca mine în lot pmântul.

15. C acum trimiând mâna mea

te voiu bate pre tine, i voiu omorî

pre poporul tu cu moarte, i le

vei zdrobi de pre pmânt.
16. i pentru aceea ai fost cruat

pân acum, ca s art întru tine

puterea mea i ca s se vesteasc

numele meu în tot pmântul.

i?. Au doar te vei mai împroiivi

tu poporului meu ca s nu-i lai

pre dânii?
18. Iat eu voiu plou în ceasul

acesta mâine piatr mult foarte,

cum n'a mai fost în Eghipet din

ziua în care s'a fcut pân în ziua

âceasta.

19. Acum dar grbete s-i aduni

vitele laie i câte ai tu în câmp,

pentruc tofi oamenii i vitele câte

se vor afl în câmp i nu vor in-

tr în cas, va cdeâ preste ele pia-

tr i vor muri
20. Cel ce se temeâ de cuvântul

Domnului din slugile lui Faraon, i-a

adunat vitele sale în case;

21. Iar cel ce n'a luat aminte cu

cugetul su la cuvântul Domnului,

a lsat vitele în câmpii.

22. i au zis Domnul ctre Moisi:

întinde mâna la spre cer, i va fi

piatr preste tot pmântul Eghipe-

tului i preste oameni i preste vite

i preste toat iarba cea de pre

pmânt. ,

23. i a întins Moisi mâna spre

cer, i Domnul au dat tunete i pfa-

tr, i curgeâ foc pre pmânt, i
au plouat Domnul piatr preste tot

pmântul Eghipetului.

24. i era piatr, i în piatr ardea

foc cu vpaie, i piatra er mult
foarte cum n'a mai fost în Eghipet

14. 8, 10. 16. Rom. 9, 17. 23. Ps. 104, 32.

Biblia.

din ziua în care s'a fcut în el neam.
25. i a btut piatra în tot p-

mântul Eghipetului dela om pân la

dobitoc, i toat iarba din câmp o

a btut-6 piatra, i toate lemnele din

câmpuri le-a zdrobit piatra.

26. Numai în pmântul Ghesem
unde erau fiii lui Irail n'â fost

grindin.

27. i trimiând 'Faraon a chemat

pre Moisi i pre Aaron, i le-a zis

lor: pcfuif-am acum, Domnul este

drept, iar eu i poporul meu ne-

credincios.

28. Rugai-v dar pentru mine c-
tre Domnul, i s înceteze a se mai

face lunetele lui Dumnezeu i pia-

tra i focul, i voiu ls pre voi, i
mai mult nu veji rmâneâ.

29. i a zis Moisi lui: dac voiu

iei din Cetate voiu întinde mâinile

mele ctre Domnul, i lunetele vor

încet i piatra i ploaia nu va mai

fi, ca s cunoti c al Domnului

este pmântul.

30. Iar eu iiu c i iu i slugile

tale înc nu v'ai ternul de Domnul.

31. i inul i orzul s'au stricat,

c orzul er înspicat i inul cu s-
mân.

32. Iar grâul i ovzul mf s'au

stricat, pentruc erau târzii.

33. i a ieit Moisi dela Faraon

afar din Cetate i a în lins mâineîe

ctre Domnul, i a încetat tunetele

i piatra i ploaea n'a mai picat pre

pmânt.
34. Iar vzând Faraon c au în-

cetat ploaea i piatra i lunetele, a

adaos înc a pctui i i-a în-

greuiat inima sa i a slugilor sale.

35. i s'a învârtoai inima lui Fa-

raon, i n'â lsat pre fiii lui Israil

dup cum au grit Domnul lui Moisi.

25. Ps. 77, 53,

27. 10, 16.

28. 8, 28; 10, 17.

29. Ps. 142, 6.

33. lacov 5, 16.

35. 1 Imp. 6, 6.

8.
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CAP. IO. ...

Lcuste asupra Eghipttului.-

Si
au grit Domnul ctre Mpisî

j
zicând: intr la Faraon, c cu am

învârtoat inima lui i a slugilor lui,

ca pre Tând § vie semnele acestea

preste ei.

2. Ca s povestii în urechile fiilor

votri i întru ale feciorilor fiilorvo-

tri cu câte am' necjit pre Eghip-

leni, i semnele mele care le-am f-

cui întru ei, i s cunoatei c eu

sunt Domnul.

3. i au intrat Moisi i Aafon

înaintea lui Faraon i au zis lui

:

acestea zice Donnul Dumnezeii! E-

vreilor, pân când nu vrei s te ru-

inezi de mine? Las poporul nteu

ca s slujeasc mie.

4. tar de nu vei vreâ tu s iai

pre poporul meu, iat eu voi aduce

th cedsul acesta mâine lcust mult
preste toate hotarele tale.

5. i va acoperi faa pmântului,

i nu vei putea s vezi pmântul,

i va mânca tot ce va rmas vou
aebtui de piatr, i va mâneâ ttii

lemnul ce crete vou pre pmânt.
"6. i se vor umpieâ casele tale

i caele slugilor tale i toate ca-

sele fn fot „\ pmântul Eghipefuîui,

câte, nici odinioar n'au vzut p-
rinii ii nici strmoii lor din ziua

în £are> s'au fcut pre pmânt pân
în ziua aceasta, i plecându-se Moisi

a ieit dela Faraon.

.7. i au zis lugi|e lui Faraon c-
tre dânsul: pân când va fi noua

aceast pacoste? La pamenii ca

s slujeasc DumpezeuluV lor, au

vrei s tii c a pierit Eghipetul ?

8. i au întors pre Moisi i pre

Aaron la Faraon, i a zis lor Fa-

raon : merge|i i slujii Domnului
Dumnezeului vosru, dar carii i cine

sunt cei ce vor merge ?

IO. 1. % H. 4. Inel. 16, 9. 7. 3, 18.

9. i a zis Moisî: cu tinerii i cu

btrânii vom merge cu feciorii i
cu fetele i cu,, oile i cu boii no-

trii, pentrueji este srbtoare Dom-

nului Dumnezeului nostru.

10. Si a zis Faraon ctre ei: fie

aa, Domnul cu voi, cum voiu lsâ
pre voi, au doar i averile voastre?

Vedei c vicleug este întru voi.

11. Nu aa, ci s mearg br-

baii i s slujii lui Dumnezeu c
aceasta, cutai voi, i i-a scos pre

ei dela faa lui Faraon. , ^

12. i au zis Domnul ctre Moisi:

întinde mâna fa preste pmântul E-

ghipetului, i va veni lcust pre p-
mânt i va mânca toat iarba p-
mântului i tot rodul lemnelor ce

a rmas neblut de piatr.

13. i a ridicat Moisî toiagul spre

cer, i Domnul au adus vânt austru

pre pmânt toat ziua aceea i toat

noaptea ; diminea s'a fcut, i vân-

tul austru a adus lcust.

14. i a adus pre ea preste tot

pmântul Eghipeluîui, i s'a ae-
zat preste toate hotarele Eghipefuîui

mult foarte, mai 'nainte de- dânsa

n'a fost lcust ca aceasta i dupâ

aceasta nu va fi aa.
15. i a acoperit faa p'âmâ'ftfului

i s'a stricat pmântul,
' i a mân-

cat toat iarba pmântului' T.'tot

rodul lemnelor care" a rrrias dela

piatr. N'a rmas verde
, nimica în

lemne i în toaîl iarba câmpului,

în tdt pmântul 1

Egrripeîului,
^

16. i s
Ja grbit" Far&bn a'chernâ

pre Moisi 'i pre "Aafon zicând : p-
ctuii-am înaintea Domnului Dum-
nezeuluPvostnî i a voastr.

17. Primii dar pcatul meu înc
acum i*

- v rugai ctre Domnul
Dumnezeul vostru, ca s ia de pre

mine moartea aceasta.

18. i a ieit Moisi dela Faraon

i s'a rugat lui Dumnezeu.

12. Ps. 104, 34. 13. Inel. 17, 2. 16. 9, 27.
17. 0, 28; 1 Irnp. 12, 19. 18. 8, 30; Num. 11, 2.



19. i au înfors Domnul vânt tare

dela mare, i au ridicai lcustele i
le-au aruncat pre dânsele în marea

Roie, i n'a rmas nici o lcust
în tot pmântul Eghipefului.

20. i au învârtoat Domnul inima

lui Faraon, i n'a lsat pre fiii lui

Israiî.

21. i au zis Domnul ctre Moisi:

întinde mâna ta spre cer i s se

fac înfunerec pre pmântul Eghi-

peluluif înfunerec care s se poat
pipi.

22. i a întins Moisî mâna spre

cer i ' s'a fcut înfunerec, negur
i cea preste tot pmântul Eghi-

pefului trei zile.

23. i nimenea n'a vzut pe fra-

tele su trei zile, i nimenea nu s'a

sculat din patul su trei zile; iar

la fo~i fiii lui Israiî era lumin în

fot locul unde lcuiau ei.

24. i a chemat Faraon pre Moisî

i pre Aaron, i le-a zis lor : mer-

gei i .slujii Domnului Dumnezeu-

lui vostru, numai oile i boii vei ls;
iar averile voastre mearg cu voi.

25. i a zis Moisî : nu, ci s ne

dai nou arderi de tot i jerfîe care

vom face Domnului Dumnezeului no-

stru.

26. i vitele noastre vor merge cu

noi i nu vom ias unghie, pentru-

c dintr'însete vom s jertfim Dom-
nului Dumnezeului nostru; c noi

nu tim ce vom jerifi Domnului Dum-
nezeului nostru pân vom merge

acolo.

27. i au învârtoat Domnul inima

lui Faraon, i n'a vrut s-ilasepre ei.

28. i a zis Faraon ctre Moisi:

du-fe dela mine, ia aminte s numai

adogi a vedeâ îa|a mea, c în ce

zi.' te vei art mie, vei m urî.

29. Iar Moisî a zis: precum ai

grit num voiu mai art ie în fa.

20. 11, 10. 21. Isaia 50, 3; Mat. 27,. 45.

23. Inel. 18, l; Isaia 60, 2. 24. 8, &; 12, 31.

26. 12. 32.
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CAP. 11.

Eirea > din Eghipet.

Si au zis Domnul ctre Moisî : înc

,
o ran voiu aduce eu, preste Fa-

raon i preste Eghipet, i dup a-

ceea v va lsa pre voi de aici, i
când v va lsa pre voi, v va sili

s ieii.

2. Orete dar pre ascuns în ure-

chile poporului, i s cear fiecare

dela vecinul su i femeia dela ve-

cina sa vase de argint i de aur

i haine.

3. i au dat Domnul har popo-

rului su înaintea Eghipfenilor, i le-a

împrumutat lor; i omul Moisi mare

s'a fcut foarte înaintea Eghipteni-

lor i înaintea lui Faraon i înain-

tea slugilor lui i înaintea a tot po-

porul.

4. i a grit Moisi, acestea zice

Domnul: pe la miezul nopii eu voiu

intr în Eghipet,

5. i va muri fot cel întâiu n-
scut în pmântul Eghipefului, dela

cel întâiu nscut al lui Faraon* care

ade pre scaun, pân la cel întâiu

nscut al slujnicii cei dela moar
i pân la cel întâiu nscut a tot

dobitocul.

6. i va fi strigare mare în fot p-
mântul Eghipefului Cum n'a mai fost

i cum nu va mai fi.

7. Iar la toi fiii lui Israiî nu va

chelîi câine cu limba sa, deTa om
pân Ia dobitocia s vezi cât de

minunat va osebî Domnul Intre E-

ghipleni i între Isrâilteni.

8. i vor strig toate slugile tale

ctre mine, i se vor închin mie

zicând : iei tu i fot poporul tu
pre care tu îl povuefi, t dup a-

cestea voiu iei, i a ieit Moisî dela

Faraon cu mânie.

9. i au zis Domnul ctre Moisi:

11. 2. 3, 21; 12, 35, 36. 3. Sirab 45, 1.

\ 5. 4, 23; 12, 29,
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nu v va asculta pre voi Faraon ca

înmulind s înmulesc semnele i
minunile în pmântul Eghipetului.

10. Iar Moisî i Aaron au fcui

toate semnele i minunile acestea

în pmântul Eghipetului înaintea lui

Faraon ; iar Domnul au învârtoat

inima lui Faraon i n'a vrut s lase

pre fiii 'lui Israil din pmântul Eghi-

petului.

CAP. 12.

Mielul Pascal.

Si
au grit Domnul ctre Moisî i

j
Aaron în pmântul Eghipetului,

zicând:

2. Luna aceasta este vou înce-

ptur lunilor, cea dintâiu este vou
întru lunile anului.

3. Grete ctre toaf adunarea

fiilor lui Israil zicând : în ziua a ze-

cea a lunii acetia s ia fiecare

câte un miel de fiecare cas pe ru?

denia sa.

4. Iar de vor fi mai puini în cas
câts nu fie de ajuns la un miel, s
ia împreun cu sine pr^e vecinul su
cel de aproape dup, numrul su-

fletelor, fiecare s-i numere lui'i

câi îi va. fi de ajuns la miel.

5. i s fie vou mielul desvâr-

it, parte brbteasc de un an s
fie vou, din miei i din iezi s luai.

6. i s-1 inei, pân la ziua a

patrusprezecea a lunii acesfeea, i
s-1 jutjghie toat mulimea adunrii

fiilor lui Israil ctre sear|., .

.

7. i s ia din sânge i s ung
amândoi stâlpii „uii i pragurile, în

casele unde-1 vor mâncâ pre el.»

8. i s mnânce carnea fript la

foc în noaptea aceea, i azimele cu

salat s le mnânce.
9. S nu-1 mâncai crud nici fiert

în ap, ci fript la foc, capul cu pi-

cioarele i cu mruntaile.

10. 10, 20.

12- B. Numere 9, 5.

10. S nu lsai nimic dinfr'însul

pe a doua zi, i os din el s nu

zdrobii; cele ce vor -rmâneâ din el

pân a doua zi cu foc s le ardei.

11.'"i aâ s-1 mâncai pre el

;

mijloacele voastre fund încinse i
înclfminfeie voastre în picioarele

voastre i toegele voastre în mâinele

voastre, i s-t mâncai de grab
c sunt pafile Domnului.

12. i voi trece prin pmântul £-

ghipetului în noaptea aceasta, i voi

omorî pre tot cel întâiu nscut în

pmântul Eghipetului, dela qm pân
la dobitoc, i asupra tutui or dum-
nezeilor Eghiptenilor voiu face iz-

bând eu Domnul.

13. i va fi sângele semn vou
pre casele în care vei fi voi, i voiu.

vedeâ sângele i voiu acoperi pre

voi, i nu va îi întru voi ran , ca

s pierii când îi voiu bate în p-
mântul Eghipetului.

14. i va fi vou ziua aceasta po-

menire, i o vei inea srbtoare
Domnului întru toate neamurile voa-

stre, lege venic o vei prznuî pre

dânsa.
15. apte zile azime vei mânc,

i din ziua dintâiu vei "scoale ce

este dospit din casele voastre, toi

cel ce din ziua dintâiu pân în ziua

a aptea va mâncâ dospii, se va

pierde sufletul acela din Israil.

16. i ziua dintâiu se va chem
sfânt, i ziua a,âptea numit sfânt

va fi vou, lot lucrul' de slujb s
nu facei într'însele, fr numai ce

va trebui de^jmâncaf fiecruia su-

flet, aceasta numai veti face.

17. i vei pzî porunca aceasta,

pentrucîn ziua aceasta voiu scoate

puterea voastr din pmântul Eghi-

petului, i vei ineâ ziua aceasta în-

tru neamurile voastre lege venic.
18. începând în a patrusprezecea

10. Num. 9, 12. 12. Ps. 135. 10. Evv. 11, 28.

15t 13, 7; 23, 15; 34, 18; Num. 26, 17.

18. Lev, 23, 5; Num. 28, 16.
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zi a lunii dintâiu, de cu seara, vei

mâncâ azime pân la ziua a dou-
zeci i una a lunii pân seara.

19. apte zile aluat s nu se afle

în casele voastre, toi cine va mâncâ

dospit, sufletul acela se va pierde

dintru adunarea fiilor lui Israil; fie

acela ori dintre venetici ori dintre

monenii pmântului.

20. Tot ce este dospit s nu mân-

cai, ci în lot lcaul vostru s mân-

cai azime.

21. i a chemat Moisi toat b-
trânimea fiilor lui Israil i a zis c-
tre dânii: mergei i v luai vou
miei dup neamurile voastre i jun-

ghiai pasca.

22. i luai mnunchiu de isop i
întingând în sângele cel de lâng
u, ungei pragul i amândoi stâlpii

uii din sângele care este lâng u,
i voj nici unul s nu ieii din ua
casii. voastre pân dimineaa.

_,23. i va trece Domnul s bat
pre Eghipteni, i va vedeâ sângele

pre prag i pre amândoi stâlpii uii,

i va trece Domnul ua i nu va

lsâ pre cel ce pierde s intre în

casele yoastre s ucig.

24. i vei pzi cuvântul acesta
i

lege ie i fiilor ti pân în veac.
j

25. Iar dupce vei intr în pmân-
tul care v va da vou Domnul pre-

cum au grit, pzii slujba aceasta.

26. i va îi de vor zice ctre voi

fiii votri: ce este slujba aceasta?

27. Vei gri lor: jertf sunt pastile

acestea Domnului, cum au acoperit

casele fiilor lui Israil în pmântul
Eghipetului când au btui prjeEghip-

teni; iar casele noastre le-au mântuit,

i plecându-se poporul s'a închinat.

28. i ducându-se au fcut fiii lui

Israil dup cum au poruncit Dom-
nul lui Moisi i lui Aaron, aa au

fcut.

22. Evrei 11, 28; Lev. 14, 4, 51. 26. 13, 8, 14.

28. Num. 1, 54.

29. i a fost la miezul nopii au

btut Domnul pre tot întâiul nscut
în -pmântul Eghipetului, dela cel

întâiu nscut al lui Faraon care

edea pre tron, pân la cel întâiu

nscut al roabei cei: din temni i
pân la tot cel întâiu. nscut a tot

dobitocul.

30. i s'a sculat Faraon noaptea

i slugile lui i toi Eghipienii, i
s'a fcut strigare mare în lot p-
mântul Eghipetului, c nu erâ cas
în care s nu fie mort.

31. i a chemat Faraon pre Moist

i pre Aaron noaptea i le-a zis lor.

sculai-v i ieii din poporul meu
i voi i fiii lui Israil mergei i slu-

jii Domnului Dumnezeului vostru

dup cum zicei.

32. i oile i boii votri luând

mergei, i m binecuvântai i pre

mine.

33. i sileau Eghiptenii pre po-

por cu grab s-i scoa pre el din

pmântul lor, c ziceau ei: toi vom
muri.

34. i a luat poporul aluatul su
mai înainte de a se dospî, legat în

hainele sale pre umeri.

35. Iar fiii lui Israil au fcut dup
cum a poruncit lor Moisî, i au ce?,

rut dela Eghipteni vase de argint i
de aur i haine.

36. i au dat Domnul har, popo-

rului su înaintea Eghiptenilor i i-au

împrumutat pre ei, i au jefuit .pre

Eghipteni.

37. i s'au ridicat fiii Iui Jsrail

din Rarnesi spre Sochot, ca ase
sute de mii de brbai pedeiri, a-

far de cele ce; aveau.

38. i amestectur mult s'a suit

împreun cu ei i oi i boi i vite

multe foarte.

39. i au copt aluatul, care l-au

29. 4, 23; 11, 5; 13, 15; Ps. 135, 10; 77, 56.

31. 10. 24. 32. 10, 25. 33. 6, 1. 35. 3, 21;

11, 2; Ps. 105, 36. 36. 3, 21 i Iacov 43, 14.

37. Num. 33, 3.
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scos din Eghipet iurte dc azime în

spuz, pentruc nu s'a dospit, c
i-au scos pre ei Eghiptenii i n'au

putut s3 atepte, nici demâncare

nu i-au fcut lor pre cale.
'

40. Iar slluirea fiilor tui lsrail,

care au lcuit în pmântul Eghipe-

tului i îrr pmântul Hanaan, au fost

ani patru sute treizeci.

41. i a fost dup patru sute

treizeci de ani, a ieit toat puterea

Domnului din pmântul Eghipetu-

lui noaptea.

42. Paz este Domnului, ca s-i

scoaf pre ei din pmântul Eghipe-

tului; noaptea aceea este paz Dom-
nului ca toi fiii lui lsrail s o p-
zeasc întru seminiile lor.

43. i au zis Domnul ctre Moisi

i Aaron: aceasta este legea pati-

lor, tot cel de neam strein nu va

mâncâ din ele.

44. i pre tot robul ori cu argint

cumprat îl vei tiâ împrejur, i a-

tunci va mâncâ din ele.

45. Strein i nimit s nu m-
nânce din ele.

46. Intr-o cas se va mâncâ i s
nu scoatei din crnuri afar din

cas, i os s nu zdrobii dintr'însul.

47. Toat adunarea fiilor lui lsrail

s fac aceasta.

48. Iar de va veni la voi vr'un ne-

mernic s fac pati Domnului, vei

tia împrejur toat partea brbtea-
sc, 1 i atunci va veni s fac acea-

sta i va îi ca i moneanul cel de

pmânt, tot cel netiat împrejur nu
va mâncâ din ele.

49. 0 lege va fi celui de loc i
nemernicului, care"va lcuî între voi.

50. i au fcut fiii lui lsrail dup
cum au poruncit Domnul lui Moisî

i lui Aaron, aâ au fcut.

51. i a fost în ziua aceea au scos

Domnul pre fiii lui lsrail din pmân-

40. Fac. 1 5, 1 3 ; Fapt. Hp. 7, â. 41. Ps. 1 1 3, 1

.

46. Num. 9, 12; Ipan 19, 36, 49, Lev. 24, 22.

tul Eghipetului împreun cu toat

puterea lor.

CAP. 13.

Sfinirea celor întâi nscui.

8i au grit Domnul ctre Moisi,

j
zicând

;

2. Sfinete mie pre tot cel în-

tâiu nscut, care întâiu deschide

pântecele întru fiii lui lsrail, dela

om pân Ia dobitoc, c al meu este.

3. i a zis Moisi ctre popor: po-

menii ziua aceasta, întru care ai

ieit din pmântul Eghipetului, din

casa robiei, c cu mân tare v'au

scos pre voi Domnul de acolo, i
s nu mâncai dospit.

4. C astzi ieii voi în luna

dinfâiu.

5. i va îi dupce te va duce Dom-
nul Dumnezeul tu în pmântul H-
naneilor i Heteilor i Amoreilor i
Eveilor i îevuseilor i Ghergheseilof

i Ferezcilor, precum s'au jurat p-
rinilor ti, s dea ie pmântul în

care curge lapte i miere, vei face

slujba aceasta în luna aceasta.

6. ase zile veti mâncâ azime, iar

a aptea zi srbtoare Domnului.

7. Azime vei mâncâ cele apte
zile, nu se va vedea la tine dospit,

nici vei avea alust în toate hota-

rele tale.

8. Vei povesti fiului tu în ziua

aceea, zicând: pentruc aceasta a

fciil Domnul Dumnezeul meu, când

am ieit din Eghipet.

9. i va fi ie semn în mâna ta

i aducere aminte înaintea ochilor

ti, pentru ca s fie legea Domnu-
lui în gura ta, c cu mân tare fe-au

scos Domnul Dumnezeu din Eghipet.

10. i s pzii legea aceasta în

timpurile cele rânduite din zile în zile.

13. 1. 22, 29; 34, 19; Lev. 27, 26; Num. 3,

13; 8, 17; LuC, 2, 23. 4. 23, 15; 34, 18.

5. Fac. 17, 8. 6. 23, 15. 7. 12, 15: 1 Cor.
5, 8. 8. 12, 26. 9. H 2 lege â, 8; 11, 18.
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tî. i va îi dupce ie va duce

Domnul Dumnezeul iau în pamâri-

ful Hananeilor, precum s'a
!

ft jurat p-
rinilor ti; i-1 vâ da ie.

12. i 'vei •osebî pre lotcel ce de-

schide pânteceie parte brbteasc
Dornnuîiu.'loi'ce deschide pântecele

din turme ori în vitele tale, câte vor

fi fie parte brbteasc, te vei sfini

Domnului.
13. Tot cc deschide pântecele asi-

rieks-I schimbi pre oaie, iar de fm-1

vei schimba, îl vei rscumpr; pre

toi cel tntâiu nscut al omului din

fiii ti vei: rscumpra.
14. Iar de te va întreba feciorul

tu dup aceasta, zicând : ce zste

aceasta? Vei zice lui : c cu mân
tare ne-au scos Domnul din pmân-
tul Eghipefului i din casa robiei.

15. Iar când s'au îndrtnicit pre

Faraon i nu vrea s ne lase "pre

noi, au ucis pre tot cel întâi nscut
în pmântul Eghipefului, dela cei

întâi nscui ai oamenilor, pân la

cei întâi nscui ai dobitoacelor,

p.enfru aceea eu jertfesc Domnului

toat partea brbteasc ce deschide

pântecele, i pre tot cel întâi nscut
ai fiilor mei voiu rscumpr;
16t?i va fi spre semn în mâna

ta i nemicat înaintea ochilor ti,

pentrucârcu mân tare te-au scos

Domnul din Eghipet.

17. Iar dupcea lsat Faraon po-

porul, nu i-au s povuit pre ei Dum-
nezeu pre calea pmântului Filiste-

nilor, c era aproape, pentrucâ au

zis Dumnezeu, ca nu cumvâ s par
ru poporului vzând rzboiu i §
se întoarc în Eghipet.

18. i au abtut Dumnezeu popo-

rul dela calea cea dela pustie, spre

marea Roie. Iar fiii lui Israil al cin-

cilea neam au eit din pmântul E-

ghipetului.

12. 22, 30 ; 34, 19; Lev. 27, 26; Num. 8, 17;
lezecb. 44, 30. 13. 34, 20. 14, 12, 26.
15. 4. 7A: 11 i 7* " T

19. i a luat Nfoiî oasele lui lo-

sif cu sine, c cu jurmânt a jurat

losif pre fiii lui Israil, zicând : cu

cercetarev va cercet pre voi Dom-
nul, ci s luai împreun cu voi oa-

sele mele de aici.

20. i purcezând fiii lui Israil din

Sochot au tbrîf în OiOm lâng
pustie.

21. Iar Dumnezeu îi povuiâ pre

ei ziua cu stâlp de nor, artându-le

calea, iar noaptea cu stâlp de foc.

22. i n'a lipsit stâlpul de nor

ziua i stâlpul de foc noaptea înain-

tea atof poporului.

CAP. 14.

Trecerea- prin . Marea Roie.

Si
au grit Domnul ctre Moisi zi-.,

5

când: •

2. Zî fiilor lui Israil ca s se în-

toarc i s tbrasc împreajma,.

esului între Magdal i între mare>,

în preajma Veelsepfonului, înaintea

lui s tbrîi lâng mare.

3. i va zice faraon poporului

sii: fiii lui Israil acetia rtcesc pr
s
e

p,mânt, c i-a închis pre ei pustia.

4. i eu voiu învârtoa inima, lui

Faraon i îi, va goni dinnapoîa lor,

i m voiu proslvi în, Faraon i
întru toata oastea lui, j vor cunoa-

te toi Eghiptenii, c eu sunt, Dom-
nul, i au fcut aa,

5. i s'a fcut tire împratului

Eghiptenilor c a fugit poporul, i
s'a schimbat. inima lui Fajaon i a

slujitorilor, lui asupra poporului i
au zis: ce' am fcut aceasta de am
lsat pre fiii lui Israil s nu slujea-

sc nou?
6. Deci a înhmat Faraon carîe

sale i a luat pre tot poporul su
cu sine.

19. Fac. 50, 25. 20. Num. 33, 6. 21. Num.
14, 14; Necmia 9, 19. 22. R 2 Lege 1, 33; 1

Cor. 10- 1 :"P«- i"* "°
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7. i a luaf ase sule de care a-

lese i oal clrimea Eghiplenilor

i cpetenii presle toi.

8. i au învârtoat Domnul inima

lui Faraon împratul Eghipetului i
a slujitorilor lui, i au gonit dinnapoia

fiilor lui Israil. Iar fiii lui Israil ieiau

cu mân înalt.

9. i au gonit Eghiptenii dinnapoia

lor i i-au aflat tbrîfi lâng mare,

i toat clrimea i carle lui Fa-

raon i clraii i oastea lui erâ

împreajma esului înaintea Veelsep-

fonului.

10. i Faraon se apropiâ, i cu-
tând fiii lui Israil cu ochii au vzui,

i iat Eghiptenii tbrîse dinnapoia

lor, i s'au temut foarte i au stri-

gat fiii lui Israil ctre Domnul.

11. i au zis lui Moisî: au doar
nu erau mormânfuri în pmântul E-

ghipelului, ne-ai scos pre noi ca s
murim în pustia aceasta, pentruce

tre-ai fcut aceasta nou scojându-ne

din Eghipet?

12. Au nu erâ acesta cuvântul

care l-am grit ctre tine în Eghi-

pet, "zicând: las-ne pre noi s ro-

bim Eghiplenilor? C mai bine erâ

nou s robim Eghiplenilor, decât

s murim în pustia aceasta.

13. i a zis Moisi ctre popor:

îndrznii, stai i vei vedeâ mân-

tuirea dela Domnul, care o va face

nou astzi; c în ce chip afi vzul
astzi pre Eghipleni, nu-i vei mai

vedeâ pre ei în veci.

14. Domnul va bate rzboiu pen-

tru voi; i voi vei fi în linite.

15. i au zis Domnul ctre Moisi:

ce strigi clre mine? Grete fiilor

lui Israil s mearg.
16. i tu ia toiagul tu i tinde

mâna fa spre mare, i s o despari

pre ea, i s intre fiii lui Israil prin

mijlocul mrii pre uscat.

8, 2 Lege 6, 21. 9. Is. Navî, 24, 6; 1 Ala-

cabei 4, 9. 11. 16, 3; 17, 3. 14. 2 Lege 1, 30.

16. 7. 20: 17. 5.

17. i iat eu voiu învârloâ inima

lui Faraon i a slugilor lui i a tu-

turor Eghiptenilor, i vor intr dup
dânii, i m voiu proslvi în Fa-

raon i înlru toat oasiea lui i în

carle i în caii lui.

18. i vor cunoate toi Eghiptenii

c eu sunt Domnul cel ce m'am pro-

slvit în Faraon, în carle i în

caii lui.

19. i s'a ridicat îngerul lui Dum-
nezeu, care mergeâ înaintea taberii

fiilor lui Israil, i a mers dinnapoia

lor; i s'a ridicat i stâlpul cel de

nor dinnaintea lor i a sttut dinna-

poia lor.

20. i a intrat între tabra Eghip-

lenilor i între tabra fiilor lui Israil,

i a sttut i s'a fcui întunerec i
negur, i a trecut noaptea i nu

s'au amestecai unii cu alii toat

noaptea.

21 .i a întins Moisi mâna spre ma-

re, i au gonit Domnul marea toat

noaptea cu vânt repede despre austru

i a uscat marea i s'a desprit apa.

22. i au intrai fiii lui Israil în

mijlocul mrii pre uscat, i le erâ

lor apa prete deadreapta i prete

deasfânga.

23. i i-au gonit Eghiptenii, i au

intrat dup dânii i toi caii lui

Faraon i carele i clraii în mij-

locul mrii.

24. Iar când a fost în straja di-

mineii, au cuta! Domnul asupra la-

berii Eghiplenilor în slâlp de foc i
de nor, i au turburat tabra Eghip-

lenilor.

25. i au împiedecat osiile care-

lor lor i îi ducea cu anevoe; i au

zis Eghiptenii: s fugim dela faa

lui Israil, c Domnul bate rzboiu

pentru dânii asupra Eghiplenilor.

26. i au zis Domnul ctre Moisi:

19. Ps. 104, 38. 21. Ps. 77, 16; Ps. 113,3,
135, 13. 22. Is. Navî 4, 23; Ps. 105, 10; Ps.
113, 3; 1 Cot. 10, l; Ebt. 11, 29. 23. 15, 19.
?£ Pc 77 17 ? » T— -I ie -n. —~ -~
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întinde mâna ta spre mare, i s se

aeze apa la locul ei, i s acopere

pre Eghipteni i carle t pre c-
lre{.

27. i a întins* Moisî mâna spre

mare, i s'a aezat apa de ctre ziu
la locul ei, iar Eghipfenii fugeau pre

supt ap, i au înnecat Domnul pre

Eghipteni în mijlocul mrii.

28. i întorcându-se apa a aco-

perit carle i clraii i toat pu-

terea lui Faraon, carii intrase dup
dânii în mare, i n'a rmas nici

unul dintr'îfiii.

29. Iar fiii lui Israil au trecut pre

uscat prin mijlocul mrii, i le er
lor apa prete deadreapfa i prete

deastânga.

30. i au mântuit Domnul pre Israil

în ziua aceea din mâna Eghipteniîor;

i au vzut fiii lui Israil pre Eghip-

teni mori pre lâng rmurile mrii.

31. i a vzut Israil mâna cea mare

care au fcut Eghipteniîor Domnul, i
s'a temut poporul de Domnul, i a

crezut lui s Dumnezeu i iui Moisî

slugii lui;

CAP. 15.

Cântarea lui Moisi.

Atunci au cântat Moisî i fiii lui

Israil cântarea aceasta lui Dum-
nezeu, i au grit: s cântm Dom-
nului c cu slav s'au prea slvit,

pre cal i pre clre i-au aruncat

în mare.

2. Ajutor i acoperitor s'au fcut

mie spre mântuire Dumnezeul meu,

i-l voiu mrî pre el, Dumnezeul
printelui meu, i-l voiu înl pre el.

3. Domnul cel ce sfrâm rz-
boaiele, Domn numele lui.

4. Carle lui Faraon i puterea

lui au aruncat în mare, pre cei alei

28. 15, 10; Num. 21, 35; Ps. 105, 12.

15. 1. ]ud. 5, 3; Ps. 106, 1. 2. Ps. 117. 14;

98, 5; Isaia 12, 2

clrei cpitani i-au afundai în ma-
rea Roie.

5. Cu marea i-au acoperit, afun-

dafu-s'au întru adânc ca o piatr.

6. Dreapta ta Doamne s'au prosl-

vit întru trie, mâna ta cea dreapt

Doamne au sfrâmat pre vrjmai.
i întru mulimea slavei tale ai zdro-

bit pre cei protivnici.

7. Trimis-ai mânia ta i i-a mân-

cat pre dânii ca pre o trestie. i
prin Duhul mâniei tale s'a împrit
apa.

8. Inchegatu-s'au ca un prete

apele, închegatu-s'au valurile în mij-

locul mrii.

9. Zis-a vrjmaul: gonind voiu

prinde, împri-voiu przi, umpleâ-

voiu sufletul meu, ucide-voiu cu sa-

bia mea, stpânî-va mâna mea.

10. Trimis-ai Duhul tu, acope-

rit-a pre ei marea, afunda tu-s'au ca

plumbul în ap mare.

11. Cine este asemenea ie întru

dumnezei, Doamne? Cine este a-

semenea ie? Proslvit întru sfini,

minuriai întru slav, fcând minuni.

12. Inrins-ai dreapta ta, înghifi-

lu-ia pre ei pmântul.

13. Povuif-ai cu dreapta ta pre

poporul tu acesta pre care l-ai is-

bvit, chematu-l-ai cu puterea fa la

lcaul cel sfânt al tu.

14. Auzit-au neamurile i s'au cu-

tremurat, dureri au cuprins pre cei

ce icuiau în Filislim.

15. Atunci s'au grbit Voevozii

Edomului i boerii Moavitenilor, cu-

prinsu-îâ* pre ei cutremur; topifu-

s'au toi cei ce Icuiau în Hanaan.

S caz presfe dânii cutremur i
fric, cu mrirea braului tu s se

împietreasc.

16. Pân ce va trece poporul tu
Doamne, pân ce va trece poporul

tu acesta, pre care l-ai agonisit.

10. 14, 28; Ps. 105, 12. 11. Ps. 71, 18-21.
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17. Ducândii-i înluntru; rsde-
I

fc-i pre ei în muntele motenire!

fale, în lcaul tu cel gata care

l-aHcutjDQâmne; sfinenie pga/rjne,

care au gtit mâinik tale.

18. Domnul cel ceîmprtete vea-
j

c/urile i preste veac i înc.
[

19. C a intrat calul lui Faraon

cu carle i cu. clraii în mare,

i au adus Domnul preste ei apa

mrii; tar fiii lui Israil au mers pre

uscat prin mijlocul mrii.

20. Iar Mariam proorocia sora lui

Aaron a luat timpina în mâna sa,

i au ieit toate femeile dup ea cu

iimpine i cu hore.

21. i a început lor Mariam, zi-

când: s cântm Domnului c cu*

slav s'au prea slvit, cal i clre
i-au aruncat în mare.

-22. i a ridicat Moisî pre fiii lui

Tsrail dela marea Roie i i-a dus

în pustia Sur, i a mers trei zile

în pustie i n'au aflat ap s bea.

23. i au venit în Merra, i nu

puteau s bea,ap din Merra c-erâ

amar, pentru aceea au numit nu-

mele locului aceluia: amrciune.
24. i cârteâ poporul asupra lui

Moisî, zicând; ce vom beâ?

25. Iar Moisî a strigat ctre Dom-
nul, i i-au artat lui Domnul un

lemn i 1-a bgat în ap i s'a în-

dulcit apa; acolo i-a pus lui îndrep-

tri, i judeci, i acolo 1-a ispitit

pre el.
-

26. i a zis: de vei auzi cu au-

zul glasul Domnului Dumnezeului

tu, i vei face cele plcute înaintea

lui i vei pune în urechi^poruncile

lui, i vei plzî toate îndreptrile lui,

toat boala care am adus asupra .

Eghiptenilor nu o voiu aduce asu-

pra ta, c eu sunt Domnul Dumne-
zeul tu cel ce te vindec pre tine.

27. i a venit în Elim, i er a-

15-16

colo' dousprezece izvoare de ap
irapezeci de pomi de finic, i au

tbrî! acolo lâng ape.

CAP. 16.

'Mana. '

Si
s'a ridicat din Elim, ' t a venit

5

toat adunarea fiilor lui Israil în

pustia Sin, care este între Elim i
între Sina. Iar în a cincisprezecea

zi a lunii a doua dup ce au ieit ei

din pmântul EgWpelului,

2. A cârtit toat adunarea fiilor

lui Israil asupra lui Moisî i asu-

pra lui Aaron. ,«

3. i au zis fiii lui Israil ctre ei:

mai bine am fi murit bturde Dom-
nul în pmântul Eghipetului Când

edeam la cldrile cele cu carne

i mâneam pâine de ne sturam,

decât ne-ai adus în pustis aceasta,

ca s omorîi toat adun^rea -acea-

sfa cu foame. -
;

„4. i au zis Domnul ctre Moisî:

iat eu voiu ploua vou pâini din

cer, i s ias poporul i s a-

dune cât va fi de ajuns într'o zi,

ca s-i ispitesc pre eî, de vor um-

bl în legea mea, au ba?

5. i va fi în ziua a asea s a-

dune de dou ori mai mult decât

aduna înfr'alt zi pentru o zi.

6. i au zis Moisî i Aaron ctre

toat adunarea fiilor lui Israil: în

ast sear vei cuuoate c Dom-
nul v'au scos pre voi din pmântul
Eghipetului.

7. i diminea vei vedea mri-

rea Domnului, pentruc au auzit câr-

tirea voastr asupra lui Dumnezeu;

iar noi ce suntem de cârtii asupra

noastr?
8. i a zis Moisî : v va da vou

Domnul seara carne s mâncai i
pâine dimineaa s v sturai ; c

19 14, 23. 20. Ps. 67, 26. 22. Num. 33, 8.

25. Sirah 38, 5. 27. Num. 33, 9.

16. 1. Num. 33, 10. 2, 17, 2. 3. 14, 11;

Num. 20, 4.
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au auzit Domnul cârtirea voastr

care cârtii asupra noastr, i noi

ce suntem? C nu este asupra noa-

str cârtirea voastr, ci asupra lui

Dumnezeu. -
,

9. i a zis Moisi lut Aaron : gr-

ete ctre toat adunarea fiilor lui

Israiî: apropiafi-va înaintea lui Dum-

nezeu, c au auzit cârtirea voastr.

10. Iar când „gri Aaron ctre toat

adunarea fiilor lui îsrail i se în-

toarser în pustie, mrirea Domnu-

lui s'a artat în nor.

11. i "au grit Domnul ctre Moisi

zicând

:

12. Auzit-am cârtirea fiilor lui Is-

rail, grete ctre ei zicând: seara

vei mânca carne i dimineaa v
vei stura de pâine, i vei cunoa-

te c eu sunt Domnul Dumnezeul

vostru.

13. i s'a fcut sear, i s'au suit

prepelie i au acoperi! tabra; iar

dimineaa dupce încet roua în-

prej tirul taberii,

14. Iat pre faa pustiei mrunt
i rotund, alb ca ghiafa pre pmânt.

15. i vzând aceasta fiii lui îs-

rail, au zis unul ctre altul: ce este

aceasta? C nu tiau ce este, i a

zis M'oisi ctre dânii: aceasta este

pâinea cafe au dat-o Domnul vou
s mâncai.

16. i acesta este cuvântul, care

l-au poruncit Domnul: strângei din-

fr'însa fiecare cât este de ajuns o

msur dup capete, dup num-
rul sufletelor voastre, fiecare împre-

un cu cei ce lcuesc cu voi s a-

dunai.

17. i au fcut aa fiii lui îsrail,

i au adunat unul mai mult, altul

mai puin.

18. i msurând cu msurarnici

edui ce avea mult n'a întrecut, nici

10. Num. 12, 5; 14, 10. 13. Ps. 104, 39;

Num. ll, 31. H. Num. îl, 7; Neemia 9, 15;
loan 6, 31. 15. Inet. 16, 20. 18, 2 Cor. 8, 15.

|
celui ce aveâ, puin n'a lipsit, fie-

|

care cât er de ajuns la cei cu sine

|

a adunat.

|
19. i a zis Moisî ctre ei: ni-

menea s nu lase dintr'aceasta pe

dimineaa.
r. iS

20. i n'au ascultat pre Moisî, ci

unii au lsat dintr'aceea pe dimi-

neaa, i a fcut viermi, i s'a , îm-

puit i s'a mâhnit Moisî pre ei.

21. i adunau dimineaa fiecare

cât îi era de ajuns lui, c dac în-

clzea soarele, se topea.

22. i a fost în ziua a asea au

adunat cele trebuincioase îndoite,,

câte dou msuri unuia, i au in-

trat toi boierii adunrii i au spus

lui Moisi.

23. i a zis Moisî ctre dânii :

nu acesta este cuvântul care au grit

|
Domnul? Sâmbta odihn sfânt

| e Domnului mâine; ori câte vei

! vrea a coace, coacei, i ori câte

vei vreâ a fierbe, fierbefi, i tot ce

va prisosi lsai pre ea rmi pe

diminea,
24. î au lsat din aceasta pân

dimineaa dup cum a poruncit lor

Moisî, i nu s'a împuit, nici viermi

nu s'au fcut într'însa.

25. i a zis lor Moisî: mâncai
astzi, penlruc Sâmbt Domnu-
lui este astzi, nu vei afla în câmp.

26. ase zile vei adun, iar ziua

a aptea este Sâmbt, nu vei aflâ

într'însa. .

27. i a fost a aptea zi au ieit

unii din popors adune, i n'au gsit.

28. i au zis Domnul ctre .Moisi u

pân când nu vei s ascultai de

poruncile mele i de legea mea?
29. Vedei, c Domnul au dat vou

srbtoare ziua aceasta, pentru a-

ceea el au dat vou în ziua a asea
pâine pre dou zile; edei fiecare

în casele voastre, nimenea s nu

ias din locul su în ziua a aptea,

27. 20, 8. 29. Fac. 2, 2.
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30. i a {inul Sâmbt poporul

în ziua a aplca.

31. i au numi! fiii lui Israil nu-

mele acesteia mani, i era ca s-
mâna coliandfului aîb, iar gustul

ei ca azima cu miere.

32. i a zis Moisi: acesta este cu-

vântul, care l-au poruncit Domnul:

umpiei msura de man spre p-
strare întru neamurile voastre, ca

s vaz pâinea care ai mâncat voi

în pustie, când v'au scos pre voi

Domnul din pmântul Eghipetului.

33. i a zis Moisî ctre Aaron:

ia un vas de aur i pune înfr'în-

sul o msur plin de man, i-1

pune pre el înaintea lui Dumnezeu,

ca s-1 pzii întru neamurile voa-

stre,

34. In ce chip au poruncit Dom-
nul Iui Moisî; i 1-a pus Aaron în-

naintea mrturiei spre pstrare.

35. Iar fiii lui Israil au mâncat

man patruzeci de ani, pân au ve-

nit în pmânt lcuit; au mâncat man
pân au venit în partea Finichiei.

36. Iar acea msur erâ a zecea

parte din trei vedre.

CAP. 17.

Ap din piatr.

Si
s'a ridicat toat adunarea fiilor

,
lui Israil din pustia Sin cu tabe-

rile sale dup cuvântul Domnului,

i au tbrît în Raîidin; i poporul

nu aveâ ap s bea.

2. i blestem poporul pre Moisî,

zicând: d-ne ap s bem, i a zis

lor Moisî : ce m blestemai i ce

ispitii pre Domnul?
3. i a însefoat acolo poporul

de ap, i cârteâ asupra lui Moisî

zicând: pentruce aceasta? Ne -ai

scos din Eghipet s ne omori pre

31, Num. li, 7. 33. Evr, 9, 4. 35. Neemia
9, 21.

17. 1- Num. 33, 14. 2. 14, 11; 16, 2; Num.
20, 4.

noi i pre pruncii notri i vitele

noastre cu setea?

4. i a strigat Moisî ctre Dum-
nezeu, zicând: ce voiu îace popo-

rului acestuia? înc puin i m
vor ucide cu pietre.

5. i au zis Domnul ctre Moisî:

mergi înaintea poporului acestuia,

i ia cu tine din btrânii poporului,

i toiagul cu care ai lovit rîul, ia-1

în mâna fa i mergi.

6. Iat eu voiu sta acolo mai 'na-

inte de ce vei merge fu la piatr în

Horiv, i vei lovî piatra, i va iei

dinfr'însa ap i va beâ poporul;

i a fcut Moisî aa înaintea fiilor

lui Israil.
*

7. i a numit numele locului ace-

luia : ispit i blestem, pentru ble-

stemul fiilor lui Israil, i penfruc

au ispitit pre Domnul, zicând: de este

Domnul întru noi, au ba?

8. i a venit Amalic i bteâ pre

Israil în Rafidin.

9. i a zis Moisî lui Isus: alege

Jie brbai tari, i ieind stai împro-

fiva lui Amalic mâine, i iat cu

voiu st pre vârful muntelui i toia-

gul lui Dumnezeu în mâna mea.

10. i a fcut Isus dup cum i-a

zis Moisî lui, i ieind a sttut împro-

tiva lui Amalic, iar Moisî i Aaron

i Or s'au suit pre vârful muntelui.

11. i a fost când ridica Moisî

mâinile sale, biruiâ Israil; iar când

lsa mâinile, biruiâ Amalic.

12. Si mâinile lui Moisî s'au în-

greuiaf, i luând piatr a pus supt

el i edeâ pre ea, i Aaron i Or
1

rezemau mâinile lui, unul de o parte,

altul de alt parte, i au fost mâinile

lui Moisî rezemate pân la apusul

soarelui.

13. i a sfrâmat Isus pre Ama-
lic i pre tot poporul lui cu ucidere

de sabie.

4. Num. 14, 10. 5. 7, 20! 14, 16, Num. 20, îl ;

1 cor. 10, 4. 7. 2 lege, 8, 15; Ps. 114, 8.

8. Num. 24. 20: 2 lene 25. 17. 13 Ni,™ <>±
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14. i au zis Domnul ctre Mqisî:

scrie aceasta spre pomenire .în carte,

i spune lui Isus, c cu stingere voiu

stinge pomenirea lui-Amalic din cele

de supt cer.

15. i a zidit Moiî jertfelnic Dom-

nului, i a chemat numele lui : Dom-

nul este scparea mea.

16. C cu mân ascuns bate Dom-
nul pre Âmalic din neam în neam.

CAP. 18.

lotor la Moisî.

Si
a auzit lotor preotul din Ma-

diam, socrul lui Moisî, toate câte

au fcut Domnul lui Israil poporu-

lui su, c au scos Domnul pre Is-

rail djn Eghipet.

2. i a luat lotor socrul lui Moisî

pre Sepfora femeia iui Moisî, c o

a fost- lsat pre ea la dânsul,

3 !; i pre cei doi feciori ai ei, nu-

mele unuia: Ghersam, zicând: ne-

mernic am fost în pmânt strein,

4. i numele celui de al doilea:

Eliezer, zicând : c Dumnezeul tat-

lui meu mi-au ajutat i m'au scos din

mâna lui Faraon.

5. i a venit lotor socrul lui Moisî

i fiii i femeia la Moisî în pustie

unde tbrâse la muntele, lui Dum-
nezeu. V

6. i spuser lui Moisî, zicând

:

iat lotor socrul tu vine la fine,

femeia ta i amândoi feciorii ti cu

dânsul.

7. i a ieit Moisî întru întâmpi-

narea socrului su, i s'a închinat

lui i 1-a srutat, i*Vau- srutat

unii cu alii, i i-a bgat pre dânii

în cort.

8. i a povestit Moiî socrului su
toate câte au fcut Domnul lui Fa-

raon i tuturor Eghiptenilor pentru

Israil, i tot necazul ce li s'au fcut

14. 2 lege 25, 19; 1 Imp. 15, 2, 3.

18- 1> 4, 18. 2. o •>»

j

lor pre cale, i cum. i-au scos pre

! ei Domnul din mâna lui Faraon i
din mâna Eghiptenilor.

9. i s'a minunat lotor de toate

buntile care le-au fcut lor Dom-
nul, c i-au scos pre ei din mâna
Eghiptenilor i din mâna lui Faraon.

10. i a zis lotor: binecuvântat

este Domnul c au scos pre po-

j

porul su din mâna Eghiptenilor

! i din mâna lui Faraon.

11. Acum am cunoscut, c mare

este Domnul preste toi dumnezeii,

pentruc i-au smerit pre ei.

12. i a adus lotor socrul lui Moisî

arderi de tot i jertfe iui Dumne-
zeu, i a venit Aaron i toi btrânii

lui Israil, ca s mnânce pâine cu

socrul lui Moisî înaintea lui Dum-
nezeu.

13. i a fost a doua zi a ezui
Moisî s judece poporul, i a st-

tut fot poporul înaintea lui Moisî

de dimineaa pân seara.

14. i vzând lotor toate câte

face poporului, a zis : ce este acea-

sta ce faci fu poporului? Penfruce

ezi fu singur? i tot poporul st
înaintea ta de dimineaa pân seara ?

15. i a zis Moisî ctre socrul

su: c a venit la mine poporul, ca

|

s cear judecat dela Dumnezeu.

16. Cci, când se ivesc între ei

neînelegeri i vin la mine, judec

pe fiecare, i înv pre ei poruncile

lui Dumnezeu i legea lui.

17. i a zis socrul lut- Moisî c-
tre dânsul: nu faci bine lucrul acesta.

18. Cu stricare te ver stric i
tu,i tot poporul .acesta care este

cu tine, greu este ie lucrul acesta,

nu-i vei puteâ face tu singur.

19. Acum dar ascult-m i te

sftuesc, i va fi Dumnezeu cu tine,

fii tu poporului întru cele ce sunt

ctre Dumnezeu, i poart cuvintele

lor ctre Dumnezeu.
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20. i le mrturisete lor porun*

cile lui Dumnezeu i legea lui, i
le arat lor caile pre care s um-

ble i faptele care s fac.

21. i iu alege (ie din foi popo-

rul brbai puternici i temtori de

Dumnezeu, brbai drepi carii ursc
trufia,' i-i pune presfe popor mai

mari 'presfe mie, i cpetenii preste

sut, i cpetenii preste cincizeci,

i mai mari preste zece.

22. i s judece poporul în tot

ceasul, iar lucrurile grele s le a-

duc la tine, i judecile cele mici

s le judece ei, i te vor uura, i-i

vor ajut.

23. De vei face cuvântul acesta,

te va întri Dumnezeu, i vei pu-

tea st, i tot poporul acesta va a-

junge cu pace la locui su.
24. i a ascultai Moisî cuvântul

socrului su, i a fcut toate câte

i-a zis lui.

25. i a ales Moisî brbai pu-

ternici din tot Israilul, i i-a pus

pre ei preste dânii mai mari pre-'

ste mie, i cpetenii preste sut, i
mai mari preste cincizeci, i mai

mari preste zece.

' '26. i judeca poporul în tot cea-

sul, iar lucrul cel greu aducea Ia

Moisî, i tot lucrul cel uor îl ju-

decai] ei.

27: i a lsat Moisî pre socrul

su, i s !a dus în pmântul su.

CAR 19.

Pregtirea pentru primirea legu.

Iar
în luna a freia dupce au ieit

fiii Iui Israil din pmântul Eghi-

petului, în ziua aceasta au venit în

pustia Sina.

2. i s'au ridicat dela Rafidin i
au venit în pustia Sina, i a ibrîf

acolo Israil împreajma muntelui.

21. Num, 11, 16; 2 lege 1, 13. 25. Num.

31 i Moisl s'a suit în muntele

lui Dumnezeu, i l-au strigat pre dân-

sdr Dumnezeu din munte, zicând:

acestea vei gri casii lui Iacov, i
vei spune fiilor lui Israil.

4. lni-v ai vzut câte am fcut

Eghiptenilor, i v'am lua! pre voi

ca pre nite aripi de vulturi, i v'am

tras pre voi la mine.
*

5. l acum de vei âscultâ cu-

vântul meu i vei pzi Jegea mea,

vei fi mie popor ales din toate nea-

murile, c al meu este tot pmântul.

6. i voi vei vi mie preoie îm-

prteasc i neam sfânt," aceste

I cuvinte vei gri fiilor lut Israil.
~

i 7. i a venit Moisî i a cheYnaf

;
pre btrânii poporului, i a -grit -îna-

.

j

intea lor toate cuvintele acestear c^re

|

le-au poruncit lor Dumnezeu.

! 8. i a rspuns tot poporal -de

odat, i a zis: toate câte aiî^zis

Dumnezeu vom face i vom, asculta,

i a adus Moisî cuvintele poporu-

lui la Dumnezeu. ,

9. i au zis Domnul ctre Moisî:

iat eu voiu veni la fine în sfâlp de

nor, ca s m auz poporiil- grind

|

ctre tine, i vor crede - ie în veci.

i a spus Moisî cuvintele poporu-

lui ctre Domnul. 1

10. i au zis Domnul ctre Moisî:

pogoar-te de spune poporului, i-i

curete pte ei astzi" i mâine, i
s-i spele haineîet

41. i s fie gata în ziua a treia,

c în ziua a treia seva pogorî Dom-
nul pre muntele Sinaii înaintea a

tot poporul.

12. i vei aez poporul prin pre-

jur, zicându-le: pzii-v s nu v
suii în munte» nici s v atingei

de cevâ dintr'ale lui, c fot cel ce

se va atinge de munte, cu moarte

va murî.

2. Fap. Hp. 7 t 38. 4. 2 tege 29, 2; 32, 11.

5. Ps. 23, l; 1 cor. 10, 26. 6. 1 Petr. 2, 9;
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13. S nu se ating de el mân,

c cu piefrs se va ucide, sau cu

sgeat se va sgeta, ori vit, ori

om fie, nu va tri ; iar dac^se vor

deprta tunetele i trâmbiile i no-

rul dela munte, ei s£ vor suî în

munte.

14. i s'a pogorît Moisî din munte

la popor, i i-a finfif pre ei, i i -a

splat hainele sale.

15. t a zis poporului : fii gata,

trei zile s nu y apropiai de femei.

16./i a fost a treia zi când se

fcea ziu,*,'au fcut tunete i ful-

gere i nori întunecai pre muntele

Siaii, glasul trâmbiii rsuna tare,

i s'a spimântat tot poporul cel

din tabr.
17. i a scos Moisî poporul în-

tru întîmpinarea lui Dumnezeu din

tabr, i a sttut supt munte.

18. Iar muntele Sinaii fumega tot,

c se pogorîse Dumnezeu pre ei în

foc, i se suiâ fumul ca nite fum

din cuptor, i s'a spimântat tot po-

porul foarte.

19. i glasurile trâmbiii se înt-

reau din te în le, i Moisî griâ;

iar Dumnezeu rspundea lui cu glas.

20. i s'au;pogorît Domnul pre

muntele Sinaii, pre vârful muntelui,

i au chemat Domnul pre Moisî în

vârful muntelui, i s'a suit Moisî.

21. i au grit Dumnezeu ctre

Moisî, zicând: pogoar-te i mr-
turisete poporului, "ca'tiu cumvâ s
se apropie ctre Dumnezeii s vaz,
i vor cdea dinir'înii muli¥nei

22. i preoii carii se vor apro-

piâ ctre Domnul Dumnezeu, s se

sfineasc, ca nu cumvâ s Se în-

toarc de ctre ei Domnul.

23. i a zis Moisî ctre Dumne-
zeu: nu va puteâ poporul s se sue

în muntele Sinaii, c fu ai mrturi-

13. Evr. 12, 18, 20. 15. Imp. 21, 4.

17. 2 lega, 4, 11. 20. Neemia 9, 13.

21. 33, 20.

19-20 95

sit nou zicând : osibefe muntele

i-1 sfinete pre eL >

î-,24; i i-au zis luiJDomnul: tnergi,

pogoar-te i te suelu i Âaron cu

tine; iar pe preoii pre popofs nu-i

sileti a se suî la Dumnezeii, ca* nu

cumvâ s piarz dinfr'înii Domnul
25. i s'a pogorît Moisî ia popor

i a spus lor.

CAjR. 20. r ;

('clc zece porunci.

Si
au

t
grit Domnul toate cuvintele

acestea zicând :

' 2. Eu sunt Domnul Dumnezeul tu
cel ce te-am scos pre tine din p-
mântul Eghipeiului, din casa robiei.

3. S nu ai ali dumnezei afar

de mine.

4. S nu-i faci ie chip cioplit,

nici asemnarea vreunui luciu din

câte sunt, în cer sus, i din câte

sunt pre pmânt jos, i din câte

sunt în ape supt pmânt.
5. S nu- te închini acelora i s

nu slujeti lor; c eu sunt Domnul
Dumnezeul tu, Dumnezeu rvnitor,

cei ce rspltesc pcatele prinilor

în fii pân la al treilea i pân la

al patrulea neam, celor ce m ursc
pre mine.

6. i îac mil pân la a mia neam
celor ce m iubesc pre mine i p-
zesc poruncile mele.

7.S nu iei numele,Domnuliti Dum-
nezeului tu în deert, cit nu va iert.

Domnul pre cel ce ya? lu numeie

lui în deert.

8. Adu-i aminte de ziua Sâmbetei
s o sfineti pre ea.,,.

,
9. ase zile lucreaz i f toate

lucrurile tale.

10. Iar ziua a aptea este sâm-

20.2. 2 Iege5,6;0siel3, 4. J.Is.Navi24,14.
4. Lev. 26, l; 2 lege 4, 16; 5, 8; .5. 34, 7;
23, 24; Ps. 96, 6. 6. Lttc 1, 50. 7. Lev.
24, 16; 19, 12; 2 lege 5, 11; Mat. 5, 33.

8. 23, 12; 31, 14; 35. 2: 2 \ene- <i i->-
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bfa Domnului Dumnezeului tu, s
nu faci într'aceea nici, un lucru, nici

tu i- feciorul 4u i fala fa, sluga

fa i slujnica ta, boul tu, înjug-

forul tu i fot dobitocul tu, i
streinul cel ce lcuete cu tine.

11. C în ase zile au fcut Dum-
nezeu cerul i pmântul i marea
i toate câte sunt înfr'înseie, i în

ziua a aptea au odihnit; pentru a-

ceea au binecuvântat Dumnezeu ziua

a aptea i au sfinit-o pre ea.

12. Cinstete pre fafl tu i pre

muma fa, ca s-i fie ie bine i s
trefi mult pre pmântul cel bun,

careDomnulDumnezeulfui-ldie.
13. S nu ucizi.

14. S nu preacurvefi.

15. S nu furi.

16. S nu mrturiseti strâmb a-

supra vecinului tu mrturie min-

cinoas.

17. S nu pofteti femeia aproa-

pelui tu, s nu pofteti casa ve-

cinului tu, nici arina lui, nici sluga

lui, nici slujnica lui, nici boul lui,

nici înjugforul lui i nici d vit a lui

i nici câte sunt ale aproapelui tu.

18. i tot poporul vedeâ glasul

i luminile i sunetul frâmbiii i
muntele fumegând, i spimântân-
du-se fot poporul, a sttut departe.

19. i a zis cfre Moisi: grete
fu nou, i s nu griasc ctre noi

Dumnezeu, ca nu cumvâ s murim.

20. i a zis lor Moisi: îndrznii,

c pentru ca s v ispiteasc pre

voi, au venit Dumnezeu la voi, ca s
fie frica lui întru voi, ca s' nu p-
ctuii. -

21. i st poporul departe, i Moisi

a intrat în negura unde er Dum-
nezeu.

22. i au zis Domnul ctre Moisi:

12. Lev. 19, 3; 2 lege 5, 16; Mat. 15, 4;
Efes 6, 2. 13. 21, 12; Mat. 5, 21. 14. Lev.
18, 20; Mat. 5, 27. 15. Lev. 19, 11. 16. 23, 1;
2 lege 19, 16. 17. 2 lege 5, 21; Rom. 7, 7;
ta a 1Q 1 Ia/ia c ne '> t +r\ n i.»— - ta » ^

20-21

acestea vei zice casei lui Iacov, i
vei spune fiilor lui lsrail : voi ai v-
zut c din cer am grit ctre voi.

23. S nu v facei vou dumne-

zei de argint i dumnezei de aur;

s nu v facei vou îni-v.

24. Altar de pmânt s-mi facei

mie, i s punei presfe dânsul ar-

derile cele de toi ale voastre, i jert-

fele cele de mântuire ale voastre i
oile i vieii votri, în fot locul unde

voiu numi numele meu acolo, i voiu

veni la tine i te voiu binecuvânta.

25. Iar de vei face mie altar de

piatr, s nu-1 zideti din pietre cio-

plite, pentruc ai pus cuitul tu pre

ele i s'au pângrit.

26. S nu te sui pe frepfeHa al-

tarul meu, ca s nu descoperi urâ-

ciunea fa pre dânsul. ^ <

CAP. 21.

Rândueli pentru casnici i pentru

ucideri;

Si
acestea sunt îndreptrile, care

,
le vei pune înaintea lor,

2. De vei cumpr rob evreu, ase
ani s slujiasc ie; iar în al apte-

lea an îl vei lsa pre el în dar.

3. Iar de va veni el singur, sin-

gur va iei; iar de va intrâ i femeia

împreun cu dânsul, va iei i fe-

meia lui.
;

4. Iar de va da lui femeie stpâ-

nul, i va nate lui femeia feciori

i fete, femeia i pruncii vor fi ai st-

pânului su, numai el singur va iei.

5. Iar de va rspunde robul/ zi-

când : iubesc pre stpânul meu i
pre femeie i pruncii mei, nu m
voiu duce slobod.

6. S-1 aduc pre el stpânul lui

la judecafa lui Dumnezeu, i atunci

s-1 aduc pre el lau pe prag, i

23. 34, 17. 24.27,1,8;29,42. 25. 2 lege
27, 5; Is. Navi 8, 31.

21. 2 Num. 25, 39; 2 lege 15, 19. 3. Ierem.
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s-i gureasc stpânul lui urechia

cu sula, i îi va sluji lui în veci.

7. Iar de-i va vinde cinevâ fata

roab de cas, nu va iei cum ies

slujnicile.

8. Iar de nu va plcea stpânu-

lui su aceea pre care nu 'a în-

credinat-o, o va lsâ pre ea slobod;

iar la neam strein nu are voie s o

vânz, penfruc o umilete pre ea.

9. Iar de ar încredin(a-o pre ea

feciorului su, dup dreptatea fe-

telor va face ei.

10. Iar de va luâ pre alta de hran
i de cele ce se cuvin ei i pentru

haine i pentru petrecerea ei, s nu

o pgubeasc.
11. Iar de nu va face ei aceste

trei r
va iei în dar fr de argint.

12. Iar de va lovî cinevâ pre altul

i va murî, cu moarte s se omoare.

13. Iar de nu va îi din voie, ci

Dumnezeu l-au dat în mâinile lui, da-

voiu |ie loc în care s fug ucigaul.

14. IaT de se va apuca cinevâ s
omoare pre vecinul su cu vicleug

i va îugî la altar, dela altarul meu
s-1 iei s-1 omori.

15. Cel ce bate pre tatl su sau

pre muma sa, cu moarte s se o-

moare.

16. Cel ce va gri de ru pre ta-

tl su sau pre muma sa, cu moarte

s se omoare.

17. Cel ce va îurâ pre cinevâ din

fiii lui Israil i cu deasila îl va vin-

de i se va aflâ într'aceasta, cu

moarte s se omoare.

18. Iar de se vor certa doi oa-

meni, i ya lovî unul pre altul cu

piatr au cu pumnul, i nu va murî,

i va zcea în pat,

19. De se va scula omul i va

umblâ afar cu toiag, nevinovat va

fi cel ce l-a lovit, fr numai vre-

12. 20, 13; Fac. 9, 6; Lcv. 24, 17; Num.
35, 16. 13. Num. 35, 6; 2 Lege 19, 2; Is. Navi
20. 2. lf!. 2 T.<vw 97. IA' Mo* i= a -tn

mea cât a zcut i leacurile va

plti.

20. Iar de va lovî cinevâ pre ro-

bul su sau pre roaba sa cu toiag,

i y.a murî de mâinile lui, cu jude-

cat se va pedepsi.

21. Iar de va tri o zi sau dou,
nu se va pedepsi, pentruc argint

al lui este:

22. Iar de se. vor sfdi doi br-
baji i vor lovî pre femeia ce are

în pântece, i va iei pruncul ei ne-

închipuit, cu gloab s se globeasc,

cât va pofti brbatul femeii, va dâ

dup cerere vrednic,

23. Iar de va fi pruncul închipuit,

va dâ suflet pentru suflet.

24. Ochiu pentru ochiu, dinte pen-

tru dinte, mân pentru mân, picior

pentru picior.

25. Arsur pentru arsur, ran pen-

tru ran, umfltur pentru umfltur.
26. Iar de va lovî cinevâ ochiul

robului su sau ochiul roabei sale

i-1 va orbi, slobozi s-i lase pre ei

pentru ochiul lor.

27. Iar de va zdrobi dintele ro-

bului su sau dintele roabei sale,

va slobozi pre ei pentru dintele lor.

28. Iar de va împunge taurul br-
bat sau femeie i va muri, cu pie-

tre se va ucide taurul, i nu se vor

mânca crnurile lui; iar stpânul

taurului nevinovat va fi.

29. Iar de va fi fost vre un taur

împungtor mai 'nainte de ieri i de

alaltieri, i vor spune stpânului lui,

i nu-1 va închide pre dânsul, h va

omorî brbat sau femeie, faurul cu

pietre s se omoare, i stpânul lui

înc s moar.
30. Iar de se va pune lui pre s

se rscumpere, va da rscumprare
pentru sufletul su, cât vor cere de

la el.

31. Iar de va împunge fecior sau

O A T
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fat, dup dreptatea aceasta vor fa-

ce Iul.

32. Iar de va împunge taurul rob

sau roab, treizeci de drahme de

argint va da stpânului lor, i tau-

rul cu pietre s se omoare.

33. De va deschide cinevâ groap
sau va spâ groap în piatr, i nu

o va acoperi, i va cdea înluntru

acolo viel sau asin,

34. Stpânul groapei va plti, ar-

gint va dâ stpânului lor, iar stâr-

vul al lui va fi.

35. Iar de va împunge taurul cui-

vâ pre laurul vecinului i va muri,

vor vinde taurul cel viu i vor îm-

pri argintul lui, i taurul cel mort

îl vor împri.
36. Iar de va fi tiut c este tau-

rul împunglor mai dinnainte de ieri

i de alaltieri, i vor fi spus st-

pânului lui i nu-1 va inea închis,

va plti faur pentru faur, iar stâr-

vul va fi al lui.

CAP. 22.

Pedeapsa pentru furtiag i alte ocate.

De va furâ cinevâ viel sau oaie,

i o va junghiâ sau o va vinde,

cinci viei s pltiasc pentru viel,

i patru oi pentru oaie.

2. Iar de va afl cinevâ pre fur

spând i bfându-l va muri, nu se

va omorî.

3. Iar de va face aceasta dup
ce va rsri soarele, vinovat este,

pentru moarte cu moarte va muri.

Iar de nu va avea ce s întoarc

pentru furtiag, el s se vânz.
4. Iar de se va prinde i se va

afl în mâna lui furtiagul viu, dela

asin pân la oaie îndoite s le pl-
fiasc.

5. Iar de va pate cinevâ arin
sau vie, i va lsâ vita sa s pasc
arina altuia, s plteasc din arina

sa dup rodul ei; iar de va pate

toat arina, cele mai bune din a-

rina sa i cele mai bune din viea

sa va plti.

6. Iar de va iei foc i va aflâ

mrcini, i va arde cli sau spice

sau arin, le va plti cel ce a a-

prins focul.

7. Iar de va da cinevâ vecinului

su argint sau unelte spre pstrare,

i se vor furâ din casa omului, de

se va aflâ furul, va plti îndoit.

8. Iar de nu se va aflâ furul, va

veni domnul casiiînnaintealui Dum-
nezeu, i va iurâ cu adevrat cum
c el n'a fcut vicleug întru toate

uneltele vecinului su, asupr-i toat

sfrâmbtatea grit.

9. i pentru viel i pentru asin,

i pentru oaie i pentru hain, i
pentru tot lucrul pierdut de care se

pârte, de va iurâ înnaintea lui Dum-
nezeu va merge judecata amându-

rora i cel ce se va prinde prin Dum-
nezeu, va plti îndoit vecinului su.

10. Iar de va da cinevâ vecinului

su asin sau viel sau oaie sau

ori ce vit s-1 pzeasc, i se va

strica sau va muri sau se va robi

i nimenea nu va ti,

1 1 . Va jurâ înnaintea lui Dumnezeu

cum c el n'a fcut vicleug, ca s
aib parte ori în ce vit a deaproa-

pelui, i aâ va primi stpânul lui,

i el nu va plti.

12. Iar de se va furâ dela el, îl va

plti stpânului lui.

13. Iar de se va prinde de hiare,

îl va duce la u, i nu-1 va plti.

14. Iar de va cere cinevâ cevâ de

acestea dela vecin, i se va stric

sau va muri sau se va robi, i st-

pânul nu va fi cu dânsul, îl va plti.

15. Iar de va fi stpânul cu dân-

sul, nu-i va plti; i de va fi nimit,

se va socoti lui în simbria lui.

16. Iar de va înel cinevâ fecioar
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nelogodil i se va culca cu ca, cu

zestre s o înzestreze pre ea lui-i

femeie.

17. Iar de cumvâ îerind se va feri,'

i nu va vrea tatl ei s o deâ pre

ea lui femeie, va pliî el laflui ei

argint dup cum este zestrea fecioa-

relor.

18. Pre vrjitorî s nu-i lsaji s
triasc.

19. Tot cel ce se culc cu dobi-

toc, cu moarte s îi omorâi pre ei.

20. Cel ce jertfete dumnezeilor,

cu moarte s» piar, fr numai Dom-
nului.

21. i pre cel nemernic s nu-1

chinuii, nici s-l întristai, pentruc

i voi a|i fost nemernici în pmân-
tul Eghipefului.

22. La nici o vduv i îa nici un

srac s hu :
i facei ru.

23. Iar de vei asuprî pre ei cu

ru, i strigând ei se vor plânge c-
tre mine, cu auzul voiu auzi gla-

sul lor.

24. i m voiu aprinde cu mânie,

i voiu omorî pre voi cu sabia, i
vor fi femeile voastre vduve i fiii

votri sraci de prini.

25. Iar de vei da împrumut argint

fratelui celui srac, care este lâng
fine s nu-1 sileti, s nu-i pui ca-

mt asupr. *

26. Iar de vei luâ zlog haina ve-

cinului mai înnainfe de apusul soa-

relui, s o dai înnapoi lui.

27. Pentruc aceasta este acope-

remântul lui, numai aceast hain
are el, cu care îi acopere goliciu-

nea sa, în ce va dormi? De va strig

ctre mine, voiu auzî pre el, c mi-

lostiv sunt.

28. Pre Dumnezei s nu-i vorbeti

18. Lev. 19, 31; 20, 27. 19. Lev. 18, 23.

20. Lev. 19, 4; 2 Lege 17, 3. 21. 23, 9; Lev.
19, 33; 2 Lege 10, 18, 19. 22. Isaia 1, 17.

23. Zabat7, 10. 25. Lev. 25, 36; 2 Lege 24,

10. 26. 2 Lege 24, 12. 28. Ecles. 10. 20:

22-23 99

de ru, i pre mai marele - poporu-

lui tu s nu-1 grefi de ru.
29. Pârga ariei i a teascului tu
s nu întârzii ale da. Cele întâi'n-
scute ale fiilor ti vei da mie.

30. Aâ vei face cu vielul tu i
cu oaia fa i cu înjugtorul tu,

apte zile vor fi supt mum-sa, iar

în ziua a opta îl vei da mie.

31. i brbai sfini vei fi mie, i
carnea cea rupt de hiar s nu o

mâncai, ci câinelui o vei arunca

pre ea.

CAP. 23.

Despre srbtori.

Q nu primeti cuvânt deert, s
Onu te uneti cu cel strâmb ca s
fii mrturie strâmb.

2. S nu fii cu cei mai muli spre

ru, s nu te adogi cu mulimea

a te abate cu cei mai muli, ca s
abai judecata.

3. i de cel sracs nu-i fie mil
la judecat.

4. Iar de vei întâlni boul vrjma-
ului tu sau înjugtorul lui rt-
cind, s-l întorci s-l dai lui.

5. i de vei vedeâ înjugtorul vrj-

maului tu czut subf sarcina lui,

s nu-1 treci, ci s o ridici împreun
cu el.

6. S nu abai judecata sracu-

lui când se judec.

7. De lot cuvântul strâmb s te

fereti, pre cel nevinovat i pre cel

drept s nu-1 omori, i
c^ nu în-

dreptezi pre cel necurat pentru da-

ruri.

8. i daruri s nu ei, c darurile

orbesc ochii celor ce vd, i stric

cuvintele cele drepte.

9. i pre cel nemernic s nu-1 în-

29. 13, 2; Lev. 27, 26; Num. 3, 13. 30. 23,

19; 34, 19; Lev. 22, 27; lezecb. 44, 3. 31. Lev.
22, 8; lezecb. 44, 31.

23. 1. 20, 16; 2 Lege 19, 16. 4. 2 Lege 22,

1. 4: Fan. Hr>. 6- 07 R o T ni •«->
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vluii nici s-1 necjii, c voi tii

suflefurnemernicuiui, c voi nemer-

nici erai în pmântul Eghipetului.

10* ase ani vei semna pmân-
tul tu i vei adun roadele lui;

11. Iar în al aptelea an îi vei

îace odihn i-i vei ls nelucrat,

i vor mâncâ sracii neamului tu,

iar rmiele le vor mânca hiarele

câmpului; aa vei face cu viea ta

i cu mslinetul tu.

12. In ase zile s Iaci lucrurile

tale, iar în ziua a aptea vei odihni,

ca s se odihneasc boul iu i
înjugtorul tu, i ca s rsufle fiul

slujnicii tale i nemernicul.

13. Toate câte am grit ctre voi

pzii-Ie, i numele dumnezeilor stre-

ini s nu le pomenii, nici s se auz
din gura voastr.

14. Trei vremi ale anului serbai

mie.

15. Srbtoarea azimilor cutai
s o pzii, apte zile vei mâncâ
azim dup cum i-am poruncit

ie pe vremea lunii cei dinfâiu, pen-

truc înfr'aceea ai ieit din Eghipet,

s nu te ari înnainlea mea deert.

16. i vei face srbtoarea sece-

riului roadelor celor dintâiu a lucru-

rilor tale, care vei semnâ "în arina

fa.i srbtoarea svâritului la iei-

rea anului, când aduni lucrurile cele

din arina ta.

17. In trei vremi ale anului se va a-

rtâ loat partea brbteasc înnain-

tea Domnului Dumnezeului tu, cci
când voi scoate neamurile dela faa

ta i voiu lrgî hotarele tale, nu va

pofti nimenea pmântul tu.

18.S nu jertfeti pre dospit sânge

din jertfa mea, nici s rmân gr-
simea srbtorei mele pân dimi-

neaa.

10, Lev. 25, 3. 11. Lev. 25, 4. 12. Eire 20,

8; 31, 15. 13. Ts. Navi 23, 7. 14. 2 Lege 16,

16. 15. 12, 15; 13, 4; 34, 18; Lev. 23, 5.

16. Lev. 23, 34. 17. 34, 23; 2 Lege 16, 16.

19. Pârga roadelor celor dintâiu a

pmântului tu vei aduce în casa

Domnului Dumnezeului tu, s nu

fierbi mielul în laptele mumei lui.

20. i iat eu trimit pre îngerul

meu înaintea feii fale, ca s te p-
zeasc pre cale, ca s te duc în

pmânul care l-am gtit ie.

21. la aminte de tine însui i
ascult de dânsul, i nu-i fii necre-

dincios lui, penfruc nu se va lsa
el dup tine, c numele meu este

preste dânsul.

22. De vei ascult cu auzul gla-

sul meu i vei îace toate câte voiu

porunci eu vou i vei pzi leg-

tura mea, vei fi mie popor ales din

toate neamurile, penfruc al meu
este pmântul, i voi vei fi mie pre-

oie împrteasc i neam sfânt.

Aceste cuvinte vei gri fiilor Iui Is-

rail: de vei auzi cu auzul glasul

meu i vei face toate câte voiu zice

ie, vrjmai- voiu fi vrjmailor ti,

i împrotivnic împrotivnicilor ti.

23. Pentruc va menge îngerul meu,

carele te va povui pre fine i ie

va duce la Amorei i Hetei i Fe-

rezei i Hananei i Gherghesei i
Evei i Ievusei, i-i voiu sfrâma
pre ei.

24. S nu. te închini dumnezeilor

lor, nici s slujeti lor, s nu faci

dup faptele lor; ci stricând s strici

capitiîe lor, i zdrobind s zdro-

beti stâlpii lor.

25. i s slujeti Domnului Dum-
nezeului tu, i voiu binecuvânta

pâinea ta i vinul tu i apa fa,

i voiu deprtâ slbiciunea dela voi.

26. Nu va fi nerodifor nici sterp

pre pmântul tu, numrul zilelor

tale plinind voiu plini.

27. i voiu trimite frica pova ie,

i voiu îngrozi toate neamurile a-

20. 33, 2; 32, 34. 22. 2 Lege 7, 12. 23. 32,
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supra crora mergi tu, i voiu face

pre lo|i împrotivnicii ti s fug.

28. i voiu trimite viespi înnainfea

ia, i voiu scoale pre Amorei i pre

Evei i pre Hananei i pre Hetei

dela tine.

29. Nu voiu scoate pre ei într'un

an, ca s nu se pusfiasc pmân-
tul, i s se înmuleasc asupra fa

hiarele pmântului.

30. Cu încetul voiu scoate pre ei

dela tine, pân te vei înmuli tu, i
vei moteni pmântul.

31. i voiu pune hotarele fale de

la marea Roie pân la marea Fi-

listenilor, i dela pustiu pân la rîul

cel mare al Eufratului; i voiu da

în mâinile voastre pre cei ce ed
pre pmântul acela, i voiu scoate

pre ei dela fine.

32. S nu faci cu ei, nici cu dum-
nezeii lor legtur.

33. i s nu lcuiasc în pmân-
tul tu, ca s nu te fac s pc-
fuefi împrotiva mea, c de vei slujî

dumnezeilor lor, acetia vor fi ie

piedec.

CAP. 24.

Moisi se suie a doua oar pre muntele
Sinai

Si
lui Moisî au zis: sui-fe la Dom-

}
nul fu i Aaron i Nadav i Aviud

i aptezeci din btrânii lui Israil,

i se vor închina de departe Dom-
nului. r

2. i se va apropiâ Moisî singur

ctre Dumnezeu; iar ei nu se Vor

apropiâ, i poporul nu se va sul îm-

preun cu ei.

3. i a mers Moisi, i povesti po-

porului toate cuvintele lui Dumne-

zeu i îndreptrile, i a rspuns tot

poporul cu un glas, zicând: toate

28. 2 Lege 7, 20; Is. Navî 24, 12. 31. Num.
34, 2. 32. 34, 12, 15 ; 2 Lege 7, 2. 33. 34,

12, 13.

24. 3. Eirej9, 8.

cuvintele care le-au grit Domnul,

vom face i le vom ascultâ.

4. i a scris Moisi toate cuvin-

tele Domnului, i mânecând Moisî

de diminea a zidit jertfelnic subt

munte, i dousprezece pietre pen-

tru cele dousprezece seminii ale

lui Israil.

5. i a trimis pre tinerii fiilor lui

Israil, i au adus arderi de tot, i
au jertfit viei jertf de mântuire Dom-
nului Dumnezeu.

6. i luând Moisî jumtate din sân-

ge 1-a turnat într'un clondir; iar ju-

mtate 1-a turnat preste jertfelnic.

7. i luând cartea legii a cetif-o

în auzul poporului, i ei au zis

:

toate câte au grit Domnul, vom face

i vom ascultâ.

8. i luând Moisi sângele a stro-

pit poporul, i a zis: iat sângele

legturei, care au fcut Domnul cu

voi pentru toate cuvintele acestea.

9. i s'au suit Moisî i Aaron i
Nadav i Aviud i aptezeci din b-
trânii lui Israil.

10. i au vzut locul unde au st-

tut Dumnezeul lui Israil, i cele de

subt picioarele lui ca un lucru de

crmid de sapfir, i ca chipul t-

riei cerului senin.

11. i din cei alei ai lui Israil

nu s'a desprit nici unul, i s'au

artat în locul lui Dumiiezeu, i au

mâncat i au but.

12. i au zis Domnul ctre Moisî:

sui-fe la mine în munte i stai a-

colo, i voiu da ie table de piatr,

legea i poruncile care te-am scris,

ca s le pun lege lor.

13. i sculându-se Moisi i Isus

cel ce stâ lâng el, s'au suit în mun-

tele lui Dumnezeu.

14. i btrânilor au zis: ateptai

în linite aici, pân când ne vom

6. Evrei 9, 19. 7. Eire 19, 8. 8. Evrei
9, 20. 10. Isaia 1, 26; 6, l; 1 Tim. 6,16

\"V . 2 Cor. 3, 3.
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înnapoiâ la voi, i iat Aaron i Or

cu voi, de se va întâmpl cuivâ ju-

decat, s mearg la ei.

15. i s'au suit Moisî i Isus în

munte, i a acoperit norul muntele.

16. i s'a pogorît slava lui Dum-
nezeu pre muntele Sinaii, i 1-a aco-

perit pre ei norul ase zile, i a che-

mat Domnul pre Moisî în'ziua a

aptea din mijlocul norului.

17. i erâ chipul slavei Domnului,

ca un îoc ce arde pre vârful mun-

telui înnaintea fiilor lui Israil.

18. i a intrat Moisî în mijlocul

norului, i s'a suit în munte; i a

fost acolo în munte patruzeci de

zile i patruzeci de nopi.

CAP. 25.

Rândueli pentru cortul Mrturiei.

Si
au grit Domnul ctre Moisî,

zicând

*2. Qrete fiilor lui Israil: strân-

gefi mie pârg dela îoi crora le

va prea în inima lor s deâ de

bun voie, i vei strânge dela ei

pârga mea.

3* i aceasta este pârga care vei

strânge dela dânii: aur, argint i
aram,

4. i vânt i mohorîf i rou
îndoit, i mtase rsucit i pr de

capr.

5. i piei de berbece roite i piei

vinete i lemne neputreziîoare i pie-

tre de sardiu.

6. i untdelemn pentru lumin,

aromate pentru untuldelemn al un-

gerii i pentru tmâie cu bun mi-

reasm.
7? i pietre de sardiu i pietre de

spat la umrar i la haina cea pân
la clcâie.

8. i vei face mie lca sfânt, i
m voiu arta între voi.

17. 2 Lege 4, 24, 9, 3. 18. 34, 28 ; 2 Lege
9, 9, 18; Mat. 4, 2.

OFi 2.35.5 5.35. 28. 7.28. 4. 5.35,11.

9. i vei face mie dup toate câte-i

voiu arfâ în munte, chipul cortu-

lui i chipul tuturor vaselor lui, aa
vei face.

10. i vei face sicriul mrturiei

din lemne neputrezitoare, de doi co(i

i jumtate de lung, i de un cot

i jumtate de lat, i de un cot i
jumtate de înalt.

11. i-l vei poleî cu aur curat pe

dinluntru, i pe dinafar îl vei po-

leî, i vei face lui zimi de aur su-

cii împrejur.

12. i vei face lui patru verigi de

aur, i le vei pune pre cele patru

cornuri ale lui, dou verigi pre o

margine, i alte dou pre a doua

margine.

13. i vei face drugi de lemne ne-

putrezitoare, i le vei polei cu aur

curat.

14. i vei bga drugi în verigile

cele din cornurile sicriului, ca s se

ridice sicriul cu ele.

15. In verigile sicriului vor îi drugii

necîinti{i.

16. i vei pune înluntru în si-

criu mrturiile, care voiu da ie.

17. i vei face acoperemântul îm-

pcrii de aur vrsat curat de doi

coi i jumtate de lung, i de un

cot i jumtate de lat.

18. i vei face doi Heruvimi de

aur turnai, i vei pune pre ei de

amândou laturile acoperemântului

împcrii.

19. i se vor face un Heruvim de

o parte i un Heruvim de cealalt

parte a acoperemântului împcrii.
20. i vei face pre aceti doi He-

ruvimi pre amândou marginile, He-

ruvimii vor fi cu aripile întinse dea-

supra, umbrind cu aripele lor pre-

ste acoperemânful împcrii, i fe-

ele lor una ctre alta, ctre aco-

peremânful împcrii vor fi feele

9. Evr. 9, 2. 10. 37, 1. 17. 35, 12; 37, 6.

18. 37, 7. 20. 37, 9.
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Heruvimilor, i vei pune acopere-

mânful împcrii preste sicriu dea-

supra.

21. i în sicriu vei pune mrtu-

riile, care voiu da ie.

22. i m voiu face cunoscut ie

de acolo. i-ji voiu grî {ie deasupra

acopermântului împcrii dintre cei

doi Heruvimi, cari sunt preste si-

criul mrturiei, i toate câte voiu

porunci |ie ctre fiii lui Israil.

23. i vei face mas de lemn ne-

putrezifor, de doi coti de lung, i
de un cot de lat, i de un cot i
jumtate de înalt.

24. i o vei pokî cu aur curat,

i vei face ei zim{i de aur sucii îm-

prejur, i vei face ei cunun de un

lat de mân prin prejur.

25. i vei face zim sucit împre-

jurul cununei.

26. i vei face patru verigi de aur,

i vei pune verigile pre patru pri
ale picioarelor ei subf cunun.

27. i vor fi verigile toarte dru-

gilor, ca s ridice cu ele masa.

28. i vei face drugii de lemne ne-

putrezifoare, i îi vei poleî cu aur

curat, i seva ridica cu dânii masa.

29. i vei face blidele ei i c-
uile i vase de turnai i paharele,

întru care vei turna cu ele, de aur

curat le vei face pre ele.

30.i vei pune pre mas pâinelepu-

nerii înnainte, purureaînnaintea mea.

31. i vei face sfenic de aur cu-

rat btut s faci sfenicul, fusul

lui i ramurile i scafele i meri-

oarele i florile dinir'însul s fie.

32. ase ramuri s ias de pre

laturile lui: trei ramuri ale sfeni-

cului dîntr'o lture, t trei ramuri

ale sfenicului din laturea cealalt.

33. i trei scafe fcute ca nucu-

oarele.înfr'o ramur merior i crin;

21. 26, 34} Evrei 9, 4. 22. 30, 6, 36; Num.
7, 89. 23. 35, 13; 37, 10. 24. 37, 11. 29. 37,

16. 30. 40, 21. 31. 35, 14 ; 37, 17.
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aâ i la cele ase ramure care ies

din sfenic.

34. i în sfenic patru scafe f-
cute ca nucuoarele, în fiecare ra-

mur merioarele i florile ei.

35. Meriorul subf cele dou ra-

muri dinfr'însul, i merior subt cele

patru ramuri dinir'însul; aâ la cele

ase ramuri care ies din sfenic, i
în sfenic patru scafe fcute ca nu-

cuoarele.

36. Merioarele i ramurile din-

tr'însul s fie turnate tot din aur

curat.

37. i vei face lui apte candele,

i-i vei pune fetilile i vor lumin
dinfr'o fa.

38. i mucrile tui i tviile lui

din aur curat le vei face.

39. Toate vasele acestea un talant

de aur curat.

40. Vezi s faci toate dup chi-

. pul, care s'au artat ie în munte.

CAP. 26.

Facerea cortului.

Si
vei face cortul din zece covoare

5
de mtase rsucit, i cu vânt

i cu mohorît i cu rou împletit

ca Heruvimii, lucru de estor s le

faci pre ele.

2. Lungul unui covor de douzeci

i opt de coi, i limea unui co-

vor de patru coi, s fie un covor,

o msur va fi la toate covoarele.

3. i cinci covoare se vor ineâ

unul de altul, i celelalte cinci co-

voare se vor ineâ iar unul de altul.

4. i vei face lor chiotori vinete la

marginea unui covor de o parte la

împreunare, i aâ vei face la mar-

ginea covorului dinafar la împreu-

narea a doua.

5. i cincizeci de chiotori vei face

la covor, i cincizeci de chiotori vei

36. 37, 21. 37. 40, 23. 38. 37, 23 i 24.

39. Fap. Hp. 7, 44. 40. 26, 30; Evt. 8, 5.

26. 36,^. 2. 36, 8. 4. 36, 10, 5. 36, 14.
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face de o parte a covorului, ca s
se lege cu celalt covor stând unul

ctre altul fa în faj,

6. i vet îace cincizeci de copci

de aur, i vei împreun un covor

cu altul cu copcile, i va îi un cort.

7. i vei îace coperiuri de pr
acoperemânt preste cort, unsprezece

coperiuri s Ie faci.

8. Lungimea unui acoperi s îie

de treizeci de coji, i de patru coi

s fie limea unui acoperi, aceeai

msur va îi la cele unsprezece a-

coperiuri.

9. i vei împreun cinci acoperi-

uri într'un loc, i ase acoperiuri

într'un loc, i vei îndoî acoperiul

al aselea în faa cortului.

10. i vei face cincizeci de chio-

fori la marginea unui acoperi, care

va îi la mijlocul împreunrii, i cinci-

zeci de chiofori vei face pre mar-

ginea acoperiului; ce se împreun

.

cu al doilea.

11. i vei face cincizeci de ve-

rigi de aram, i vei împreuna ve-

rigile din chiolori, i vei împreun
acoperiurile, i vor fi unul.

12. i vei pune de desupf ce trece

din acoperiurile cortului, jumtate

ce frece din acoperiuri vei acoperi

ce trece din acoperiurile cortului,

cu acestea vei acoperi dinnapoia cor-

tului.

13. Un cot dinfr'o parte, un cot

din cealalt parte ce prisosete din

acoperiuri, din lungimea acoperi-

urilor cortului va îi de acoperit pre-

ste coastele cortului de o parte i
de cealalt parte, ca s-l acopere.

14. i vei face acoperemânt cor-

tului din piei de berbece roite, i
preste acestea deasupra acopere-

mânturi din piei vinete.

15. i vei face stâlpi cortului din

lemne neputrezitoare.

6. 36, 11. 7. 36, 12. 10. 36, 14. 14. 36,

16. 15. 36, 17.

16. De zece coi s faci un stâlp,

i de un cot i jumtate limea unui

stâlp.

17. Dou gardine la un stâlp stând

una ctre alta,aâs faci la foi stâlpii

cortului.

18. i vei face stâlpi cortului dou-
zeci de stâlpi despre partea cea de

ctre miaznoapte.

19. i patruzeci de piulie de ar-

gint s îaci la cei douzeci de stâlpi,

dou piulie la un stâlp de amân-

dou capetele lui, i dou piulie la

alt stâlp de amândou capetele lui.

20. i în partea a doua cea de

ctre austru, douzeci de stâlpi.

21. i patruzeci de piulie ale lor

de argint, dou piulie la un stâlp

de amândou capetele lui, i dou
piulie la alt stâlp de amândou ca-

petele lui.

22. i dinnapoia cortului despre

partea cea de ctre mare vei îace

ase stâlpi.

23. i doi stâlpi vei face la un-

ghiurile cortului dindrt.

24. i vor îi deopotriv de jos, i
întru una se vor împreun, i vor

îi întocma din capete cu o împreu-

nare; aâ vei îace la amândou un-

ghiurile întocma s fie.

25. i vor fi opt stâlpi i ase-
sprezece piulie de argint, dou piu-

lie la un stâlp i dou piulie la

alt stâlp de amândou capetele lui.

26. i s îaci zvoare din lemne

neputrezitoare, cinci zvoare la un

stâlp de o parte a cortului,

27. i cinci zvoare la al doilea

stâlp al cortului, i cinci zvoare fa

stâlpul dindrt al prei cortului

de ctre mare.

28. i zvorul cel din mijloc, prin

mijlocul stâlpilor s se petreac de

o parte pân la cealalt parte.

29. i stâlpii s-i fereci cu aur,

21. 36, 21. 22. 36, 22. 24. 36, 25. 25. 36,

26. 26. 36, 27. 27. 36, 28 . 28. 36, 30.

29. 36, 31.
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i verigile în care vei bg zvoa-

rele, s le faci de aur, i zvoarele

s le poîeeîi cu aur.

30. t vei ridica coriul dup chi-

pul care s'a arfal fie în rnunie.

31. i vei îace catapeteazma din

vânt i din mohorîî, i din rou
rsucii i din miase rsucit.

32. S o faci pre ea cu Heruvim,

i s o pui pre patru stâlpi nepu-

(reziiori poleii cu aur i capetele

lor de aur, i înveliforile lor patru

de argint.

33. i vei pune catapeteazma pre

stâlpi; i dup catapeieazm vei b-
ga sicriul mrturiei, i catapeteaz-

ma va despri vou între sfânta, i
între sfânta sfintelor.

34. i cu catapeteazma vei aco-

peri sicriul mrturiei în sfânta sfin-

telor.

35. i vet pune masa dinafar de

catapeieazm, i sfenicul în fa|a

mesii despre partea cortului cea de

ctre miazzi, i masa o vei pune

despre partea cortului cea de ctre

miaznoapte.

36. i vei face uii perdea din a-

coperemânt vânt i mohorîf, i rou
sucit i de mtase rsucit, lucru

de împestritor.

37. i vei face perdelii cinci stâlpi

de lemne neputrezitoare; i-i vei po-

lei cu aur i cptâele lor de aur,

i vei vrsâ lor cinci piulie de a-

ram.

CAP. 27.

Altarul jertfelor i împrejmuirea cor-

tului.

8i s faci altar de lemne neputre-

5
zifoare de cinci coi de lung i

de cinci coi de lat. cu patru un-

30. 25, 40; Fap. Hp 7, 44. 32. 36, 34.

33. 36, 35 ; 40, 3; Evr. 9 3. 34. 25, 21;
Evr. 9, 5. 35. 40, 20, 22. 36. 36, 35.

27. 1. 20, 24; 35, 16} 38, 1.
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ghiuri- s fie altarul i de trei coi

înlimea lui.

2. i vei face coarne în cele pa-

tru unghiuri, dinlr'însul s fie coar-

nele, i le vei acoperi cu aram.
3. i vei face cunun altarului i

acoperemântuî lui i paharele lui

i furculiele lui i vatra lui i toate

vasele lui, le vei face de aram.
4. i s faci lui grtar de aram

în chip de mreaj, i vei face gr-
tarului patru verigi de aram în cele

patru cornuri.

5. i le vei pune sub! grtarul

jertfelnicului din jos, i va fi gr-
tarul pân la jumtatea altarului.

6. i vei face altarului drugi de

lemne neputrezitoare, i-i vei ferec

cu aram.
7. i vei bgâ drugi în verigi, i
s fie drugi la amândou capetele

altarului, ca s-1 poat ridic pre

dânsul.

8. Scobit de scânduri îl vei îace,

dup cum i s'a artat în munte,

aa s-1 faci.

9. i vei face curte cortului des-

pre partea cea de ctre austru, pân-

zele curii de mtase rsucit, lungi

de o sul de coi de o parte.

10. i stâlpii lor douzeci, i piu-

liele lor douzeci de aram, i ve-

rigile lor i arcurile lor de argint.

11. Aâ i în partea cea de c-
tre miaznoapte pânzele de o sut
de coi de lungi, i stâlpii lor dou-
zeci i piuliele lor douzeci de a-

ram, i verigile lor i arcurile stâl-

pilor i piuliele lor ferecate cu ar-

gint.
'

12. Iar limea curii despre apus

pânza de cincizeci de coi, i stâlpii

lor zece, i temeiurile lor zece.

13. i limea curii de ctre r-
srit pânza de cincizeci de coi, i
stâlpii lor zece, i temeiurile lor zece.

2. 38, 2. 4. 38, 4. 8. 20, 24; 38, 7.

9. 38, 9.



106 EIREA

14. i de cincisprezece coji înl-

imea pânzelor de o parte; stâlpii

lor trei, i piuliele lor trei.

15. i de cealali parte cincispre-

zece coti de înalte pânzele, stâlpii

lor trei, i piuliele lor trei.

16. i perdeaua porii curii de

douzeci de coti de înalt, vânt i
mohorît i rou împletit, i mtase
rsucit cu împestrituri de croitor,

stâlpii lor patru, i temeiurile lor

patru.

17. Toi stâlpii curii împrejur fe-

recai cu argint, i capetele lor de

argint, i temeiurile lor de aram.
18. Iar lungimea împrejmuirii de

o parfe i de alta de câte o sut
de coi, i lrgimea de o parte i
de alta de câte cincizeci de coi, i
înlimea de cinci coi, fiind de m-
tase rsucit, i piuliele stâlpilor

de aram.
19. i toate vasele i toate unel-

tele i ruii curii, de aram.
20. i tu poruncete fiilor lui Is-

rail s aduc ie untdelemn de m-
sline fr drojdii, curat, ales pentru

candel, cas arz lumin totdeauna

în cortul mrturiei dinafar de cata-

peteasma ce este preste sicriul legii.

21. i o va aprinde Aaron i fiii

lui de seara pân dimineaa înnain-

tea Domnului, lege venic întru

neamurile voastre dela fiii lui Israil.

CAP. 28.

Vemintele sfinite.

Si
fu adu la fine pre Aaron fratele

,
tu i pre fiii lui i din fiii lui

Israil, ca s-mi fie mie preoi: Aaron

i Nadav i Aviud i Eîiazar i Ifa-

mar fiii lui Aaron.

2. i vei face vemânt sfânt lui

Aaron fratelui tu spre cinste i m-
rire.

15. 38, 15. 16. 35, 16. 17. 35, 19. 20. Lcv.
24, 2. 21. 30, 21.

28- 1. 6, 23. 2. 35, 19.

27-28

3. i tu, grefe tuturor celor cu

cuget înelept, pre cari i-am umplut

de duhul înelepciune! i al înele-

gerii, i vor face vemânt sfânt lui

Aaron pentru sfinire, cu care s-mi
preoeasc mie.

4. i acestea sunt vemintele care

vor face: pieptar i umrar i hain
pân la clcâie i hain strlucit i
mitr i brâu, i vor face veminte

sfinte lui Aaron i fiilor lui, ca s
preoeasc mie.

5. i ei vor lua fir de aur i vâ-

nt i mohorît i rou i mtase.
6. i vor face umrarul de mtase

toars, lucru esut de împesfrifor.

7. Dou umrre vor îi lui iin-

du-se unul de altul de amândou
prile atârnate.

8. i estura umrarelor care este

într'însul dup lucrul dinfr'însa, va

fi de aur curat, de vânt, de mo-

horît, de rou tors i de mtase r-
sucit.

9. i vei lua dou pietre, pietre de

smaragd, i veî spâ în ele numele

fiilor lui Israil.

10. ase nume pe o piatr, i ce-

lelalte ase nume pe a doua piatr,

dup neamurile lor.

11. Lucru de meteug în piatr,

sptur de pecete vei spâ amân-

dou pietrele pre numele fiilor lui

Israil.

12. i vei pune amândou pietrele

preste umerii umrarului, pietre de

pomenire sunt fiilor lui Israil; i va

purt Aaron numele fiilor lui Israil

înnainfea Domnului preste amândoi

umerii si, pomenire pentru ei.

13. i vei face pavze de aur curat.

14. i vei face dou lnioare de

aur curat amestecate cu flori, lucru

împletit, i vei pune lnioarele îm-

pletite preste payze pre umerii lor

dinnainte.

4. 25, 7; 39, 1. 7. 39, 2; 39, 4. 8. 39, 5.

9. 39, 5.
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15. i vei îace Engolpion de ju-

deci, lucru de estor, dup cum

s*a fcui umrarul s-1 îaci din aur

i din vânt, i din mohorît i din

rou sucit, i din miase rsucit

îl vei face.

Î6i In patru unghiuri va fi îndoit

de o palm de lung i de o palm
de lat.

17. i vei iese înfr'însul esturi
de piatr cu patru rânduri, un rând

de pietre va îi sardiu, iopa2 i sma-

ragd un rând.

18. i aî doilea rând Ântracs i
Saplir. i Iaspis.

19. i al treilea rând Lighiriu,

Ahatis i Ametist.

20. i al patrulea rând Hrisolit i
Viriliu i Onih, acoperite cu aur i
legate cu aur s fie dup rândul lor.

21. i pietrele s fie dup nu-

mele fiilor lui Israil dousprezece
înnaintea Domnului, pre amândoui u-

merii lui dousprezece dup nu-

mele lor, dup neamurile lor, s-
pturi de pecei, fiecruia dup nu-

me, s fie dousprezece seminii.

22. i vei face preste Engolpion

lnioare împletite lucru de sârm
de aur curat.

23. i va purta Aaron numele fii-

lor lui israil în Engolpionul jude-

cii pre piept, când va intr în sfân-

ta, pomenire înnaintea lui Dumnezeu.

24. i vei pune pre Engolpionul

judecii lnioarele cele împletite,

pre amândou prile Engolpionu-

lui îe vei pune.

25. i cele dou pavze le vel pune

pre amândoui umerii umrarului de

ctre fa.-.

26. i vei pune pre Engolpionul

judecii artarea i adevrul, i va

fî pre pieptul lui Aaron când va in-

tra în sfânta înnaintea Domnului, i
va purta Aaron judecile fiilor lui

15, 39, 7. 17. 39, 8. 22. 39, 13. .24. Lev.
8, 8. 26. Lev. 8, 8; 2 Lege 33, 8.

Israil pre piept înnaintea Domnului
pururea.

27. i vei face hain pân la cl-

câie tot de vânt.

28. i va fi gura ei dintr'însa în

mijloc, având guler împrejurul gurii,

lucru esut, împletitura esut din-

tr'însa ca s nu se spintece.

29. i vei îace pre marginea hainii

din jos ca nite rodii mici, de rodii

înflorii, de vânt i mohorît, i de

rou sucit i de mtase rsucit pre

marginea hainii împrejur.

30. i înfr'acestai chip rodii mici

de aur i clopoei în mijlocul lor

prin prejur, dup fiecare rodie de

aur clopoel, i floare pre marginea

hainei prin prejur.

31. i va fi când va sluji Aaron,

ascultat va fi glasul lui, când va in-

tr în sfânta înnaintea Domnului, i
când va iei, ca s nu moar.

32. i vei îace tabl de aur curat,

i vei spâ într'însa chip de pecete,

sfinire Domnului.

33. i vei pune preste ea vânt
sucit, i va îi pe mitr în partea ei

dinnainie, i va fi pe fruntea lui Aaron.

34. i va purt Aaron pcatele ce-

lor ce au adus jertfe, ori câte vor

sfini fiii lui Israil, a toat darea

sfintelor lor, i va fi pe fruntea lui

Aaron pururea primit lor înnaintea

Domnului.

35. i legturile hainelor de m-
tase, i vei face mitr de Vison, i
brâu vei face iucru împestrit.

36. i fiilor lui Aaron vei face haine

i br-âne, i chidare vei face lor spre

cinste i spre mrire.

37. i vei îmbrca cu acestea pre

Aaron fratele tu i pre fiii lui dup
dânsul, i vei unge pre ei, i vei

desvâri mâinile lor, i vei sfini

pre ei ca s fie mie preoi.

27. 39, 21. 30. 39, 24; Sitab. 45, 11.

32. 39, 29; Lev. 8, 9. 33. 29, 6. 35. 39,

27. 36. 29, 9. 37. Lev. 8, 12.
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38. i vei face lor fote de in s
acopere goliciunea trupului lor, de

la brâu pân la coapse s fie.

39. i va purlâ Aaron i fiii lui

acestea, când vor intrâ în cortul

mrturiei sau când vor merge s
slujeasc la altarul din sfânta, i nu

vor aduce preste sine pcat, ca s
nu moar. Lege venic lui i se-

miniei lui dup dânsul.

CAP. 29.

Sfinirea preoilor.

Si
acestea sunt, care vei face lor;

,
vei sfini pre dânii, ca s slu-

jiasc ei mie.

2. Vei luâ din boi un viel i doi

berbeci curai, i pâini azime fr-

mântate în untdelemn, i turte ne-

dospile unse cu untdelemn, de fin
aleas de grîu s le faci pre ele.

3. i s le pui într'o coni, i
le vei aduce în coni i vielul

i cei doi berbeci.

4. i pre Aaron i pre fiii lui vei

aduce la uile cortului mrturiei, i
vei spla pre ei cu ap.

5. i luând vemintele, vei îmbrca
pre Aaron fratele tu cu haina cea

pân jos i umrarul i Engolpio-

nul; i vei împreun Engolpionul cu

umrarul.

6. i vei pune mitra pre capul lui,

i vei pune tabla sfinenii pe mitr.

7. i vei luâ din untuldelemn al

ungerii, i vei lurnâ pre capul lui,

i vei unge pre dânsul.

8. i pre fiii lui vei aduce, i vei

îmbrc pre ei cu hainele, i vei

încinge pre ei cu brânele.

9. i vei pune lor chidarile, i vor

fi preoi mie în veac, i vei svâri
mâinile lui Aaron i mâinile fiilor lui.

10. i vei aduce un viel la uile

29. 2. Lev. 9, 2. 4. 40, 12, 13. 6. 28, 33;

39, 29; Lev. 7. 30, 25, 30. 9. 28, 26, 27.

10. Lev. 8, 14.

cortului mrturiei, i vor pune Aaron

i fiii lui mâinile pre capul vielului

înnaintea Domnului la uile cortu-

lui mrturiei.

11. i vei junghiâ vielul înnaintea

Domnului la uile cortului mrturiei.

12. i vei luâ din sângele vielu-

lui, i vei pune pe coarnele altaru-

lui cu degetul tu; iar ceîalf sânge

îl vei turna tot, la marginea altaru-

lui jos.

13. i vei luâ toat grsimea ce

este pre pântece, i prapurul fica-

tului i amândoui rrunchii i seul

cel de preste ei, i le vei pune pre

altar.

14. Iar crnurile vielului i pie-

lea i balega le vei arde cu foc a-

far de tabr, c pentru pcat este.

15. i vei luâ un berbece, i Aaron

i fiii lui vor pune mâinile lor pre

capul berbecelui.

16. i vei junghiâ berbecele, i
luând sângele vei turn pe altar îm-

prejur.

17. i berbecele îl vei face buc-
ele, i vei spîâ maele i picioa-

rele cu ap, i le vei pune deasupra

bucelelor împreun cu capul.

18. i vei aduce berbecele tot pre

altar, ardere de tot Domnului întru

miros de bun mireasm, jertf Dom-
nului este.

19. i vei luâ al doilea berbece,

i va pune Aaron i fiii lui mâinile

lor pre capul berbecelui.

20. i-l vei junghiâ i vei lu din

sângele lui, i vei pune pre vârful

urechii cei drepte a lui Aaron i
pre vârful mâinei cei drepte i pre

vârful piciorului celui drept i pre

vârfurile urechilor celor drepte a fii-

lor lui,i pre vârfurile mâinilor drepte

l pre vârfurile picioarelor drepte.

21. i vei luâ din sângele care

11. Lev. 1, 3. 13. Lev. 3, 3. 14. Lev. 4,

11, 12; 8, 14; Evr. 13, 11. 15. Lev. 8, 18.

j 17. Lev. 8, 19. 18. S, 20, 21.
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este pre aliar i din untuldelemn

al ungerii, i vei strop! presie Aaron

i pre vemântul lui, i presfe fiii

lui i preste vemintele fiilor lui îm-

preun cu dânsul, i se va sfini el

i haina lui i fiii lui i hainele fii-

lor lui cu dânsul; iar sângele ber-

becelui îl vei turnâ pre altar împrejur.

22. i vei lu dela berbece gr-

simea lui i grsimea care acopere

pântecele i prapurul ficatului i
rrunchii amândoi, i grsimea cea

de preste ei i armul cel drept, c
este svârire aceasta.

23. i o pâine din cele cu untul-

delemn, i o turt din conia azi-

mclor celor puse înnaintea Domnului.

24. i vei pune toate pre mâinile

lui Aaron i pre mâinile fiilor lui,

spre aducere osebit Domnului.

25.i le vei lua pre ele din mâinile

lor, i le vei aduce pre altarul ar-

derii de lot întru miros de bun mi-

reazm înnainfea Domnului, jertf

este Domnului.

26. i vei luâ pieptul din berbe-

cele svârirei, care este a lui Aaron,

i-1 vei osebî pre el osebire înnain-

fea Domnului, i va fi {ie parte.

27. i vei sfini pieptul cel osebit

i armul cel osebit, care s'a luat din

berbecele svârirei dela Aaron i
dela fiii lui.

28. i va fi lui Aaron i fiilor lui

lege venic dela fiii lui Israil, c
este aceasta osebire i luare din

jertfele cele de mântuire ale fiilor

lui Israil, luare Domnului,

29. i haina sfintei, care este a

lui Aaron va fi fiilor lui dup dân-

sul, s se ung ei întru acelea^ i
s se svâreasc mâinile lor.

30. apte zile se va îmbrca cu

aceea preotul, care din fiii lui Israil

în locul lui va intr în cortul mr-
turiei s slujeasc în cele sfinte.

22. Lev. 3, 3; 8, 16. 24. Lev. 8, 26.

25. 3, 5; Lev. 8, 27. 26. Lev. 8, 28; 10,

14. 27. Num. 6, 20. 29. Lev. 16, 32.

31. i vei luâ berbecele svâri-
rei, i vei fierbe crnurile în loc

sfânt.

32. L_vor mâncâ Aaron i fiii

lui crnurile berbecelui i pâinile

cele din coni, i lâng uile cor-

tului mrturiei le vor mânca pre ele.

33. Intru care s'au sfinit întru dân-

sele, ca s se svâreasc mâinile

lor, s-i sfineasc pre ei, i cei de

alt neam s nu mnânce dintr'în-

sele, pentruc sunt sfinte.

34. Iar de va rmânea din crnu-
rile jertfei svârirei i din pâine

pân dimineaa, vei arde acelea cu

foc i nu se vor mâncâ, c sfinire

sunt.

35. i vei face lui Aaron i fiilor

lui aa dup toate câte am porun-

cit ie, în apte zile vei svâri mâi-

nile lor.

36. i vijeluî cel pentru pcat îl

vei face în ziua cureniei, i vei cu-

r! altarul când te vei sfini fu pre

el, i-1 vei unge ca s -l sfineti.

37. apte zile vei cur! altarul

i-i vei sfini i va fi altarul Sfânta

Sfintelor, fot cel ce se va atinge de

altar se va sfinî.

38. i acestea sunt cele ce vei

face pre altar: doi miei curai de

câte un an în toate zilele pre altar

necurmat, jertf necurmat.

39. Un miel vei- face dimineaa,

i al doilea miel vei face seara.

40. i a zecea parte de fin cu-

rat frmântat cu untdelemn ae-
zat, a patra parte dintr'un hin, i
turnare de vin a patra parte dintr'un,

hin la un miel.

41. i mielul al doilea îl vei face

seara dup jertfa cea de diminea

| dup turnarea lui, vei face spre

miros de bun mireazm jertf Dom-
nului.

42. Jertfa cea necurmat întru nea-

32. Lev. 8, 31 i 24, 9\ Mat, 12, 4. 33. Lev.
22, 10. 38. Num. 28, 3» 42. 20, 24.
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murile voastre înnainfea Domnului

la uile cortului mrturiei, întru care

m voiu art acolo cas gresc {ie.

43. i voiu porunci acolo fiilor

lut Israil, i m voiu sfinfî înfru

slava mea.

44. i voiu sfini cortul mrturiei

i altarul i pre Aaron i pre fiii

lui voiu sfini, ca s preoeasc mie.

45. i m voiu chema întru fiii

lui Israil, i voiu îi lor Dumnezeu.

46. i vor cunoate c eu sunf

Domnul Dumnezeul lor, cel ce i-am

scos pre ei din pmântul Eghipe-

tului, s m chem lor, i s fiu lor

Dumnezeu.

CAP. 30.

Altarul Tmâierei.

Si
vei îace mie altar de tmâiere

j
din, lemne neputrezitoare, i-1 vei

face de un cot de jlung, i de un

coi de larg.

2. In patru unghiuri va fi, i de

doi co(i de înalt, dintr'însui vor îi

coarnele lui.

3. i-1 vei poleî cu aur curat, gr-

tioara lui i preii lui împrejur i
coarnele lui, i vei face lui cunun
de aur împletit împrejur.

4. i dou verigi de aur curat vei

îace lui subt cununa cea împletit

a lui, de amândou laturile vei face

înfr'amândou coastele, i s fie în-

cletai drugii, ca s*l ridice cu ei.

5. i vei îace drugi de lemne ne-

putrezitoare, hi vei ferec cu aur.

6. i-1 vei pune în faa catape-

teazmei, care este presfe sicriul mr-
turiilor, întru care m voiu art eu

ie acolo.

7. i va fmâiâ preste dânsul A-

aron tmâie tocmit mrunt dimi-

neaa, dimineaa când va tocmi lu-

minile, va fmâiâ presfe dânsul.

30. 2. 37, 10; 40^ 5. 4. 37, 11. 6. 25, 22.

7, 40, 25.

8. i când va aprinde Aaron lu-

mina seara, va fmâiâ presle dânsul

tmâiere neîncetat
5

pururea înnain-

tea Domnului întru neamurile lor.

9. i nu vei aduce pre el alt t-
mâie, aducere de jertf i turnare

s nu turnai preste dânsul.

10. i se va ruga Aaron preste

coarnele lui odat în an din sân-

gele cureniei pcatelor iertrii, ©-

dat în an va curai pre el în nea-

murile lor, Sfânta Sfintelor este Dom-
nului.

11. i au grit Domnul ctre Moisi

zicând:

12. De vei luâ numrul fiilor lui

Israil, când vei cercefâ pre ei, i vor

da fiecare rscumprare pentru su-

fletul su Domnului, nu va fi întru

ei cdere, când se vor numra.
Î3. i aceasta este, care vor da

cei ce se vor numr, jumtate de

didrahm, care este dup didrahma

cea sfânt, douzeci de bani di-

drahma; iar jumtate de didrahm
dare Domnului.

14. Tot care vine la numr dela

douzeci de ani i mai sus, va da

dare Domnului.

15. Cel bogat nu va adaoge, i
cel srac nu va împuina din jum-
tate de didrahm a da dare Dom-
nului, s se roage pentru sufletele

voastre.

16. i vei luâ argintul cel dat de

la fiii lui Israil, i-1 vei da la lucrul

cortului mrturiei, i va îi fiilor lui

israil pomenire înnaintea Domnului,

ca s se milosliveasc spre sufle-

tele voastre;

17. i au grit Domnul ctre Moisî,

zicând

:

18. F spltoare de aram, i c-
ptâiul ei de aram, ca s fie de

9. Lev. 10, 1. 10. Evr. 9, 7 si 25.

12. Num. 1 , 2 : 26, 2. 13. Lev. 27, 25 ; Num.
3, 47; 18, 16; Iczecb. 45, 12. 18. 35, 16; 38,

8; 40, 27 i 29.
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splat, i o vei pune între cortul

mrturiei i între altar.

19. i vei turna într'însa ap, i-i

vor splâ Aaron i fiii lui dintr'însa

mâinile i picioarele cu ap.
20. Când vor intra în cortul mr-

turiei se vor splâ cu ap, i nu vor

murî, sau când vor intra la altar s
slujeasc i s aduc arderi de tof

Domnului, când vor intra în cor-

tul mrturiei se vor splâ cu ap,
ca s nu moar.

21. i va fi lor lege venic, lui

i seminiei lui dup dânsul.

22. i au grit Domnul ctre Moisî,

zicând

:

23. i tu iâ mirosuri de floare de

smirn aleas cinci sute de sicii,

i de scorioar mirositoare jum-
tate atâta dou sute cincizeci, i de

trestie mirositoare dou sute cinci-

zeci,

24. i de casia cinci sute de si-

cii de cei sîinfi, i untdelemn de

msline un hin.

25. i vei face aceasta untdelemn

ungere sfânt, mir mirositor cu me-

teugul fctorului de mir, untul-

delemn, ungere sfânt va fi.

26. i vei unge din ei cortul mr-
turiei i sicriul mrturiei,

27. i toate vasele lui, i sfeni-

cul i toate vasele lui, i altarul t-

mâierii i altarul arderilor de tot,

i toate vasele lui.

28. i masa i toate vasele ei, i
splloarea i cptâiul ei.

29. i le vei sfinî pre ele, i vor

îi sfinte sfinilor, tot cel Ce se va

atinge de ele se va sfinî-

30. i pre Aaron i pre fiii lui

vei unge, i vei sfini pre ei, ca s
preoeasc mie.

31. i vei gri fiilor lui Israil, zi-

când: untuldelemn unsoare de un-

21, 27, 21. 25. 29, 7. 27. 40, 9.

30, 29, 7.

BO-31 in

gere sfânt va fi acesta vou* întru

neamurile voastre.

32. Pe -trapul omenesc s nu ?se

ung, i dup tocmeala aceasta s
nuv facei vou asemenea, c sfânt

este i sfinenie va fi vou.
33. Ori care va face asemenea i

ori care va da dintr'însul la altul

de neam strein, va pieri din popo-

rul su.
34. i au zis Domnul ctre Moisî:

iâ ie mirosuri stacfie, onih, halvan

mirositor i tmâie curat, una cât

alta s fie.

35. i vor face dintr'acesiea t-

mâie mirositoare, lucru tocmit de

fctor de mir, amestecat, curat, lu-

cru sfânt.

36. i vei tiâ dintr'acestea m-
runt, i vei pune împreajma mr-
turiilor în cortul mrturii de unde

m voiu arta ie de acolo. Sfânt

sfinilor va ti vou tmâia.

37. Dup tocmirea aceasta s nu

v facei vou îniv, c va îi vou
sfinenie Domnului.

38. Ori cine va face asemenea,

ca s se miroseasc cu aceea, va

pieri din poporul su.

CAP. 31.

Meterii cortului. Serbarea Sâmbetei

i Tablele Legii,

Si
au grit Domnul ctre Moisî,

j
zicând:

2. Iat am chemat anume pre Ve-

seleil feciorul lui Urie fiul iui Or din

neamul lui luda.

3. i l-am umplut de Duhul
,
cel

Dumnezeesc al înelepciunii, i al

înelegerii, i al tiinii întru tot lu-

crul s cugete.

4. J5i s îie mai mare preste me-

teri, i s lucreze aurul i argin-

tul i arama i vântul i moho-

35. 40, 25. 36. Num. 7, 49.

31. 2. 35, 30; 36, 1. 3. 1 Imp. 7, 14.

4. 35, 31, 32.
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rîlul i loriul cel rou i mtasea
cea rsucit.

->5. i la lucrarea pietrjlor i la lu-

crurile cioplirei lemnelor, s lucreze

dup toate lucrurile.

6. i eu l-am dat pre el i pre

Eliav fiul lui Ahisamah din neamul

lui Dan, i la tof cel înelept cu i-

nima am dat înelepciune, i vor fa-

ce toate câte am poruncit ie.

7. Cortul mrturiei i sieriul legii

i acoperemânful împcrei, care

esfe .preste dânsul, i gtirea cor-

tului.

8. i altarul tmâierei i masa
i toate vasele ei, i sfenicul cel

curat i toate vasele lui.

9. i spltoarea i temeiul ei.

10. i vemintele cele de slujb

ale lui Aaron, i vemintele fiilor lui

spre a-mi slujî mie.

11. i untuldelemn al ungerii, i
tmâia cea pregtit pentru sfânta,

dup toate câte am poruncit jie, vor

face.

12. i au grit Domnul ctre Moisî,

zicând:

13. i tu poruncete fiilor lui Israil,

zicând: vedei i pzii sâmbetele

mele, c semn este între mine i
între voi întru neamurile voastre, ca

s cunoatei c eu sunt Domnul
cel ce v sfinesc pre voi.

14. i pzii sâmbta, c sfânt

este aceasta Domnului i vou; cela

ce o va spurc pre aceasta cu moarte

se va omorî, tot cel ce va lucra în-

tr'însa va pieri sufletul acela din

norodul su.

15. ase zile vei lucra; iar a ap-
tea zi este sâmb'l, odihn sfânt

Domnului; ori cine va lucrâ în ziua

a aptea, cu moarte se va omorî.

16. i vor pzî fiii lui Israil sâm-

5. 35, 33. 6. 36, 2. 7. 35, 11, 12, 19.

10. 28, 1; 35, 19; 39, 42. 13. 20, 8.

14. 20, 8; 35, 2 Ezecbil 20, 12. 15. Esîre
23, 12.

betele, spre a le ineâ pre ele în

neamurile lor.

17. Legtur venic între mine

i între fiii lui Israil, semn este ve-
nic, c în ase zile au fcut Dom-
nul cerul i pmântul, i în ziua a

aptea au, încetat is'au odihnit.

18. i au dat lui Moisî îndat ce

au încetat a-i gri în muntele Sinaii,

dou fable^le mrturiei, table de pia-

tr scrise cu degetul lui Dumnezeu.

CAP, 32.

Vielul cel de aur.

i vzând norodul c a întârziat

Moisî a se pogorî din munte, 'a
adunat poporul la Aaron, i a zis

lui: scoalife i ne f-, nou dum-

nezei, carii s mearg innaintea noa-

str, c Moisî omul acela care ne-a

scos pre noi din pmântul Eghipe-

tului, nu tim ee i s'a întâmplat.

2. i Ie-a zis lor Aaron: luai cer-

ceii cei de aur din urechile femei-

lor voastre i a fetelor, i-i aducei

la mine.

3. i a luat tot norodul cerceii

cei de aur, carii erau în urechile fe-

meilor lor, i i-a adus la Aaron.

4. i i-a luat din mâinile lor, i
i-a închipuit în tipar, i a fcut viel

turnat, i a zis: acetia sunt dum-
nezeii ti Israile, carii te-au scos

din pmântul Eghipetului.

5. i vzând Aaron, a zidit jertfel-

nic înnaintea lui, i a strigat Aaron,

zicând: mâine este srbtoare Dom-
nului, i'

6. i mânecând a doua zi a f-

cut arderi de tot, i a adus jertf

de mântuire, i a ezut norodul de

a mâncat i a but, i s'a sculat

s joace.

7. i au grit Domnul ctre Moisî,

17. Fac. 2, 2. 18. 32, 16; 2 lege 9, 10.

32. 1- Filip. 7, 40. 4. Ps. 105, 19, 20.

5. Ozie7,5. 6.U Cor. 10,7. 7. 2 Lege 9, 12.
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zicând: mergi degrab de ie pogoar

de aici, c frdelege a fcui noro-

dul iu, pre care l-ai scos din p-
mântul Eghipetului.

8. S'a abtut curând din calea ca-

re ai poruncit lor, i i-a îcul lor

vilei, i s'a închinat lui, i a jerffit

lui, i a zis

:

9. Acetia sunt dumnezeii ti I-

sraile, carii fe-au scos din pmântul
Eghipetului.

10. i acum las-m, ca mâniin-

du-m cu iuime asupra lor s-i
pierz pre ei, i te voiu face pre tine

neam mare.

11. i s'a rugat Moisl înnainfea

Domnului Dumnezeu, i a zis : pen-

tru ce Doamne te mânii cu iuime

pre norodul tu, pre care l-ai scos

din pmântul Eghipetului cu putere

mare i cu braul lu cel înalt?

12. Ca nu cumvâs griasc Eghip-

lenii, zicând: cu vicleug i-a scos pre

ei sâ-i ucig în mun|i, i s-i piarz

pre ei de pre pmânt; oprete iui-

mea mâniei tale, i te îmblânzete

spre rutatea norodului tu.

13. Adu-i aminte de Âvraam i
de Isaac i de lacov robii ti, c-
rora te- ai jurat pre tine însu{i, i
ai grit ctre ei, zicând: înmuli-

voiu smânja voastr ca stelele ce-

rului de mulf, i toi pmântul a-

cesta care ai zis s-1 dai seminii

lor, i s-1 ie în veci.

14. i s'au îmblânzit Domnul, des-

pre rutatea ce au zis s fac noro-

dului su.
15. i întorcându-se Moisî s'a po-

gorît din munte, având în mâini cele

dou table ale legii; lespezi de pia-

tr scrise pe amândou prile, de-

oparte i de cealalt parte erau

scrise.

16. i tablele lucrul lui Dumne-

10. Fac. 32, 26. 11. Num. 14, 13; Ps. 105, 23.

12. Num. 14, 16, 19. 13. Fac. 22, 17; 15, 7.

15. 2 Lege 9, 15. 16. 31, 18; 2 Lege 9, 10.

2eu erau, l scrisoarea, scrisoarea

lui Dumnezeu spat în lespezi.

17. i auzind Isus glasul noro-

dului strigând, a zis ctre Moisî:

glas de rzboiu este în tabr.
18. Iar Moisî a zis : nu este glas

de ostai tari, nici glas de oameni

slabi carii fug, ci glas de oameni

beli auz eu.
~"

19. i apropiindu-se de tabr a

vzut vi(elul i horele, i mâniin-

du-se cu iu|ime Moisî, a aruncat din

mâinile sale amândou tablele, i
le-a sfrâmat subt munte.

20. i luând vielul care fcuse,

1-a ars în foc, i l-a mcinat m-
runt, i l-a presrat pe ap, i a

adpat cu el pre fiii lui Israil.

21. i a zis Moisl ctre Aaron:

cc i-a fcut norodul acesta, de ai

adus preste ei pcat mare?

22. i a zis Aaron ctre Moisl:

nu te mâniâ doamne, c tu tii cum
este norodul acesta când se por-

nete.

23. C a zis mie : f-ne nou dum-
nezei, carii s mearg înnainfea noa-

str, c Moisî omul acela care ne-a

scos pre noi din pmântul Eghipe-

tului, nu tim ce i s'a întâmplat.

24. i am zis lor: la cine este aur

adunaji-1, i l-a adunat i l-a dat

mie, i l-am aruncat în foc i a ie-

it vielul acesta.

25. i vzând Moisl norodul cum
s'a risipit, c-i risipise pre ei Aaron

spre bucurie neprietenilor lor.

26. A sttut Moisî în ua faberii,

i a zis: cine este al Domnului s
vie la mine, i s'au adunat la el

foi fiii lui Levî.

27. i le-a zis lor: acestea zice

Domnul Dumnezeul lui Israil : pu-

nei^ fiecare sabia s'a pre coaps,

i mergei dela o poart pân la

cealalt poart prin tabr, i uci-

20. .2 Lege 9, 21.

RiKtlo
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defi fiecare pfe fratele su, pre ve-

cinul su i pre aproapele su.
28. i au fcut îiii lui Levî dup

cum le-a poruncii lor Moisi, i au

czut ojîi norod în ziua aceea ca

la trei mii de oameni.

29. i le-a zis lor Moisî: astzi

v'ati umplut mâinile voastre Dom-
nului fiecare întru îiul i întru fra-

tele su, ca s, se deâ preste voi

binecuvântare.

30. Iar a doua zi a zis Moisi c-
tre norod : voi a{! svârit pcat
mare, i acum m voiu suî ctre

Dumnezeu, ca s m rog pentru p-
catul vostru.

31. i s'a înnapoiat Moisi la Dom-
nul, i a zis: rogu-m Doamne, p-
ctuit-a norodul acesta pcat mare,

îcându-i lui dumnezei de aur.

32. i acum de vei s ierji lor p-
catul, iarf-1; iar de nu, ferge-m
pre mine din cartea ta, care ai scris.

33. i au zis Domnul ctre Moisî:

pre cei ce au pctuit înnaintea mea,

îi voiu terge pre ei din canea mea.

34. Iar acum mergi, i povfuete
pre poporul acesta la locul care {i-

am zis ie, iat îngerul meu va merge

înnaintea fetii tale; iar în ziua care

voiu socoti, voiu aduce preste ei

pedeaps pentru pcatul lor.

35. i au btut Domnul pre norod

pentru facerea vielului, care 1-a f-
cut Aaron.

CAP. 33.

Moisi se roag pentru -popor. Dorete
s vaza slava Domnului,

i au zis Domnul ctre Moisî: mergi

de aici tu i norodul tu pre care

l-ai scos din pmântul Eghipefului,

i du-te la pmântul care m'am ju-

rat lui Avraam, lui Isaac i lui Ia-

cob, zicând: seminiei voastre voiu

da pmântul acesta.

34. 23, 20, 23; 14, 19.

2. i împreun voiu trimite pre în-

gerul meu înnaintea la, i va scoate

pre Amoreu i pre Heleu i pre Fe-

rezeu i pre Ghergheseu i pre E-

veu i pre Eyueu i pre Hananeu.

3. i le voiu duce în pmântul
din care curge lapte i miere, c
nu m voiu sui împreun cu line,

c eti norod tare la cerbice, s nu

te pierz pre cale.

4. i auzind norodul acest cuvânt,

ru a plâns cu lacrimi i n'a ,mai

pus nimeni podoab pre dânsul.

5. i au zis Domnul ctre Moisi:

grete fiilor lui Israil : voi popor

greu la cerbice, vedei s nu aduc

eu preste voi alt btae, i voiu pier»

de pre voi, acum dar îuai-v hai-

nele mririlor voastre i podoaba,

i voiu art cele ce voiu îace ic
6. i i-au scos fiii lui Israil po-

doaba lor i îmbrcmintea la mun-
tele Horiv.

7. i luând Moisi cortul su 1-a

întins afar departe de tabr, i s'a

chemat cortul mrturiei; i tot cel ce

chemâ pre Domnul, ieeâ ia cort a-

îar de tabr.
8. Iar când Moisî ieeâ la cortul cel

afar de tabr, srâ fot norodul ui-

tându-se fiecare dela ua cortului

su, i se uita dup el când mer-

gea Moisi, pân ce intrâ el în cort.

9. i dup ce intrâ Moisî în cort,

se pogorâ stâlpul cel de nor i st
la ua cortului, i griâ Moisi.

10. i vedeâ tot norodul stâlpul

cel de nor stând la ua cortului,

i stând tot norodul se închina fie-

care dela ua cortului su. \

11. i au grit Domnul ctre Moisî

fa la fat, ca i cum ar gri ci-

nevâ ctre, prietenul su; i-1 trimefeâ

la 4abr, iar Isus feciorul lui Navi

tânrul sluga lui, nu ieeâ din cort.

12. i a zis Moisi ctre Domnul:

33. 2. 23, 20; 2 Lege 7, 22. .?. Eire3, 8:
2 Lege 9, 13. 10. Num. 12, 8,
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iat iu zici mie, povuete pre no-

rodul acesta, i nu mi-ai artat pre

cine vei s lrimi{i împreun cu mine,

i iu mi-ai zis : ie tiu pre tine mai

mulf decâi pre ioi, i har ai la mine.

13. Deci de am aflai har înnain-

iea ta, arat-te mie însui de fa
s ie vz, ca s aflu har înnainiea

ia, i ca s cunosc c neamul ace-

sta esie poporul iau.

14. i i-au zis lui Domnul: eu în-

sumi voiu merge înnainiea ia, i ie

voiu odihni.

15. i a zis ctre dânsul: de nu

vei merge tu însui împreun cu

noi, s num scoi pre mine de aici.

16. i cum se va h* adevrat c
am aflai har înnainiea ia, eu i no-

rodul tu, fr numai de vei merge

iu împreun cu noi? i m voiu

mrî eu i norodul tu mai mult

decât toate neamurile, câte sunt pre

pmânt.
Î7. i au zis Domnul cire Moisî:

i acest cuvânt al tu care l-ai grii,

voiu face, c ai aflai har înnainiea

mea, i te tiu pre tine mai mulf

decât pre toi.

18. i a zis: arat mie slava ta.

19. i au zis: eu voiu merge în-

nainiea ta cu slava mea, i voiu

chemâ cu numele meu, Domnul în-

nainiea ia, i voiu miluî de cine 'mi

va fi mil, i . nu m voiu îndura

de cine nu 'mi va fi mil.

20. i au zis: nu vei puteâ vedea

faa mea, c nu va vedea omul faa

mea, i s fie viu.

21. i au zis Domnul: iat loc la

mine, i vei sta pe piatr.

22. i când va trece slava mea,

te voiu pune în fereastra piefrii, i
voiu acoperi cu mâna mea presie

tine pân ce voiu trece.

23. i voiu da la o parte mâna

13. 34, 9; Ps. 102, 1. 16. 2 Lege 4, 6.

17. 2 Tim. 2, 19. 19. Ioan 1, 14; Rom. 9, 15.

20. 19, 21 i Jud. 13, 22. 22. 34, 5, 6.

23. 1 Tim. 6, 16.
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mea, i atunci vei vedeâ dosul meu;
iar faa mea nu se va arta ie.

CAP. 34.

Alte table ale legii.

Si
au zis Domnul ctre Moisi: cio-

j
plete dou table de piatr ca i

cele diniâiu, i te suie la mine în

munte, i voiu seri pre table cuvin-

iele ce erau pre tablele cele dinfâiu

pe care le-ai sfrâmat.

2. i te gteie diminea, i te

vei sui pre muntele Sinai, i vei

sta înnainiea mea acolo pre vârful

muntelui.

3. i nimenea s nu se suie cu

tine, i nimenea s nu se iveasc

în toi muntele; iar oile i boii, s
nu pasc aproape de muntele acela.

4. i cioplit-a Moisî dou table

de piatr ca i cele dintâiu, i mâ-
necând de diminea s'a suif în mun-
tele Sinai, dup cum i-au poruncit

Domnul, i a luai Moisi cele dou
lespezi de piatr.

5. i s'au pogorît Domnul în nor,

i a sttut Moisî înnaintea lui, i a

chemat numele Domnului.

6. i când au trecut Domnul în-

naintea lui, a strigai: Domnul Dum-
nezeu îndurat, i milostiv, îndelung

rbdtor, i mult milostiv, i ade-

vrat.

7. Cel ce pzete dreptatea i face

mil la mii, cel ce terge frdele-

gile i nedreptile i pcatele, i
nu curete pre cel vinovat, cel ce

aduce frdelegile prinilor presfe

fii i presfe fiii fiilor, preste al treilea

i al patrulea neam.

8. i grind Moisi s'a plecat pre

pmânt, i s'a închinat,

9. ii-a zis: de am aflat har în-

naintea ta, s mearg Domnul îm-

3/fc. 1. 2 Lege 10, 1. 3. 19, 12. 5. 33, 22.

6. Ps. 102, 5; Num. 14, 18. 7. 2 Lege 5,

10; Eire 20, 5; Ier. 32, 18. 9. 33, 13, Fac,
18, 3.
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preun cu rtoi, ca* norodul este tare

ia cerbice, i Vei lua lu pcatele

noastre i frdelegile noastre, i
Vonl îi âi ti.

ÎO. i au zis Domnul ctre Moisi:

iat eu pui ie legtur înnaintea a

tot poporul tu, face-voiu lucruri

mrite, care nu s'au fcut în tot p-
mântul i în tot neamul, i va ve-

dea poporul întru carii eti tu, lu-

crurile Domnului, c minunate sunt

cele ce voiu face eu ie.

lt. Ia aminte toate câte porun-

cesc fie. Iat eu sco dinaintea voa-

str pre Amoreu i pre Hananeu i
pre Ferezeu i pre Heteu i pre E-

veu i pre Ghergheseu i pre Ie-

vuseu.

12. Ia aminte, ca nu cumva s
pui legtur cu cei ce ed pre p-
mântul întru care intri, ca s nu
se fac piedecâ întru voi.

13. Capifele lor s le drâmaji,

i stâlpii lor s-i zdrobii, i desi-

urile lor s le tiai, i chipurile

dumnezeilor lor s le ardei în foc.

14. C nu v vei închina la ali

dumnezei, c Domnul Dumnezeu nu-

me rvnit, Dumnezeu rvnitor este.

15. Ca nu cumvâ s pui legtur
cu lcuitorii din acel pmânt, i vor

curvî dup dumnezeii lor, jertfind

dumnezeilor lor, i te vor chemâ
i vei mâncâ din jertfele lor.

16. i vei luâ din felele lor pen-

tru fiii ti, i din fetele tale vei da

feciorilor lor, i vor curvi fetele tale

dup dumnezeii lor, i vor curvi fe-

ciorii ti dup dumnezeii lor.

17. i dumnezei turnai s nu

faci ie.

18. i srbtoarea azimilor s o

pzeti ; apte zile vei mâncâ azime,

dup cum am poruncit ie la vreme

10. 2 Lege 5, 2. 12. 23, 32, 33. 13. Fac.
35, 2. 14. 20, 5; 2 Lege 4, 24. 15. 23, 32;

2 Lege 7, 2. 16. 3 Imp. 11, 2; Num. 25, l;

Jud. 3, 6. 17. 20, 23; Lev. 19, 4. 18. 12, 15;

23, 15; 2 Lege 16, 1.

îft luna Cea dînfâiu, penfrucîn luna

cea dinfâiu ai ieit din Eghipet.

19. Toat partea brbteasc ce

deschide pântecele, a mea va fi, în-

fâiu nscutul vacei, i întâiu n-
scutul oii

;

20. Iar întâiu nscutul asinei vei

rscumpr cu oaie ; i de nu-1 vei

rscumpr, vei da preul lui; tot

cel întâiu nscut al fiilor ti vei rs-

cumpr, s nu te ari înnaintea

mea deert.

21. ase zile lucreaz ; iar a ap-
tea zi te vei odihnî, nu vei semnâ,
nici vei secerâ.

22. i srbtoarea sptmânilor
vei face mie începtura secerii grâu-

lui, i srbtoarea strângerii roade-

lor la mijlocul anului.

23. De trei ori pe an se va artâ

toat partea ta cea brbteasc în-

naintea Domnului Dumnezeului lui

Israiî.

24. Cci când voiu scoale nea-

murile dinnaintea feii tale, i voiu

iî hotarele tale, nimenea nu va

pofti pmântul tu, când te vei sul

s te ari înnaintea Domnului Dum-
nezeului tu în trei vremi ale anului.

25. S nu junghii presfe aluat sân-

gele jertfelor mele, i s nu rmân
pân dimineaa jertfa praznicului pa-

tilor.

26. Pârga rodurilor pmântului tu
vei aduce în casa Domnului Dum-
nezeului tu. S nu fierbi mielul în

laptele mumei lui.

27. i au zis Domnul ctre Moisî:

scrie cuvintele acestea, c. pe ace-

ste cuvinte voiu face cu tine i cu

Israil legtur.

28. i a fost Moisî înnaintea Dom-
nului patruzeci de zile i patruzeci

de nopi, pâine n'a mâncat i ap

19. 13, 2; 22, 29; Lev. 27, 26; Num. 3, 13;

8, 17. 20. 13, 13. 21. 20, 8, 9. 22. 2 Lege
16, 10. 23. 23, 17; 2 Lege 16, 16. 25.Eire
23, 18. 26. 23, 19; 2 Lege 26, 2. 28. 24, 18;

2 Lege 9, 18.
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n'a but, i a scris pre table cuvin-
j

fele acestea ale legturii, cete zece

porunci.

29. Iar când s'a pogorît Moisî din

muntele Sinai având în mâini cele

dou table ale legii, nu tia c faa

sa strlucea de când au grit Dum-

nezeu lui.

30. Deci Aaron i toi fiii lui Is-

rail vzând pre Moisî i chipul feii

sale fiind slvit, se temeau a se a-

propiâ de el.

31. Atunci Moisî i-a chemat pre

ei, i s'a întors ctre dânsul Aaron

i toate cpeteniile adunrii, i a

grit lor Moisî.

32. i dup aceasta s'au apropiat

la dânsul toi fiii lui lsrail, i le-a

grit lor toate câte i-au poruncit lui

Domnul în muntele Sinai.

33. i când a încetat a grî c-
tre ei, a pus acoperemânl pre faa sa.

34. Iar când infrâ Moisî înnaintea

Domnului s greasc lui, îuâ aco-

peremânful pân ce ieâ. i dupce
ieâ, gria tuturor fiilor lui lsrail ceie

ce poruncise lui Domnul.

35. i vedeau fiii lui lsrail faa lui

Moisî, c erâ slvit, i-i acopereâ

Moisî faa sa pân când intr s
griasc cu dânsul.

CAP. 35.

Pzireci sâmbetei. Darea de bun voie.

Chemarea meterilor,

8i a strâns Moisî toat adunarea

}
fiilor lui lsrail, i Ie-a zis lor: a-

cestea sunt cuvintele, care au zis

Domnul s Ie facei.

2. ase zile lucreaz, iar ziua a

aptea s o sfineti pre ea, c este

sâmbt zi de odihn Domnului,

fot care va lucrâ întru ea s moar.
3. S nu ardei foc în lcaurile

voastre în ziua sâmbetei; eu Domnul.

29. 2 Lege 4, 13. 32. 35, 1. 33. 2 Cor.
3, 13»

35. 1. 34, 32. 2. 20, 8J Num. 15, 32-35.

4. i a grit Moisî ctre toat a-

dunarea fiilor lui lsrail, zicând : A-

cesfa este cuvântul care au porun-

cit Domnul:

5. Aducei din ale voastre dare

Domnului, fiecare ce-l las inima

s aduc pârg Domnului: aur, ar-

gint, aram.
6. estur vânt, mohorît, rou

îndoit rsucit, de mtase i de pr
de capr.

7. Piei de berbece roite, piei vi-

nete i lemne neputrezitoare. ,

8. Untdelemn de candel, miresme
pentru ungere i aromate pentru t-
mâie.

9. Pietre sardiu, pietre de spat la

umrar i la haina cea pân la pi-

cioare.

10. Tot cel iscusit la minte întru

voi, s vin i s fac toate câte

au poruncit Domnul.

11. Cortul cu mruniurile i a-

coperemânturile i întinsorile i z-
voarele i stâlpii.

12. Sicriul mrturii cu drugii lui,

acoperemântul împcrii i catape-

teasma. i pânzele curii cu stâlpii

ei, i pietrele de Smaragd, tmâia
i untuldelemn pentru ungere.

13. Masa i cu toate vasele ei i
pâinele punerii înnainfe.

14. i sfenicul luminii cu toate

vasele lui i candelele lui i untul-

delemn de lumin.

15. Altarul tmâierei cu drugii lui,

untuldelemn de ungere, miresmele

pentru tmâiere i perdeaua ua cor-

tului.

16. Altarul arderii de tot cu va-

tra lui cea de aram, cu drugii lui

i toate vasele lui i spltoarea cu

temelia ei.

17. Pânzele curii, stâlpii ei cu piu-

liele i acoperemântul uii curii.

5. 25, 2! 2 Cor. 9, 7. 11. 25, 8; 39, 32.

12. 25, 17; 37, 1, 6. 13. 25, 23 ; 37, 10.

14. 25, 31; 37, 17. 16. 27, 1J 30, 18.
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18. ruii cortului, ruii curii

cu funiile lor.

19. Vemintele cele sfinte ale lui

Aaron preotul, vemintele cu care

slujesc în sfânta, i hainele de pre-

oie ale fiilor Iui Aaron, i unfulde-

lemn de ungere i aromatele pentru

tmâiere.

20. Deci iei toat adunarea fiilor

lut lsrail dela Moisî.

21. i a adus fiecare ce-1 lsa
inima i ce-i spuneâ cugetul dar

Domnului pentru toate lucrurile cor-

tului mrturiei, i toat gfirea lui

i toate vemintele sfintei.

22. Au adus brbaii dela femeile

lor, fiecare ce-i spuneâ cugetul: pe-

cei, cercei, inele, brri, salbe i
felurite vase de aur.

23. Fiecare aducea dar de aur

Domnului, i mai aduceau, cari a-

veau, esturi de mtase vânt, ro-

ie, carmezie i alb i piei vinete

i piei de berbeci roite pentru a-

coperi.

24. i cei ce aveau argint i a-

ram aduceau daruri Domnului, i
la cine se gseâ lemne neputrezi-

toare le aduceau toate lucrurile pre-

gtirii.

25. i toate femeile care erau is-

cusite la esut cu mâinile, au adus

tort vânt, mohorît, rou i alb de

mtase.
26. i toate femeile care se pri-

cepeau cu toat inima fceau p-
turi de pr de capr.

27. Iar cpeteniile au adus pietre

de smaragd i pietre scumpe pen-

tru umrar i engolpion.

28. i miresme, i unfuldelernn de

candel i de ungere, i aromate

pentru tmâiere.

29. Deci fiii lui lsrail brbat sau

femeie cu drag inim aduceau da-

ruri Domnului; i venind lucrau tot

ce au poruncit Domnul prin Moisî

s fac.

30. i a zis Moisî fiilor lui lsrail:

iat auochemat Dumnezeu anume pre

Veseleil al lui Urie, fiul lui Ur din

neamul lui Iuda.

31. i l-a umpiui pre el de Duh
Dumnezeesc, de înelepciune, de pri-

cepere i de toat tiina.

32. S fie mai mare presfe meteri,

i dup toate lucrurile ' meteugu-
lui celui mare s fac aurul i ar-

gintul i arama.

33. S ciopleasc piatra, i s
pregteasc lemnele; i s fac tot

lucrul cu iscusin.

34. i i-a sporit priceperea lui i
lui Eliav al lui Ahisamah din nea-

mul lui Dan.

35. l-au umplut pre ei de înelep-

ciune, ca s fac tot felul de lucruri,

s taie, s eas, s coas cu vânt,

cu rou, cu carmeziu i alb, tot fe-

lul de esturi i s nscoceasc tot

felul de lucruri mesfrite.

CAP. 36.

Alctuirea cortului sfânt.,

Deci Veseleil i Eliav i toi br-
baii înelepi crora Domnul au

dat înelepciune i înelegere, s tie

a face toate lucrurile pentru sfânta,

fcur dup toate câte le poruncise

Domnul.

2. i a chemat Moisî pre Vese-

leil i pre Eliav i pre toi câi a-

veau înelepciune, crora le-au dat

Dumnezeu pricepere, i pre toi cari ,

de bun voie au Voit s mearg la

lucruri, ca s le svâreasc.
3. i au luat dela Moisî toate da-

rurile pe care le-au adus fiii lui ls-

rail la lucrul sfintei, ca s le fac
pre ele; cci ei aduceau în fiecare

diminea darurile lor.

19. 28, 2; 31, 10. 28. 25, 6.

30. 31, 2. 31. 31, 4. 33. 31, 5.

36. 2. 31, 2; 35, 30. 2. 31, 6.
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4. Deci veneau fofi înelepii, carii

fceau lucrurile sfintei, fiecare du-

p lucrul su, care 'lucr, i au grif

ctre Moisî: poporul aduce mai mul!

decât sunt lucrurile, care au porun-

cit Domnul s se fac.

5. Atunci a poruncit Moisî, i a

strigat în tabr, zicând: brbat i
femeie s nu mai aduc daruri pen-

tru sfânta; i poporul a încetat de

a mai aduce.

6. Cci erâ destul material pentru

lucru, ba înc prisosea.

7. Deci tofi brbaii pricepui din-

tre cei ce lucrau la cort au fcut zece

covoare de mtase împletit, vânt,

mohorît i rou împletit, estur
aleas cu Heruvim.

8. Lungimea unui covor erâ de

douzeci i opt de coi, i limea
de patru coi, toate covoarele ereau

de o msur.
9. Cinci covoare erau prinse unul

de altul de o parte, i cinci de cea-

lalt parte.

10. i au fcut chiotori vinete la

marginea fiecrui covor de o parte

spre împreunare, i aa au fcut la

marginea covorului celui din afar

la împreunarea a doua, cincizeci de

chiotori au fcut de o parte a co-

vorului, i cincizeci de chiotori au

fcut de cealalt parte a covorului

spre împreunarea celui de al doilea,

cu laa unul ctre altul cutând fie-

care.

11. i au fcut cincizeci de copci

de aur, i au împreunat covoarele

unul cu altul cu copcele, i se f-

ceâ un cort.

12. i au fcut unsprezece p-
turi de pr de capr, ca s acopere

cortul.

13. Lungimea unei pturi erâ de

* treizeci de coi, i limea erâ de

patru. Toate cete unsprezece pturi

7. 26, 1. 8. 26, 2. 10. 26, 4. 11. 26, 6.

72. 26. 7.

erau de o msur, cinci pturi îm-

preunate de o parte î ase de alt

parte.

14. i au fcut cincizeci de chio-

tori pre marginea 'pturii cei din

mijloc spre împreunare, i cincizeci

de chiotori au fcut pre marginea

pturii ce se împreuna cu a doua.

15. i au fcut cincizeci de copci

de aram, i au prins copcile de

chiotori i au împreunat pturile i
s'au fcut una.

16. i au fcut acoperemânt cor-

tului din piei de berbece roite, i
deasupra lor acoperemânt de piei

vinete.

17. i au fcut scânduri cortului

de lemne nepufrezitoare.

18. Fiecare scândur er5 de zece

coi lung, i de un cot i jumiate

lat.

19. Fiecare aveâ câte dou cepuri

stând fa în îa.
20. Aâ au fcut toate scândurile

cortului; adic douzeci de scânduri

despre partea cea de ctre miazzi,

i au fcut patruzeci de piulie de

argint la cele douzeci de scânduri.

21. Câte dou piulie Ia fiecare

scândur de amândou prile ei.

22. i la laturea a doua de ctre

miaznoapte douzeci de scânduri,

i patruzeci de piulie ia dânsele de

argint, dou piulie la o scândur
de amândou prile ei, i dou la

o scândur de amândou prile ei.

23. Iar dindrtul cortului în latu-

rea despre apus, au fcut ase scân-

duri.
t

24. i alte dou scânduri au f-

cut la cele dou unghiuri ale cor-

tului dindrt.

25. i erau unite de jos pân sus;

i într'acela chip formau un în-

treg.

26. Aâ au întocmit i scândurile

14. 26, 5, 10. ÎS. 26, 14. 17. 26, 15.

21. 26, 21. 23. 26, 22. 25. 26, 24.

26. 26, 25.
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dela cele dou unghiuri, . erau opt

scânduri, i aveau asesprezece piu-

lie de argint, câte dou de fiecare

scândur.

27. i au fcut cinci zvoare de

lemne neputrezitoare la scânduri de

o parte a cortului;

28. Iar cinci zvoare la scânduri

de cealalt parte a cortului.

29. i cinci zvoare ia scânduri

cele dindrtul cortului despre apus.

30. i zvorul cel din mijloc se

pefreceâFdela o parte la alta prin

mijlocul scândurilor.

31. Iar scândurile ie-au ferecat

cu aur.

32. i verigele lor prin care se b-
gau drugii le-au fcut de aur, i z-
voarele le-au ferecat cu aur.

33. i au fcut acoperemânt de

vânt, mohorît, rou împletit i de

mtase rsucit, estur aleas cu

Heruvim.

34. i l-au pus pre patru stâlpi

neputrezifori ferecai cu aur, i c-
ptâeîe lor de aur, i piuliele lor,

patru de argint

35. i au fcut perdea la ua cor-

tului de vânt, de mohorît, de rou
împletit i de mtase rsucit, lu-

crat împeslrit.

36. i stâlpii ei cinci, i cp-
tâele lor le-au ferecat cu aur.

37. i le-au turnat pentru ele cinci

piulie de aram.

CAP. 37.

Odoareh sfinte din cort.

Si
a fcut Veseleil sicriul din lemne

j
neputrezitoare de doi coi i ju-

mtate lung, de un cot i jumtate

de lat, i de un cot i jumtate de

înalt.

2. i l-a ferecat cu aur curat din

luntru i dinafar, i i-a fcut lui

27. 26, 26. 28. 26, 27. 30. 26, 28. 31. 26,
29. 34. 26, 32. 35. 26, 33, 36.

37. 1. 25, 10.

cunun de aur cu zimi împrejur.

3. i a turnat patru verigi de aur

la cele patru unghiuri ale lui, dou
verigi de o parte, i dou verigi de

cealalt parte.

4. i a îcut drugi de lemne ne-

putrezitoare, i le-au ferecat cu aur.

5. i a bgat drugi prin verigele

cele din prile Sicriului, s ridice

,

Sicriul cu ele.

6. i deasupra Sicriului a fcut

acoperemântul împcrei de aur cu-

rat de doi coi i jumtate de lung,

i de un cot i jumtate de lat.

7. i a fcut doi Heruvimi de aur

btut, i i-a pus de amândou pr-
ile acopermântului împcrei.

8. Un Heruvim de o parte, i altu

de cealalt parte a acoperemânlului

împcrei.
9. i amândoi Heruvimii întindeau

aripile deasupra i umbreau cu ele

acoperemântul împcrei; iar feele

lor erau îndreptate una ctre alta

i cutau spre acoperemântul îm-

pcrei.
10. i a fcut mas de lemne ne-

putrezitoare de doi coi de lung,

i de un cot de lat, i de un cot

i jumtate de înalt.

11. i a îerecaf-o cu aur curat,

i i-a fcut o îngrditur de aur

zimuit împrejur.

12. i i-a fcut ei cunun împre-

jur de un lat de mân, i a fcut

zimi sucii de aur împrejurul cu-

nunii.

13. i a turnat pentru ea patru

verigi de aur la cele patru laturi ale

picioarelor ei, subt cununa cea îm-

pletit.

14. In verigi se puneau drugi, ca

s rtdice masa.

15. i a fcut drugii de lemne ne-

putrezitoare, i le-a ferecat cu aur,

ca s ridice masa.

6. 25, 17. 7. 25, 18 . 9. 25, 20; Evr. 9, 5.

10. 25. 2.1: 3S. 13- 11- ">*•- ™ * •> *
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16. i a fcui vasele mesii de aur

curat, blidele ei, cuele, cuile i
nsfrpile de furnal.

17. i a fcut sfenicul de aur

curat, btut.

18. Fusul lui, cu ramurile, cu sca-

fele, cu merioarele i florile din-

tr'însuî.

19. ase ramuri ieind dintr'însuî,

trei ramuri dintr'o parte i trei din

cealalt parte a lui.

20. i câte trei scafe, floare în

chipul nucoarelor, i merioare la

fiecare ramur.

21. Adic trei scafe, merior i
floare, în chipul nucoarelor, în fie-

care ramur.
22. Ââ erau la cele ase ramuri,

care ies din sfenic.

23. Iar în sfenic erau patru me-

rioare în chipul nucoarei, într'o

ramur scaf i florile.

24. Câte o scaf subt fiecare din

cele câte dou ramuri dintr'însuî, i
câte o scaf subt cele alte dou ra-

muri dintr'însuî, aâ la toate cete

ase ramuri, care ies din sfenic.

25. i ramurile i scafele dintr'în-

suî erau toate btute din aur curat.

26. i a fcut luminile lui apte,

i lingurile lui.

27. i cletele lui de aur curat.

28. De un talant de aur curat l-a

fcut pre el, i toate vasele lui.

29. i a fcut altarul lmâerei din

lemne nepulrezitoare de un cot de

lung, i de un cot de lat în patru

muchi, i de doi coi înlimea lui,

cu coarnele lui dintr'însuî.

30. i l-a ferecat cu aur curat,

gratiea lui i preii lui i coar-

nele lui.

31. i i-a fcut lui cunun împle-

tit de aur împrejur, i dou verigi

de aur curat i-a fcut lui subt cu-

nuna cea împletit a lui, de amân-

37-38
r
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dou prile lui, la coastele lui, spre

a pune în ele drugi, ca s-1 ridice.

32. Iar drugii i-a fcut din lemne

nepulrezitoare, i i-a ferecat cu aur.

33. i a fcut unfuldelemn cel

sfânt al ungerii i tmâia din mi-

rodenii curate, dup meteugul f-

ctorilor de mir.

CAP. 38.

Curtea Cortului i lucrurile din ea.

Si
a fcut jertfelnic de ardere de

j
tot din lemne nepulrezitoare de

cinci cofi de lung i cinci coi de

lat, tot în patru muchi, i de trei

coi înlimea jertfelnicului.

2. i i-a fcut patru coarne ce

ieau dintr'însuî la cele patru un-

ghiuri, i îe-a ferecat cu aram.
3. i a fcut cunun jertfelnicului

i acoperemântuî lui, i paharele

tui i furcuile cele de carne ale lui,

i cuia lui i toate vasele lui le-a

fcut de aram.
4. i i-a fcut lui grtar, lucru ca

mreaja de aram.
5. i a fcut grtarului patru ve-

rigi de aram în patru pri, i le-a

pus subt grtarul jertfelnicului de

desubt; i erâ grtarul pe la mijlo-

cul jertfelnicului.

6. i a fcut drugi jertfelnicului

de lemne nepulrezitoare, i le-a fe-

recat cu aram, i bgau drugii prin

verigile cele din coastele jertfelni-

cului, când îl ridicau pre el.

7. L-a fcut scobit de scânduri.

8. i a fcut spltoare de aram
i temelia ei de aram, din oglin-

zile femeilor celor ce au postit, cele

ce strejuiaitla ua cortului mrturiei.

9. i a fcut curtea despre mia-

zzi, *cu pânzele curii de rou r-
sucit de o sut de coi.

10. i stâlpii lor douzeci, i te-

16. 25, 29. 17. 25, 31; 35, 14. 21. 25, 36.
">s <>e ia

38. î 1 Par. 1, 5; 27, 1. 2. 27, 2. 4. 27, 4.

7. 27, 8. 8. 30. 18. 9. 27, 9.
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meliile lor douzeci de aram, i
copcele lor i aripile lor de argint.

11. i în partea cea despre mia-

znoapte de o sut de coji, i stâlpii

lor douzeci, i temeliile lor dou-
zeci de aram, i copcele lor i a-

ripiie lor de argint.

12. i în partea despre apus pân-

ze de cincizeci de coji, stâlpii lor

zece i temeliile lor zece, i cop-

cele lor i aripile lor de argint,

13. i în partea despre rsrit de

cincizeci de coi.

14. Pânze de cincisprezece CGfi

dinnapoi, i stâlpii lor trei, i teme-

liile lor trei.

15. i în a dou parte spre fund

pânze de cincisprezece coi, i stâlpii

lor trei, i temeliile lor trei.

16. Toate pânzele coriuiui de m-
tase rsucit.

17. i temeliile stâlpilor de aram,
i chiotorile lor de argint, i cape-

tele lor ferecate prin prejur cu ar-

gint,' i stâlpii prin prejur ferecai

cu argint, tofi stâlpii curii.

18. i acoperemântul porii curii

lucrare împestrit, de vânt, de mo-

horît, de rou rsucit, i de mtase
împletit de douzeci de cofi de lung

i de înalt, i de larg de cinci coi

potrivindu-se pânzelor curii.

19. i stâlpii lor patru, i teme-

liile lor patru de aram, i chioto-

rile lor de argint, i capetele lor fe-

recate cu argint.

20. i toi ruii curii împrejur

de aram.
21. Aceasta este tocmeala cortu-

lui mrturiei, dup cunf s'a" porun-

cit lui Moisîy- pentru slujba^Leviilor

prin Itamar fiul lui' Aarorr preotul.

22. i Veseleil fiul lui Urie din

neamul lui luda a fcut dup cum
au poruncit Domnul lui Moisi.

23. i Eliav fiul lui Ahisamah din

neamul lui Dan, care a fost meter

15. 27. 15. 18. 27. 16. 7,0 vi. ii

mai mare presfe cele esute i pre-

sfe cele cusute i presfe cele îm-

pestrite, a esut cu vânt, cu mo-
horît, cu rou rsucit i cu mtase.

24. Toi aurul care s'a lucrat la

lucruri dup tot lucru sfintelor s'a

fcut aur din 2ecmial douzeci i
nou de talani, i apte sute i trei-

zeci de sicii dup siclul cel sfânt.

25. i argintul ce s'a adus dar

deîa oamenii cei numrai ai adu-

nrii, o sut de talani, i o mie

apte sute aptezeci i cinci de si-

cii, o drahm pe cap, jumtate de

sicîu dup siclul cel sfânt.

26. Tot cel ce mergeâ la numr,
care erâ de douzeci de ani i mai

sus, la ase sute i trei mii cinci sute

cincizeci.

27. I s'a întrebuinat o sut de

talani de argint pentru turnarea ca-

petelor cortului i a capetelor aco-

peremânfului.

28. O sut de capete dintr'o sut
de talani, câte un talant ia un capt.

29. i cei o mie apte sute apte-

zeci i cinci de sicii i-au întrebuin-

at pentru chiotorile stâlpilor, i a

poleit cptâiele lor, i i-au împo-

dobit pre ei.

30. Iar aram s'a adus trei sute

i aptezeci de talani, dou mii i
patru sute de sicii.

31 . i a fcut dintr'însa pragurile

uii cortului mrturiei, i jertfelni-

cul cel de aram cu grtarul lui, i
toate vasele jertfelnicului.

32. i temeliile curii prin prejur,

i pragurile porii curii, i ruii
cortului, i ruii curii prin prejur.

CAP. 39.

Vestmintele preoeti.

Iar din estur vânt i moho-
rît i rou ce rmsese au tcut

veminte de slujb Iui Aaron, ca s
/—> r~\ 1 no A» *» 1 ««.
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slujeasc cu ele în sfânta precum
poruncise Domnul lui Moisî.

2. Deci au fcut «mrarul din aur,

mtase vânt, mohorît, rou i în

rsucit.

3. Din plcile de aur tiar fire ca

prul, i le-au esut cu mtase vâ-

nt, mohorît, roie i în rsucit,

fcând estur aleas.

4. Umraru era împreunat de a-

mândou prile, esut dea'nfregui

din aur, din vânt, din mohorîf, din

rou rsucit i din miase toars,

dup cum poruncise Domnul lui

Moisî.

5. i a fcut dou pietre de Sma-
ragd împnate i intuite cu aur,

spate i cioplite cioplitur de pe-

cete, din mâinile fiilor lui Israil.

6. i îe-au pus preste umrar, pie-

tre de pomenire fiilor iui Israil, dup
cum au poruncit Domnul lui Moisi.

7. i a fcut Engolpion de es-
tur aleas umrarului de aur, de

vânt, de mohorîf, de rou rsucit,

de mtase toars, în patru coluri

îndoit au fcut Engolpionul, de o

palm de lung, i de o palm de

lat îndoit.

8. i a esut într'însul patru rân-

duri de pietre scumpe, rândul cel

dintâiu de pietre Sardiu i topaz i
Smaragd,

9. Rândul al doilea Antracs i
Safir i- Ispis.

10. Rândul al treilea Lighiriu, A-

hatis i Amefis.

11. i rândul al patrulea ririsolit,

Viriliu i Onih, încunjurate cu aur,

i legate prin prejur cu aur.

12. Iar pe cele dousprezece pie-

tre erau spate ca pecei, numele

celor dousprezece seminii ale lui

Israil, fiecare din cele dousprezece

neamuri cu numele su.
13. i a fcut preste Engolpion

2. 28, 6. 4. 28, 7, 8. 5. 28, 9. 7. 28, 15.

8. 28, 17. 13. 28, 22.

lnioarele împletite, lucru împletit

de aur curat.

14. i a fcut dou paveze de aur

i dou verigi de aur.

15. i a pus acele dou verigi de

aur la amândou -capetele Engol-

pionului.

16. i a pus lnuoarele cele de

aur într'amândou verigile de amân-

dou prile Engoîpionului i la a-

mândou laturile, i l-au împreunat

acele dou lnue.
17. i a pus preste cele dou pa-

veze umerii umrarului dinnainte în

fa.
13. i a fcut dou verigi de aur,

i le-a pus preste amândou aripile

pre marginea Engoîpionului, i pre

marginea cea dinnapoia umrarului

din lunfru.

19. i a fcut dou verigi de aur,

i Ie-a pus preste amândoi umerii

umrarului din jos de dânsul în fa
dup împreunarea cea de sus a e-

siurii umrarului.

20. i legar cu unur vânt En-

golpionul cu verigile lui de verigile

umrarului, ca Engolpionul steâ

nemicat pe umrar, dup cum au

poruncit Domnul lui Moisi.

21. i a fcut haina cea lung
pân jos, care este subt umrar, \uL

cru esut tot vânt.

22. i gura hainei cei lungi pân
jos era în mijloc esut, iar mr-
ginile gurii le-a tivit de jur împrejur,

ca s nu se destrame.

23. i a fcut la poalele hainei

cei lungi pân jos din jos ciucuri, >

ca nite rodii înflorite, de vânt, de

mohorît, de roa rsucit i de m-
tase toars.

t a fcut clopoei de aur, i
a pus clopoeii pre poalele hainei

împrejur printre ciucuri.

25. Clopoei de aur i ciucuri pre

poalele hainei împrejur, ca s slu-

21. 28, 27. 24. 28, 30.
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jeasc dup cum atr poruncit Dom-
nul lui Moisî.

26. i fcur pentru Aaron i fiii

lui haine subiri de in, estur a-

leas.

27. i acoperiul capului de m-
tase, i mitra de mtase, i fote de

mtase rsucit.

28. Brânele lor de mtase vânt,
rnohorîi i roie rsucit, estur
aleas, dup cum au poruncit Dom-
nul lui Moisî.

29. i a fcut placa cea de aur

spre osebirea sfineniei, de aur curat,

i a scris pre ea slove spate ca în

pecete sfinire Domnului.

30. i au îegal-o cu unur vânt,

ca s fie presfe mitr deasupra, dup
cum poruncise Domnul Iul Moisî.

31. Astfel se sfâri tot lucrul cor-

tului mrturiei; i fiii lui Israil f-

cur toate, dup cum au porunci!

Domnul lui Moisî.

32. i a adus cortul Ia Moisî, i
toate vasele lui, i verigile lui, i
stâlpii lui, i zvoarele Iui, i ruii
lui, i temeiurile lui.

33. i pturile, i pieile de ber-

bece cele roite, i acoperernântu-

rile cele deasupra piei: cei vinete.

34.i catapeteazma, i sicriul mr-
turiei, i drugii lui, i acoperemân-

ful împcrei.
35. Masa cu toate vasele ei, i

pâinile punerii înnainte.

36. Sfenicul cel curat cu can-

delele lui i cu toate vasele lui, i
unfuldelemn pentru candel.

37. Altarul tmâerii, uniuldelemn

pentru ungere, miresmele tmâerii,

tmâie aromatic.

38. i perdeaua dela intrarea în

cort.

39. i jertfelnicul cel de aram
cu grtarul, drugii i toate vasele

lui, spltoarea i temelia ei.

27. 28, 35. 29. 28, 32; Lcv. 8, 9,

32. 35, II.
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40. i pânzele curii, stâlpii i piu-

liele lor, perdeaua dela poarta curii,

funiile i ruii ei.

41. i toate uneltele cele ce sunt

la lucrul cortului mrturiei.

42. Vemintele cele de slujb, ca

s slujeasc cu ele în sfânta, ve-
mintele sfintei, care Sunt ale lui A-

aron, i vemintele fiilor lui cele de

slujb, dup toate câte au poruncit

Domnul lui Moisî, aâ au fcui fiii

lui Israil toat gtirea.

43. i a vzut Moisî toate lucru-

rile, i erau fcute acestea precum

poruncise Domnul lui Moisî, astfel

erau fcute, i i-a binecuvântat pre

dânii Moisî.

CAP. 40.

Sfinirea cortului.

Si au grit Domnul ctre Moisî,

2icând

:

" 2. In ziua dintâiu a lunii dintâi fiind

lun nou, vei întinde cortul mr-
turiei.

3. i vei pune sicriul mrturiei, i
vei acoperî sicriul cu catapeteazma*

4. i vei aduce în luntru masa,

i vei pune pe ea cele rânduite.

5. i vei aduce în luntru^sfeni-

cul, i vei pune candelele lui, i vei

aezâ altarul cel de aur al tmâerei

înnaintea sicriului mrturiei.

6. i vei pune perdeaua la intra-

rea în cort, iar altarul pentru jertfe

s-1 pui dinnaintea uii cortului mr-
turiilor.

7. i vei aezâ spltoarea între

cort i nlre altar, punând într'însa

ap.
8. i vei aezâ curtea împrejur

atârnând perdeaua la ua curii.

9. i vei luâ untdelemn de ungere,

i vei unge cortul i toate cele din-

tr'însul, i-1 vei sfinî pre dânsul i
42. 31, 10.

40. 3. 26, 33. 5. 30, 1. 6. 26, 35, 36.

9. 30. 26. 27: Num. 7- f-
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toate vasele lui» i vor îi sfinte; apoi

vei unge altarul jertielor cu toate

vasele lui, i-l vei sfini, i va fi

prea sfânt.

10. Vei unge i spltoarea i te-

melia ei, i o vei sfini pre ea.

11. Dup aceea vei aduce pre A-

aron i pre fiii lui la uile cortu-

lui mrturiei.

12. i-i vei splâ cu ap, i vei

îmbrc pre Aaron cu vemintele

cele sfinte, i-l vei unge pre el, i-l

vei sfini pre el, i-mi va sluji mie,

i pre feciorii lui vei aduce, i-i vei

îmbrc cu haine, i-i vei unge pre-

cum ai uns pre tatl lor, i vor fi

mie preoi.

13. i aceast ungere va fi ungere

venic de preoie în neamurile lor.

14. i a fcut Moisi toate acestea

precum i-au poruncit lui Domnul.

15. i s'a aezai cortul în luna

dinfâiu în al doilea an de când au

ieit ei din Eghipet, fiind lun nou.
* 16. i a pus Moisi cortul i te-

meliile lui i închietorile de sus, i
a aezat zvoarele.

17. i a ridicat stâlpii, i a întins

covoarele cortului, i a pus acope-

remântul cortului deasupra, dup
cum poruncise Domnul lui Moisî.

18. i luând mrturiile le-a pus

în sicriu, i a pus drugii subt sicriu.

19. i a dus sicriul în cort, i a

atârnat catapeteazma, i astfel a a-

coperit sicriul mrturiei, în ce chip

poruncise Domnul lui Moisî.

20. i a pus masa în cortul mr-
turiei în partea despre miaznoapte

a cortului mrturiei din afar de ca-

tapeteazm.
21. i a pus pe dânsa pâinile pu-

nerii înnaintea Domnului, dup cum
poruncise Domnul lui Moisî.

22. i a pus sfenicul în cortul

mrturiei în faa mesii în partea

despre miazzi a cortului.

12. 29, 4, 5. 14. 7, 10; 39, 42. 20. 26, 35.

21. 25, 30. 22. 26, 35.

23. i a pus candelele lui înnain-

tea Domnului, precum poruncise
Domnul lui Moisi.

24. i a pus altarul cel de aur în

cortul mrturiei în faa catapefezmei.

25. i a tmâiat preste el cu mi-

resmele tmâierii precum au porun-

cit Domnul lui Moisî.

26. i altarul jertfelor 1-a pus la

uile cortului mrturiei, i a adus
preste el ardere de lot i jertf, dup
cum au poruncit Domnul lui Moisî.

27. i a aezat spltoarea între

cortul mrturiei i între altarul jert-

felor, i a pus într'însa ap;
28. Ca s-i spele dintr'însa Moisî

i Aaron i fiii lui, mâinile i pi-

cioarele.

29. Când intrau ei în cortul mr-
turiei, sau când mergeau la jertfel-

nic s slujasc, se splau dintr'însa,

dup cum au poruncit Domnul lui

Moisî.

30. i a aezat curtea'Jtmprejurul

cortului, i a atârnat perdeaua la

ua curii.

31. Astfel a svârit Moisi toate

lucrurile. Atunci nor a acoperit cor-

tul mrturiei, i s'a umplut cortul

de slava Domnului.

32. Aâ c nu puteâ Moisî s in-

tre în cortul mrturiei, c nor um-

brea deasupra lui, i se umpluse cor-

tul de slava Domnului.

33. i când se ridic norul dela

cort, porneau fiii lui Israil cu toate

ale lor.

34. Iar dac norul nu se ridic,

nu porneau pân în ziua când se

ridic norul. ,

35. C ziua erâ norul Domnului

preste cort, i noaptea erâ preste

dânsul foc înnaintea a iot Israuul în

feafe purcederile lor.

23. 25, 37{ Num. 8, 2. 25. 30, 7 î 35.

26, 27, 1. 27. 30, 18. 29. 30, 19, 20.

32. Num. 9, 15; 3 Imp. 8, 10. 34. Num.
9, 17, 18. 35. Num. 9, 16; 14, 14; 2 Lege
1? 33.



LEVITICUL
CAP. 1.

Rânduiala jertfelor. Arderea de lot.

Si
au chema! Domnul pre Moisî,

}
i i-au grit lui din cortul mr-

turiei, zicând

:

2. Grete fiilor lui lsrail, aâ vei

zice ctre ei: om dintru voi de va

aduce daruri Domnului; din vite i
din boi i din oi veji aduce daru-

rile voastre.

3. De va fi ardere de tot darul lui,

din boi parte brbteasc curat îl

va aduce la ua cortului mrturiei,

îl va aduce pre dânsul primit în-

naintea Domnului.

4. i va pune mâna pre capul jert-,

ici primit lui, ca s se milostivea-

sc spre cel ce o aduce.

5. Iar preo|ii fiii lui Aarpn vor jun-

ghiâ vi(elul înnaintea Domnului, vor

aduce sângele i -l vor vrs îm-

prejurul jertfelnicului, care este la

ua cortului mrturiei.

. i jupuind jertfa o vor împrtî
în bucji dup mdulri.

7. i vor face fiii lui Aaron preoii

foc pre jertfelnic, i vor pune lemne

pre foc.

8. i vor aezâ fiii lui Aaron pre-

oii, prfiie cele tiate, capul i gr-
simea, presle lemnele care sunt pre

focul cel de pre jertfelnic.

9. Iar mruntaele i picioarele le

vor splâ cu ap, i le vor pune

preoii toate pre jertfelnic, ardere de

1, 3, Eire 29, U.

tot este jertf, miros de bun mi-

reazm Domnului.

10. Iar de va fi din oi darul Dom-?

nului, spre ardere de tot îl va aduce

din miei i din iezi, parte brb-
teasc curat.

11. i va pune mâna pre capul

lui, i-1 vor junghiâ lâng jertfelni-

cul despre miaznoapte înnaintea

Domnului, i vor vrs fiii lui Aaron

preojii sângele pre jertîelnicîmprejur.

12. i-1 vor despri în pri, i
le vor pune preofii acestea cu ca-

pul i seul pre lemnele care sunt

pre focul cel de pre jertfelnic.

13. i matele i picioarele le vot

spl cu ap, i le va aduce pre-

otul toate, i le va pune pre jertfel-

nic: ardere de tot, jertf, miros cu

bun mireazm Domnului.

14. Iar de va aduce din cele zbu-

rtoare jertfa sa dar Domnului, va

aduce din turturele, sau din porumbi

darul su.

15. i-1 va aduce preotul la jert-

felnic, i îi va frânge capul i-1 va

pune preotul pre jertfelnic, i va

scurge sângele spre fundul jertfel-

nicului.

16. i va scoate gua cu penele,

t o va lepd lâng jertfelnic de

ctre rsrit la locul cenuii.

17. i îi va frânge aripile, i nu-l

va leâ prji, i-1 va pune preotul

preste lemnele cele de pre foc, pre

jertfelnic jertf arderei de fot miros

cu bun mireazm Dojnnului,
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CAP. 2.

Jertfele spre mâncare.

Iar
de va aduce cineva dar jertf

Domnului, fin curat s fie da-

rul lui, i va furnâ presfe 'm unt-

delemn, i va pune preste ea l-

mâie; jertf este.

2. i o va aduce la fiii lui Aaron

preoii, cari luând o mân plin din

fina cea cu untdelemn i toat t-

mâea, o va pune preotul spre po-

menire pre jertfelnic jertf, miros cu

bun mireazm Domnului.

3. i ce rmâne din jertf, va îi

pentru Aaron i fiii lui, sfânta sfin-

telor, din jertfele Domnului.

4. Iar de se va aduce dar, jertf

coapt în cuptor, dar Domnului de

fin, s fie pâini nedospite frmân-
tate cu untdelemn, i turte nedos-

pite unse cu untdelemn.

5. Iar de va fi darul tu jertf din

tigaie; s Sie fin frmântat cu unt-

delemn nedospit.

6. i o vei sfrâma în buci, tur-

nând preste ele untdelemn; jertf

este Domnului.

7. Iar de va fi darul tu jertf de

pe grtar, s se fac din fin cu

untdelemn.

8. i jertfa care o va face din-

tr'acestea Domnului, o va aduce la

preot.

9. i apropiindu-se ctre jertfel-

nic, va luâ preotufdin jertf pome-

nirea ei, i va pune preotul pre jert-

felnic ardere de tot, miros de bun
mireazm Domnului.

10. Iar ce va rmânea dela jertf

va îi a lui Aaron i a fiilor lui, sfin-

tele sfintelor din arderile de tot ale

Domnului.

11. Orice jertf vei aduce Dom-
nului, s fie nedospit; lot ce este

dospit, sau mierea s n'aducei din-

ir'însa jertf, dar Domnului.

2. 3. Sitab 7, 34.

12. Din pârgs aducei Domnu-
lui; iar pre jertfelnic s nu se pue

spre miros de buna mireazm Dom-
nului, y

13. i tot darul jertfei voastre cu

sare s-1 srai, i sarea rânduit

de Domnul s nu se risipeasc din

jertfele voastre, pre tot darul vostru

vei aduce Domnului sare.

14. Iar de vei aduce jertf Dom-
nului din pârga roadelor, s fie pâr-

g Domnului grune nou coapte

t urluite; aa vei aduce jertfa pârgii

roadelor.

15. i vei furnâ preste ea untde-

lemn, i vei pune preste ea tmâie,

jertf este.

16. i va aduce preotul spre po-

menire din grunele cu untulde-

lemn, i toat tmâea jertf Dom-
nului.

CAP- 3.

Jertfele de mullmire.

Iar de va îi darul ctre Domnul
jertf de mântuire i-1 va aduce

din boi, ori parte brbteasca, ori

femeeasc, curat îl va aduce înna-

intea Domnului.

2. i va pune mâinile sale pre ca-

pul darului, i-1 va junghiâ la ua
cortului mrturiei; iar fiii lui Aaron

preoii vor turna sângele pre jert-

felnicul arderilor de tot împrejur.

3. i vor aduce din jertfa mântu-

irii jertf Domnului, grsimea care

acopere pântecele, i toat grsi-

mea care este pe pântece.

4. i amândoi rrunchii,
t

i gr-
simea care este preste ei i care

este preste coapse, jipelia cea de

pre îical cu rrunchii va scoate.

.5- i fiii lui Aaron preoii le vor

pune pre jertfelnic, spre ardere de

tot, preste lemnele care sunt pre

13. Marc 9, 49. 14. 2 Lege 26, 2.

3. 2. Eire 29, i6. 3. Eire 29, 13, 22.
- 5. Eire 29, 25.
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îocui cel de pre jertfelnic, jertf mi-

ros de bun mireazm Domnului.

6. Iar de se va aduce dar Dom-
nului din oi jertf de mântuire, parte

brbteasc, au îemeeasc, curat îl

va aduce pre el.

7. De va ii darul su miel, adu-

ce-î-va pre el înnainlea Domnului.

8. i va pune mâna pre capul da-

rului su, îl va junghiâ la uile cor-

tului mrturiei; iar fiii lui Aaron pre-

ot» vor turnâ sângele pre jertfelnic

împrejur.

9. i va aduce din jertfa mântu-

irii ardere Domnului, seul, mijlocul

cu alele i tot seul care acopere

pântecele.

10. i luând lot seul care este

presle pântece, presfe amândoi r-
runchii, i seul cel de pre ei cu cel

dela coaps, i praporul ficatului cu

rrunchii.

11. Le va aduce preotul preste jert-

felnic miros de bun mireazm, ar-

dere Domnului.

12. Iar de va îi darul Domnului

din capre, i-I va aduce înnaintea

Domnului,

13. Va pune mâinile preste capul

lui, i-1 vor junghiâ înnaintea Dom-
nului la uile cortului mrturiei; iar

fiii lui Aaron preoii vor furnâ sân-

gele preste jertfelnic împrejur.

14. i va aduce dintr'însul jertf

Domnului, seul care acopere pân-

tecele i toat untura care este pre-

ste pântece.

15. i luând amândoi rrunchii

cu tot seul cel de preste ei, cu cel

de pre coapse i praporul ficatului

cu rrunchii,

16. Le va aduce preotul pre jert-

felnic jertf de bun mireazm Dom-
nului, tot seul al Domnului.

17. Lege în veci întru neamurile

voastre, i în toate lcaurile voa-

stre seu i sânge s nu mâncaji.

27. Fac. 9, 4; 17, 14.

CAP. A.

Jertfele pentru pcat.

i au grit Domnul ctre Moisl, zi-

când:

2. Vorbete fiilor lui Israil, i le

spune: de va pctui cinevâ înna-

intea Domnului fr de voie împro-

tiva poruncilor Domnului, i va face

ce nu se cade clcând vreuna din ele;

3. De va pctui Arhiereul cel uns,

în cât s pcâtuiasc poporul, va

aduce Domnului pentru pcatul ce

a svârit, un vijel curat jertf pen-

tru pcat.

4. Va aduce vielul la ua cortu-

lui mrturiei înnaintea Domnului, va

pune mâna sa pre capul vielului,

i va junghiâ vijelul înnaintea Dom-
nului.

5. i preotul cel uns ale crui

mâini sunt sfinite, luând din sân-

gele vielului, îl va duce în cortul

mrturiei.

6. i va întinge preotul degetul în

sânge i va stropi cu sânge de

apte ori înnaintea Domnului spre

catapeteasm.

7. i din sângele vielului preotul

va unge coarnele altarului tmâerei,

care este înnaintea Domnului în cor-

tul mrturiei; iar sângele vielului îl

va turnâ tot la temelia jertfelnicului

arderii de tot, care este la uile cor-

tului mrturiei.

8. i va luâ grsimea vielului jert-

fit pentru pcat, atât cea care aco-

pere mruntaele,cât i cea de pre ele.

9. i amândoi, rrunchii cu gr-
simea de pre ei, cu cea de pre coapse,

cu prapurul i rrunchii le va luâ.

10. In ce chip se ia dela vielul

jertfei cei de mântuire, i preotul le va

adftce pre jertfelnicul arderii de tot.

11. Iar pielea vielului, toat car-

nea lui cu capul, cu marginile, cu

pântecele i cu balega,

4. 6. Eire 40. 6. Lev. 16, i9. 11. Etce 29, 14.
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12. Adic prile rmase din vi-

el le vor scoate afar din tabr
în Ioc curat, unde se arunc cenua,

se vor arde pe lemne în foc;. unde

se va vrsa cenua se vor arde.

13. Iar dac toat adunarea lui

Israil va pctui ceva din netiin
i lucrul va rmânea ascuns dela

ochii adunrii, fcând cevâ împro-

tiva poruncilor Domnului, ce nu se

cade a face;

14. Dupce vor cunoate pca-

tul care au svârit, adunarea va

aduce jertf pentru pcat un viel

curat, îl vor aduce la uiîe cortului

mrturiei.

15. i vor pune btrânii adunrii

mâinile sale pre capul vielului în-

naintea Domnului.

16. i vor junghiâ vielul înnain-

tea Domnului, iar preotul cel uns

va duce din sângele vielului în cor-

tul mrturiei.

17. i va întinge preotul degetul

în sângele vielului, i va stropi de

apte ori înnaintea Domnului, spre

catapeteasma sfintei.

18. i din sânge va unge preotul

coarnele altarului tmâierei, care este

înnaintea Domnului în cortul mr-
turiei.

19. i tot sângele îl va vrsa la

temeiul jertfelnicului arderei de tot,

care este la uile cortului mrturiei.

20. i va luâ dela el toat grsi-

mea, i o va duce pe jertfelnic, i
va jertfi vielul ca i pre cel jertfit

pentru pcat, aa va face; i se va

ruga pentru ei preotul, i se va iert

lor pcatul.

21. Iar prile rmase din vie! le

vor scoate afar de tabr, spre ar-

dere de tot, cum au ars pe vielul

cel mai dinnainfe; c pcatul adu-

nrii este.

22. Iar de va pctui cel ce este

cpetenie i va clca vreuna din

13. Num. 15, 24. 17. Lev, 16, 19.

poruncile Domnului Dumnezeului
su, ce nu se cade a face, i din ne-

tiin va grei,

23. Atunci dupce va cunoate el

pcatul care a svârit, va aduce

dar jertf pentru pcat un ied curaf,

parte brbteasc.
24. Va pune mâna sa pe capul

iedului, i-1 vor junghiâ în locul unde

se junghie arderile de tot înnaintea

Domnului,c jertf pentru pcat este.

25. Iar din sângele [jertfei pentru

pcat, preotul va unge cu degetul

coarnele jertfelnicului arderilor de

tot, i fot sângele îl va vrs la te-

meiul jertfelnicului arderilor de tot

26. Tot seul lui îl va aduce pre

jertfelnic, ca i seul jertfei cei de

mântuire, i preotul se va rug pen-

tru cel ce a svârit pcatul, i se

va iert lui.

27. Iar dac cinevâ din poporul

pmântului va pctui prin neti-

in, i va clcâ vreuna din porun-

cile Domnului, care s'au poruncit s
nu se calce, i va greî;

28. Dupce va cunoate pcatul

care a svârit, va aduce din caprele

sale dar o capr curat parte feme-

easc, pentru pcatul ce a svârit.

29. i va pune mâna pe capiii

caprei cei aduse pentru pcatul su,
i vor junghiâ capra aceea, care s'a

adus pentru pcat, în locul unde se

|
junghie arderile de fot.

30. Iar preotul luând cu degetul din

sângele ei, va linge coarnele jertfelni-

! cului arderilor de tot, i tot sângele

îl va vrs la temeiul jertfelnicului.

31. i va lu lot seul, precuifn se
1

ia seul dela jertfa cea de mântuire,

i-1 va aduce preotul pre jertfelnic

întru miros de bun mireazm Dom-
nuîui, i se va rug preotul pentru

! el, i se va iert lui.

j
32. Iar de va aduce dar pentru

: pcat oaie, parte femeeasc curat

I
s o aduc.
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33. Va pune mâna pe capul oii

cei cc se aduce pentru pcat, i o

vor junghiâ în locul unde se junghie

arderile de tot.

34. i luând preotul din sângele

oii care se aduce pentru pcat, cu

degetul, va unge pre coarnele jert-

felnicului arderii de toi, i tot sân-

gele ei îl va vrsa la temeiul jert-

<îelnicului arderii de fot.

35. i va iuâ tot seul ei, precum
se ia seul oii cei dela jertfa cea de

mântuire, i4 va pune preotul pe

jertfelnic spre ardere de tot Dom-
nului, i se va ruga pentru dânsul

preotul pentru pcatul ce a svâr-
ii, i se va ierta îui.

CAP. 5;

Jertfele pentru vinovie.

De va pctui cineva, i martorul

chemat s jure, ori de a vzut,
ori de tie, nu va spune, ia asupri
pcatul aceluia.

2. Oricine se va atinge de cevâ

necurat, de vreo mortciune, sau

de ce a fost prins de hiar neeu-

.rat, sau de vreo mortciune din vie-

ti necurate, sau din mortciunile

dobitoacelor celor necurate;

,3. Sau se va atinge de necurie
de om, ori de ce necurie a lui, de

care atingându-se se va pângrî, i
n'a tiut, i dup aceea va cunoa-

te c a greii, vinovat va fi pca-
tului.

4. Omul nelegiuit, carele grefe
cu buzele sale ca s fac, ru, sau

s fac bine ; oricâte va grî acela

cu jurmânt, i va uiiâ, i apoi va

cunoate c a pctuit îrttr'una din-

tr'aceslea

;

5. i va mrturisi pcatul su, care

a pctuit,

6. Va aduce Domnului pentru ceîe

ce a greit, pentru pcatul ce a s-

5. 1, Pild. Sol. 29, 24. 2. 2 Cor. 6, 17.

vârit o mielua din oi, sau o iad
din capre parte femeeasc jertf pen-

tru pcat, i se va ruga pentru el

preotul, pentru pcatul lui care a

svârit, i se va ierfâ lui pcatul.

7. Iar de nu va puteâ aveâ oaie,

va aduce pentru pcatul su ce a

svârit, dou turturele sau doi pui

de porumb Domnului, unul pentru

j

pcat i altul spre arderea de tot.

8. i le va aduce la preot, i va

jertfi preotul întâiu pentru pcat, i
va rupe preotul capul pasrii de

la grumazi, i nu-i va despri.

9. i va stropi din sângele cel

pentru pcat pe peretele jertfelni-

cului; iar rmia sângelui o va

scurge preste temeiul jertfelnicului,

c pentru pcat este. t> =

10. Iar a doua pasre O'-ya face

ardere de tot dup cum se cuvine,

i se va ruga preotul pentru dân-

sul, pentru pcatul ce a svârit, i
se va ierfâ lui.

11. Iar de nu va aveâ nici o pe-

reche de turturele sau doi pui de

porumb, va aduce dar pentru p-
catul ce a fcut, a zecea parte a u-

nui iîi de fin curat jertfi pentru

j
pcat, fr s toarne preste dânsa

! untdelemn, nici s pue preste ea

I tmâie, cci pentru pcat este.

|
12. i o va aduce la preot, i lu-

|
ând preotul dintr'însa o mân plin,

o va aduce spre pomenire Domnu-

lui pe jertfelnicul arderilor de lot,

c pentru pcat este.

13. Preotul se va rug penlru dân-

sul pentru vreunul din aceste p-
cate ce a svârit, i seva ierta lui;

' iar ce a rmas, va ii a preotului, ca

i jertfa fainei cei curate.

14. i au grit Domnul ctre Moisî

zicând

:

15. Tot cel ce din uitare i fr
de voie a pctuit cu privire ia cele

sfin|ife Domnului, va aduce pentru

pcatul su Domnului un berbece
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curei din oi, a
-"cruia preul va îi

un siciu de argint dup siclul cei

sfânt, pentru pcalul ce a svârit.

16. i ce a pctuit cu privire la

cele sfinjite, va întoarce înnapoi a-

Ceea, adogând înc a cincea parte

preste aceea, i o va da- preotului

;

iar preotul se va rugâ pentru el jert-

find berbecele cel pentru pcat, i
se va iert lui.

"17. i oricine va pctui i va

clca vreuna din poruncile Domnu-

lui, ce nu se cade a face, greind

din netiina, va aveâ pcat.

18. Va aduce la preot lin berbece

curat din oi în pre de un argint

pentru greais, i se va rug pre-

otul pentru el, pentru netiina lui,

c n'a tiut i n'a cunoscut, i se

va ierta iui.

19. Peniruc a greit înnaintea

Domnului.

CAP. 6.

Alte j e r t / e

.

Si
au grit Domnul ctre Moisî, zi-

)

când,:

2. Tot cel ce va pctui, i din

nebgare de seam va nesocoil po-

runcile Domnului, i va tgdui c-
tre- daaproapele su au lucrul ce

i-a încredinat, ori din simbrie, ori

din prad, sau îl v,a înela cu cevâ

pe aproapele, >

3. Sau gsind lucru pierdut, îl

va tgdui i va jur& nedrept des-

pre orice lucru va face omul, va p-
ctui într'acestea.

4. i de va ti pctuit sau va fi

greit, în acest chip va întoarce r-
pirea care a rpit, sau înelciunea
care a înelat, sau lucru ce s'a în-

credinat lui, sau lucru pierdut care

I-a gsit, la tot lucrul pentru care

a jurat strâmb, va plti lucrul aceia

întreg, adogând a cincea parte mai

mult aceluia a cui este, i va în-

toarce iui în ce zis se va dovedV
5. iar pentru greala sa, va aduce

Domnului un fcerbeee curat din oi

cu pre dup msur* pcatului.

6. i se va rugâ pentru el pre-

otul înnaintea -Domnului, i se vor

iert lui toate câte a fcut i a greit.

7. i au grit Domnul ctre Moisi

zicând: -
f

8. Poruncete lui Aaron i fiilor

lui zicând:

9. Aceasta este rânduiala arderii

de tot; arderea de tot va arde -te

jertfelnic necontenit toat» noaptea

pân dimineaa, i focul jertfelnicu-

lui va arde deasupra lui, i nu se

va stinge. . ;
;

10. i se va îmbrc preotul cu

hain de in, i vemânt va îmbrc
împrejurul trupului su, i ^juluâ

arderea care o va mistui îocuî, ar-

derea de tot dela jertfelnic.

|
1 1 . i o va pune aproape de jert-

}
îelnic, i se ^va desbrcâ de haina

sa, i se va îmbrc cu alt hain,

i va scoate arderea de tot afar de

tabr în loc curat, j
'

12, i foc pe jertfelnic va arde

i nu se va stinge, i preotul va

pune pe dânsul lemne disdedimi-

|
nea, i va aez deasupra lui ar-

j

derea de iot, i preste ea va pune

j

grsimea jertfei de mântuire.

I 13. i pururea va arde îoc pe

jertfelnic, i nu. se va stinge.

14. Aceasta este rânduiala jertfei,

care o vor aduce fiii lui Aaron în-

naintea Domnului la jertfelnic.

15. i va lu dintr'însa preotul o

mân din fina cea curat a jertfei

cu untuldelemn al ei i cu toat t-

mâia ei, care sunt preste jertf, i
le va? pune pe jertfelnic ardere în-

tru miros de bun mireazm, po-

menire Domnului.

16. Iar rmia ei o va mâncâ

6. i£. io, 12.
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Aaron cu fiii lui, nedospil se va

mânca în loc sfânt, în curtea cer-

iului mrturiei o vor mâncâ.

17. Nu se va coace dospit, parte

o am dat aceasta lor din cele ce

se aduc Domnului, sfânta sfintelor

este ca i ceea ce se aduce pentru

pcat, i ca i cea pentru greal.

18. Toat partea brbteasc din-

tre preoi vor mâncâ aceasta, lege

venic întru neamurile voastre din

cele ce se aduc Domnului, tot cel

ce se va atinge de dânsele se va

sfini

, 19. i au grit Domnul ctre Moisî,

zicând:

20. Acesta este darul lui Aaron

i al fiilor lui, care-1 vor aduce Dom-
nului în ziua în care-l vei unge pe

el; a zecea parte din if, fin cu-

rat s fie de jertf pururea, jum-
tate dintr'însa dimineaa, i jum-
tate dintr'însa seara.

21. In tigaie cu untdelemn se va

face: frmântat o va aduce, pisate,

jertf de frâmturi, jertf întru miros

de bun mireazm Domnului.

, 22. Preotul cel uns, urmaul lui

din fiii iui va face aceasta, lege ve-
nic, toat se va mistui.

23. Toat jertfa preotului, de tot

se va arde i nu se va mâncâ,

24. i au grit Domnul ctre Moisi,

zicând:

25. Vorbete lui Aaron i fiilor lui

i le spune : aceasta este rânduiala

jertfei pentru pcat; în locul unde

se junghie arderile de lot, vor jun-

ghieâ i cele pentru pcat înnaintea

domnului, c prea sfânt este.

26. Preotul care o va aduce o va
mâncâ, în loc sfânt se va mâncâ, în

curtea cortului mrturiei.

27. Toi carele se va atinge de cr-
nurile ei, se va sfini, i ori a cui

hain se va stropi cu sângele â-
nit din ea, se va splâ în loc sfânt.

18. Eite 27, 21. 26. 10, 13.

28. Iar vasul cel de lut în care

s'a fiert, se va sparge; iar de se va

fierbe în vas de aram, sâ-1 frece

i s-l spele cu ap.

29. Toat partea brbteasc în-

tre preo|i va mâncâ acestea, c sfin-

tele sfintelor sunt Domnului.

30. i toate cele jertfite pentru p-
cat dinir'al crora sânge se va a-

duce în cortul mrturiei, ca s se

roage printr'însul întru cel sfânt, s
nu se mnânce, ci cu foc s se arz.

31. Aceasta este rânduiala adu-

cerii berbecelui ca jertf pentru p-
cat, c prea sfinte sunt.

32. In locul unde vor junghieâ ar-

derile de tot, vor junghieâ i ber-

becele cel |pentru pcat înnaintea

Domnului, iar sângele îl va vrs
pe temeiul jertfelnicului împrejur.

33. i va luâ tot seul lui i a-
lele i seul care acopere mruntaele

i toi seul cel de preste maje.

34. i amândoi rrunchii cu seul

cel de preste ei, care este preste

coapse, i praporul ficatului cu r-
runchii le va lu,

35. i le va aduce preotul pe jert-

felnic jertf Domnului, c pentru p-
cat este.

36. Toat partea brbteasc din-

tre preoi le va mâncâ pre ele, în

loc sfânt le vor mâncâ, c prea sfinte

suni.

37. La jertfa pentru pcat ca i la

cea pentru greal este aceeai rân-

duial; va fi a preotului care se va

rugâ pentru el.

38. i preotul cel ce aduce arde-

rile de tot ale omului, va luâ pielea

jertfei arderii de tot pe care o a-

duce,

39. Toat jertfa care se va face

în "cuptor, i toat care se va face

pe grtar, sau în tigaie, va fi a pre-

otului care o aduce.

40. i toat jertfa cea fcut cu

28. 15, 12. 30. Evrei 13, -11.
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untdelemn i cea nefcuf, tuturor

fiilor lui Aaron s se împar fiele-

cruia întocmai.

CAP. 7.

Jertfe de mântuire.

Aceasta este rânduiala jertfei de

mântuire ce vor aduce Domnului.

2. De va fi jertf de laud, vor

aduce spre jertfire pâini de fin cu-

rat fcute cu untdelemn, i turte

îiedospife unse cu untdelemn, i
fin aleas frmântat cu untde-

lemn,

3. Cu pâine nedospit va aduce

darurile sale spre jertfa laudei cea

de mântuire.

4. i unul din toate daTurile a-

duse parte Domnului, va fi a pre-

otului care vars sângele jertfei de

mântuire.

5. Crnurile jertfei laudei cea de

mântuire, vor fi ale lui, i se vor man-

c în ziua în care se vor aduce, ne-

lsând dintr'însele pe diminea.

6. Iar de va îi darul su jertf de

fgduin sau de bun voie, se va

mâncâ în ziua în care se aduce jert-

fa, i a doua zi

;

7 Ce va rmâneâ din crnurile

jertfei pân a treia zi, cu foc se va

arde.

8. Iar cine va mâncâ din crnu-

rile jertfei de pace a treia zi, darul

lui nu va îi primit, nici se va so-

coti lui, urâciune este; oricine va

mâncâ dintr'însele, pcat va avea.

9. Crnurile atinse de cevâ ne-

curat, nu se vor mâncâ, în foc se

vor arde; tot cel ce este curat, va

mâncâ carnea.

10. Iar oricine va mâncâ din cr-

nurile jertfei cei de mântuire, care

este a Domnului, tiindu-se pre sine

necurat, acela va pieri din poporul

su.
lî. i tot cel ce se va atinge de

vreun lucru necurat, sau om necu-

rat, sau de cele cu patru picioare,

necurate, sau de orice necurenie
i va mâncâ din crnurile jertfei cei

de mântuire, care este a Domnului,

va pierî acela din poporul su.
12. i au grit Domnul ctre Moisi,

zicând.

13. Vorbete fiilor lui Israil, i le

spune: seul de bou, de oaie i de

capr s nu mâncai.

14. Grsimea de mortciune, de

ce este prins de hiar se va în-

trebuina ia orice lucru; iar de mân-
cat nu se va mâncâ.

15. Tot cel ce va mâncâ seu de

la vitele din care vei aduce din-

tr'însele jertf Domnului, va pieri a-

cela din poporul su.
16. Sânge s nu mâncai în tot

lcaul vostru, nici de vite, nici de

pasri.

17. Oricine va mâncâ sânge, a-

cela va pierî din poporul su.
18. i au grit Domnul ctre Moisi

zicând :
;

* >

19. Vorbete fiilor lui Israil i le

spune: cel ce aduce jertf de mâiu
tuire, va aduce darul su Domnu-
lui i din jertfa cea de mântuire.

20. Mâinile lui vor aduce jertfele

Domnului: grsimea de pre piept

i praporul ficatului vor aduce, ca

s le pue dar înnaintea Domnului.

21. Preotul va aduce grsimea pe

jertfelnic, iar pieptul va fi al lui A-

aron i al fiilor lui.

22. Armul drept din jertfele de mân-

tuire ce aducei îl vei da preotului,

23. Acela dintre fiii Iui Aaron care

aduce sângele jertfei de mântuire i
grsime, va aveâ parte armul cel

drept.

24**C pieptul i armul ce se a-

duc din jertfele de mântuire ale voa-

stre, le-am luat dela fiii lui Israil l
le-am dat lui Aaron preotul i fiilor

lui, lege venic pentru fiii lui Israil.
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25. Aceste pri din jertfele Dom- I

nului se cuveneau lui Aaron -i fi-

ilor lui preoii din ziua în care i-au
j

rânduit s preoeasc Domnului. *

26. Precum au poruncit Domnul
s se deâ lor în ztua^în care i-au

uns pre er diirfiii Ini Israil, lege

venic întru neamurile lor.

27. Aceasta «ste rânduiala jertfei

arderilor de , tot pentru pcat, pen-

tru greal, pentru sfinirea preoi-

lor ipenftu jertfa de- mântuire.

28. hi ce chip aii poruncit Dom-
nul, lui Moisî în muntele Sinai, în

ziua în care au poruncit fiilor lui I-

srail? s aduc darurile sale înna-

int^a Domnului în pusfiea Sinai.

CAP.8v
Sfttâî'rea preoilor

.

Si
au grit Domnul ctre Moisî, zi-

când:
2. Ia pre Aaron i pre fiii lui i

hainele lui, i untul cel de lemn al

ungerii, i vielul cel pentru pcat,

i cei doi berbeci, i conia cea

cuazime.

-3. i vei strânge toat adunarea

la ua cortului mrturiei.

*4.i a fcut Moisî precum i-au po-

runcit lui Domnul, i a strâns toat

adunarea la ua cortului mrturiei.

5. t a zis Moisî ctre adunare:

acesta este cuvântul, care au porun-

cit Domnul s se iac.

6. i a adus Moisî pre Aaron i
pre fiii lui, i i-a splat pre ei cu ap.

7. i fca îmbrcat pre el cu hai-

na, i la încins cu br-âul, i 1-a îm-

brcat cu vemântul eel
t
lurig, i a

pus preste el umrarul, ,i l-a în-

cins pre el dup cum erâ fcut um-
rarul, i 1-a strâns cu el.

8. i a pus preste umrar engol-

pion, i preste engolpion a pus a-

rtarea i adevrul.

Si 7. Eire 28, 41. 8, Eire 28, 24, 26.

9. i a pus mitra pe capul lui,

i preste milr la frunte a pus placa

cea de aur cea sfinit sfânt, precum

au poruncit Domnul lui Moisî.

10. i a luat Moisî din untul cel

de lemn al ungerii.

11. i a stropit dintr'însul pe jert-

felnic ;de apte ori, i a uns jertfo|-

nicul,
T
i 1-a sfinit, pre dâ^ul î

toate cele dintr'însul, i splj®ar-ea

lui cMemeiul ei, i le-a. sfinit ppe.

ele* i a uns cortul i tofe .vasale

lui, i i-a sfinit pre el.
î{

•

12. -i a turnat Moisî din untul cel

de lemn al ungerii pe capul lui A-?

aron, i i-a uns pe .el, i 1-a îinit

pe el.
,

...

13. i a adus Moisî pe fiii lui,

Aaron, i i-a îmbrcat pre ei cu

haine, i i-a încin-cu brâne, i le-a,

pus lor chidare, dup cum au po->

runcif Domnul lui Moisî.
f

14. Deci a adus Moisî vielul eel

pentru pcat, i a pus Aaron i fiii

lui rnâinije pre capul vielului celui

pentru pcat. . >;

15. i 1-aî junghiat pre el, i a luat

Moisî cu degetul din sânge i a uns

coarnele jertfelnicului împrejur, i a

curit jertfelnicul; iar sângele 1-a,

vrsat preste temeiul jertfelnicului,

sîinindu-i ca s se roage pe eL ,

16. i a luat Moisî toat grsi^

mea cea de pre mae, i praporul

ficatului, amândoi rrunchii cu gr-
simea de pre ei, i îe-a adus Moisî

pe jertfelnic.
f

17. Iar vielul, pielea lui, carnea lui

i balega iui, le-a ars afar de ta-

br cu foc, precum au poruncitDom-

nul lui Moisî.

18. Apoi a adus Moisî berbecele

cej^ pentru arderea de tot, i a pus

Aaron i fiii lui mâinile pe capul
berbecelui, i a junghiat Moisî ber-

10. Eire 30, 25, 26. 12. Sitab 45, 18; Eire
28, 37. 15. Eirc 29, 11, 14. 16. 3, 3i Eire
29, 22. 18. Eire 2% 15, 16.
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becele, i a turnat Moisi sângele pe

jertfelnic împrejur.

19. i berbecele l-a tiai buci,

i a adus Moisî capul,., modulrile

i grsimea; iarpântecelei picioa-

rele le-a splat cu ap.

20. i a adu&îMqisî berbecele toi

pe jertfelnic: ardere de tot, întru

miros de' bun ralreazm, jertf Dom-

nului, dup cum au poruncit Dom-

nul lui Moteî.

21. i a adus Moisî al doilea ber-

bece, berbecele cel pentru sfinire,

i au pus Aaron i fiii lui mâinile

pe capul berbeceîui.

< 22. L-a junghiat, i a luat Moisî

din sângele lui i a pus pre margi-

nea urechii drepte a lui Aaron i pre

vârful mâinii drepte i pre vârful

piciorului drept.

23. i a adus Moisî pe fiii iui

Aaron, i a pus Moisî din sânge pe

marginea urechilor lor celor drepte,

i pe vârful mâinilor lor celor drep-

te, i pe vârful picioarelor lor celor

drepte, i a vrsat Moisî sângele pe

jertfelnic.

- 24. i a luat grsimea i alele

i seul cel de preste pântece i pra-

porul ficatului i amândoi rrunchii

i grsimea de pre ei i armul cel

drept. •

25. Din conia cu jertfa pentru

sfinire, care gste Înnaintea Domnu-
lui, a luat o pâine azim, o pâine

cu untdelemn i o turt, punându-le

pe grsime i armul cel drept.

26. i le-a pus toate pe mâinile

lui Aaron i pe mâinile fiilor lui,

i le-a adus dar înnaintea Domnului.

27. Apoi Moisî le-a luat din mâi-

nile lor, i le-a pus pe jertfelnic

spre arderea de tot pentru sfinire,

miros de bun mireazm, jertf Dom-
nului.

28. i luând Moisî pieptul deia

19. Eire 29, 17. 20. Eire 29, 16.

26. Eire 29, 24. 27. Esire 29, 25.

28. Eire 29, 26.V

berbecele cel pentru sfinire, l-a ri-

dicat ca dar adus înnaintea Dom^
nuluî, i a fost partea' lui Moisî dup
cum au poruncit Domnul iui .Moisî.

29. Apoi a luat Moisî din untul-

delemn al ungerii i din sângele cel

de pe jertfelnic, i a stropit pre Â-

aron i hainele lui i pre fiii lui i
hainele fiilor lui.

30. i a sfinit pre Aaron i hai-

nele lui i pre fiii lui i hainele UU
lor lui cu dânsul.

31.. i a zis s Moisî ctre Aaron i
ctre fiii lui: fierbei carnea în cur-

tea cortului mrturiei în loc sfânt,

i acolo s o mâncai cu pâinile cele

din conia cu jertfa pentru sfinire,

precum s'a poruncit mie, zicând

:

Aaron i fiii iui le vor mânca.

32. Iar ce va rmâneâ din cr-

nuri i din pâini, în foc s ardei.

33. i din ua cortului mrturisi

s§ nu ieii apte zile, pân ce se

va plini ziua sfinirii voastre, pen-

trucîn apte zile se vor sfini mâi-

nile voastre.

34. in ce chip au fcut în ziuaa-

ceasta, aa au poruncit Domnul s
se fac ca s se roage pentru voi.

35. i la ua cortului mrturiei

vei edeâ apte zile, ziua i noap-

tea, i vei pzi cele rânduite de

Domnul ca s nu murii, c aâ au

poruncit mie Domnul Dumnezeu.

|
36. i au fcut Aaron i fiii lui toate

câte au poruncit Domnul lui Moisî.

CAP. 9.

Je r tfa : lui A ar o n.

In
ziua a opta a chemat Moisî pre

Aaron i pre fiii lui i pre btrânii

lui Israil.

2. i a zis Moisî ctre Aaron: ia

ie mn viel din cireada spre jertf

pentru pcat, i un berbece spre ar-

31. Eire 29, 32.

9. 2. Eire 29, 1.
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dere de tot, curai; i-i adu îtrnain-

fea Donmuluh >

3. Iar btrânilor lui Israil grete,
zicând: luai un ap din capre spre

jertf pentru pcat, i un berbece

i un viel, i un miel de un an spre

arderea de tot, curai,

4. Vielul i berbecele spre jertfa

de mântuire înnaintea Domnului, i
îin curat amestecat cu untde-

lemn, c astzi se va artâ Domnul
întru voi.

5. i luar precum poruncise Moi-

si împreajma cortului mrturiei, i
a venit toat adunarea i a sttut

înnaintea Domnului.

6. i a zis Moisi: acesta este cu-

vântul, care l-au grit Domnul : fa-

cei, i se va artâ întru voi mri-
rea Domnului.

7. i a zis Moisi lui Aaron: a-

propie-te la jertfelnic i adu jertf

pentru pcatul tu, i ardere de fot;

i te roag pentru tine însui i pen-

tru casa fa, i adu darurile poporu-

lui, i le roag pentru dânii, pre-

cum au poruncit Domnul. ^

8. i s'a apropiat Aaron de jert-

felnic, i a junghiat vielul cel pen-

tru pcatul su.
9. i aducând fiii lui Aaron sân-

gele la dânsul, el a întins degetul

su' în sânge, i a uns coarnele jert-

felnicului, iar sângele 1-a vrsat lân-

g-temciul jertfelnicului.

10. Grsimea, rrunchii i prapo-

rul ficatului jertfei pentru pcat, le-a

adus pe jertfelnic, precum porun-

cise Domnul lui Moisî. -

11. Iar crnurile i pielea le-a

ars cu foc afar de tabr. '
s

12. Apoi a junghiat jertfa arderei

de tot; aducând fiii lui Aaron' sân-

gele la dânsul, 1-a vrsat împreju-

rul jertfelnicului.

13. Asemenea i-au adus jertfa ar-

7. Evr. 7, 27. 10. 4, 8, 9; 8, 16, 25.

11. 4, 11.

derei de tot, i mdulrile cu ca-

pul le-au pus pre jertfelnic.

14. Iar pântecele i picioarele sp-
late cu, sap, le-au pus preste arde-

rea de tot pe jertfelnic.

15. Dup aceea a adus darul po-

porului; a luat apul cel spre jertf

pentru pcatul poporului, i junghiin-

du-1, l-a curit, ca i pre cel dinfâiu.

16. A adus arderea de tot, i o a

svârit precum se cuvine.

17. i adogi jertfa de mâncare;

luând un pumn din ea o puse pre

jertfelnic osebit de arderea de iot

cea de diminea. *

"^18. Dup aceea a junghiat vielul

i berbecele spre jertf de mântuire

pentru popor, i fiii lui Aaron au a-

dus sângele la dânsul, i l-au vr-
sat împrejurul jertfelnicului. f -

19. Iar seul dela viel i dela ber-

bece, alele, seul de pe pântece, r-
runchii cu seul lor i praporul fi-

catului, i i*

20. Toate aceste grsimi punân-

du-le preste piepturi, le-au aezat pe

jertfelnic,

21. Pieptul i armul dreptie-a ri-

dicat Aaron spre aducere înriainteâ

Domnului, precum poruncise Dom-
nul lui Moisi. r

22. i ridicând Aaron mâinile spre

popor i-a binecuvântat pre ei, i s-
vârind jertfele penfita pcat, arde-

rile de tot i cele de. mântuire, s'a

pogorîf. <
«

23. Deci Moisi i Aaron intrar

în cortul mrturiei, -apoi ieind au

binecuvântat poporul, atunci s'a a-

rtat slava Domnului la fot poporul.

24. i a ieit foc dela Domnul, i
a mistuit jertfele i grsimile de pe

jertfelnic; iar poporul vzând a r-
mâ% uimit, i a czut cu faa la p-
mânt.

15. 4, 13. 22. Num. 6, 22.

23. Num. 12, 5.

24. 2 Parai. 7, 1; 3 Imp. 18, 38.
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CAP. IO.

Pedeapsa lui Nadav i Aviud.

Si
luând cei doi feciori ai lui A-

aron, Nadav i Aviud fiecare c-

delnia sa, au pus înfr'însele foc i
lmâie, aducând înnainlea Domnu-

lui foc strein, ce nu li se poruncise

Iot de Domnul.

2. i ieind foc dela Domnul, i-a

ars pre ei, i au murit înnaintea

Domnului.

3. Atunci Moisî zise ctre Aaron:

aceasta este ceea ce au grit Dom-

nul zicând: întru cei ce se apropie

de mine m voiu sfinfî, i întru oa-

l adunarea m voiu proslvi, i s'a

umilit Aaron.

4. i a chemat Moisî pre Misa-

iai i pre Elisafan feciorii lui Oziil,

fiii fratelui tatlui lui Aaron, i a zis

îor: venii de scoatei pe fraii vo-

tri dinnaintea celor sfinte, afar de

labr.
5. Deci au venit i i-au scos pre

ei cu hainele lor afar de tabr,
precum a zis Moisî.

6. Atunci a zis Moisî ctre Aaron

i ctre Eliazar i ctre Itamar fiii

lui cei rmai: s nu v descope-

rii capetele, nici s v rupei hai-

nele, ca s nu murii, i s fie mânie

preste toat adunarea; iar fraii vo-

tri, toat casa lui Israii, s plâng
arderea care a venit dela Domnul.

7. i din ua cortului mrturiei

s nu ieii, ca s nu murii, c un-

luldelemn al ungerii cel dela Dom-
nul preste voi este, i au fcut dup
cuvântul lui Moisî.

8. i au grit Domnul luî Aaron,

zicând

:

9. Vin i butur ce îmbat s nu

bei nici tu, nici fiii ti, când vei

merge în cortul mrturiei, sau v
IO. 1- Eire 30, 9; Num. 3, 4, Parai. 24, 2.

2. 1 Parai. 24, 2. 4. Eire 6, 22. 5. Fapt.
Ap. 5, 6, 10. 6. Iezecbil 26, 16. 7. 21, 12.

9. Num. 6, 3; 1 Tim. 3, 2.

vei apropiâ de jertfelnic, ca s mt
murii ; lege venic întru neamurile

voastre.

10. Ca s fie osebire între ce este

sfânt i ce nu este sfânt, i între ce

este necurat i între ce este curat.

11. i s învai pre fiii lui Is-

raii toate cele din lege, care au grit

Domnul ctre dânii prin Moisî.

12. i a zis Moisi ctre Aaron i
ctre Eleazar i ctre lfamar fiii lui

Aaron cei rmai : luai jertfa care

a rmas din cele aduse Domnului,

i le mâncai azime la jertfelnic, cci
prea sfinte sunt.

13. i le mâncai în loc sfânt pre-

cum s'a legiuit pentru tine i fiii ti

despre cele aduse Domnului, c aâ
au poruncit mie Domnul

14. Pieptul ridicrei i armul a-

ducerii s le mâncai în loc sfânt

tu cu fiii ti i casa fa precum s'a

legiuit pentru tine i fiii ti despre

jertfele cele de mântuire ale fiilor

lui lsrail.

15. C armul aducerei i pieptul

ridicrei preste grsimcie jertfelor

se aduc spre osebire înnaintea Dom-
nului, i va fi ie i fiilor ti i fe-

telor tale cu tine lege venic, pre-

cum au poruncit Domnul lui Moisî.

16. i Moisî cut cu luare aminte

apul cel pentru pcat, îl afl ars,

i s'a mâniat Moisi pre Eleazar i
pre Itamar fiii lui Aaron cei rmai,
zicând :

17. Pentruce n'ai mâncat jertfa

cea pentru pcat în loc sfânt, c
este prea sfânt; aceasta s'a dat

vou s o mâncai ca s ridicai

pcatul adunrii, i sv rugai pen-

tru ei înnaintea Domnului.

18. C nu s'a adus din sângele lui

în sfânta, înnaintea feii; trebuia s-I

mâncai în loc sfânt, precum au po-

runcit mie Domnul.

12. 6, 16. 13. 6, 16, 26. 14, Eire 29, 26,

27; 2 Lege 18, 3. 17. Ozic 4, 8.
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19. i a grit Aaron ctre Moisi,

zicând; astzi au^du jertfa lor pejjr

iru pcat i arderea de lot a lor

înnaintea Domrailui, t s'a întâm-

plat mie precum vezi; de ai mânca
astzi din jertfa, pentru pcat, oare,

va fi plcut Domnului?

.20. i auzind Moisi, a încuviinat.

^ CAP. 11.
'

Animale curate t necurate.

Si
au grit Domnul ctre Moisl i

j
ctre Aaron, zicând

:

2. Vorbii fiilor lui Jsrail i ie spu-

nei : acestea suni dobitoacele care

le vei mânca din toate vietile cele
j

de pre pmânt.
|

3. Orice dobitoc cu unghia des-

picat, i care are copita despr-

it în dou i rumeg, se mnânc.
4. Ins din cele ce rumeg i din

cele cu unghia despicat i din cele

ce au unghiile desprite, nu vei

mâncâ acestea: cmila pentruc ru-

meg iar unghia nu o are despicat,

aceasta necurat este vou.
5. Ariciul rumeg, iar unghia n'are

desprit, necurat este.

6. Epurile rumeg, dar unghia n'o

are desprit, necurat este.

7. Porcul are unghia desprit,

i desparte unghiile copitei, dar nu

rumeg, necurat este.

8. Cin carnea lor s nu mâncai,

nici s v atingei de ele moarte,

c necurate sunt.

9. pin vieuitoarele cele ce sunt

în ap se mnânc toate câte au

aripi i solzi, în rîyri, în mri i
în bli, pe acestea le vei mâncâ.

10. Iar toate câte n'au aripi, nici

solzi, în ape i în mri, i în rîuri

din toate cele ce le scot apele, i
din toate câte sunt în ap, necurate

sunt i s v îngreoai de ele.

11. 2, 2 Lege 14, 3. Fap. Hp. 10, 14i
4. 2 Lege 14, 7. 7, z Lege 14, 8.

9. 2 Lege 14, 9. 13. 2 Lege 14, 12.

11. Din crnurile lor s nu mân-
cai i s v îngreoai de mor-

tciunile lor.
'

12. i toate vietilecele din ape

care nu au aripi, nici sojzi, spur-

cciune s îie, acestea.,vou.
.,13. i din zburtoare siiâf scârbii

de vultur, gripsorul i eretele de mare

s nu le mâncai, c spurcciune

este. , 'V
;

14. Precum i orlia i gdea i
cefe ce sunt asemenea ei. r

\% i tot corbul, i cete* ce suni

asemenea lui, i struul, i buha, i
babia i cele ce sunt asemenea ei-

16. i coroiul i cele ce sunt a-

semenea lui.

17. i corbul cel de noapte i he^-

refeîe i cocostârcul.

18. i porfirionul i ; pelicanul i
lebda. . K ,

19. i erodiul i haradriul ,i cele

asemenea lui, i pupza i liliacul

20. i toate târâtoarele cele cu a-

ripi care umbl cu patru picioare,

spurcciune vou sunt.

2L tar acestea vgi mâncâ din" cele

cu aripi ce se târsc, care umbl
pe patru picioare, care au îîuere

mai din sus de picioareler.,le, ca-

s sar cu ele pre pmânt.
22. Iar dintr'acestea vei mânqâ:

Vruhul i câte seamn lui; Ataki-

sul i câte seamn Im; Ofiomahul

i^câte sunt asemenea lui, i lcu-

sta*i câte, seamn ei.

23. i toate târîtoareîe din cele cu

aripi, care, au. patru picioare, spur-

cciune vou sunt, i cu acestea v
vei spurca.

24. Tot cel ce se va atinge de ele

moarte fiind, necurat va fi pân seara.

25. i tot cel ce va Hiâ din mor-

tekinile lor, îi jya plâ hainele

sale, i necurat va fi pân seara.

26. Toate dobitoacele cu copita

despicat i cu unghiile desprite

24. 22, 6.
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care nu rumeg, suni necurate. Toi
j

cel ce se va atinge de mortciunile

lor, necurat va îi pân seara.

27. Tot ce umbl pre mâini din-

tre hiarele cu patru picioare^este

necurat; cel ce seva atinge de mor-

tciunile lor, necurat va fipânseara.

28. Cel ce va ridic din mortciu-

nile lor, va spl hainele sale, i
necurat va fi pân, scara, c necu-

rate sunt acestea.

29. Din toate vietile care se tâ-

rsc pre pmânt, sunt necurate: ne-

vsluica, paredle, crocodilul i câte

sunt asemenea lui.

30. Chiosanul, cameleonul, stel-

Hul, iopârla? i sobolul.

31. Acestea necurate sunt din toa-

te vietile care se târsc pre p-
mânt; cel ce se -va atinge de mort-
ciunile 1,0£, necurat va îi pân seara.

32. i tot vasul de lemn, sau hai-

na, sau pielea, sau sacul preste care

va cd^eâ .mortciunea lor, necurat

va ji. Tot vasul în care se va face

ac^st lucru, cu ap se va spla, i
va fi necurat pân seara, i dup
aceea curat; va îi.

33. i tot vasul de lut în care va

cdeâ dintr'acestea, orice va îi în-

tr'însul, necurate vor îi, i vasul se

va sparge.

34. i orice lucru de mâncare, pre-

ste care ar veni din acea ap, ne-

curat va îi. i toat butura care

se bea din aa vas, necurat va îi.

35. i ori în ce ar cdeâ din mor-

tciuni de acestea, necurat va îi; cup-

toare i cminuri se vor surpa; cci
necurate sunt, i necurate vor fi vou.

36. Izvoarele apelor, lacurile i bl-
ile, vor îi curate; iar cel ce s'ar a-

tinge de mortciunile din ele, necu-

rat va fi.

37. De ar cdeâ din aceste mor-

tciuni în smâna cea de semnat,
care se seamn, curat va îi.

I 38. Iar de se va ud smâna, i

J

ar cdeâ din aceste mortciuni în-

tr'însa, necurat este vou.
39. De va muri din, vitele care

este vou slobod a le" mânca, cet

ce se va atinge de mortciunile lor,

necurat va îi pân seara.

40. Cel ce va mânca din aceste

mortciuni, va spla hainele sale, i
necurat va îi pân seara, iar cel ce

va luâ din aceste mortciuni, va sp-
la hainele sale, se ya spla cu ap,
i necurat va îi pân seara.

41. Toat vietatea ce se târte
pre pmânt, spurcciune s fie a-

ceasia vou, s nu se mnânce.
42. i tot ce umbl pre pântece,

i tot ce umbl necontenit în patru

picioare, i toate vietile cu multe

picioare ce se târsc pre pmânt,
s nu mâncai, c spurcciune^este

vou.

43. i s nu spurcai sufletele voa-

stre cu nici o târâtoare, ce se tâ-

rte pre pmânt, i s nu v pân-

grii cu acestea, i s nu v spur-

cai cu ele.

44. C eu suni Domnul Dumne-

zeul vostru, i v vei sfini, i sfini

vei îi, c sfânt sunt eu Domnul

Dumnezeul vostru, i s nu pâng-
rii sufletele voastre cu nici o vie-

tate, ce se târte pre pmânt.
45. C eu sunt Domnul cel ce v'am

scos pre voi din pmântul Eghipetu-

lui, ca s fiu vou Dumnezeu, i s
fii sfini, c sfânt sunt eu Domnul.

46. Aceasta este legea cea pen-

tru vite, pentru pasri i pentru tot

ce se mic încap, i pentru tot ce

se târte pre pmânt.

47. Care osebete între cele necu-

rate i între cele curate, i între

cele vieuitoare care se mnânc,
i între cele vieuitoare care nu se

mnânc.

32. 15, 12. 33. 15, 12. 36. Num. 19, 11. 44. 1 Petr. 1, 16. 45. Eire 20, 2.
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CAP. 12.

Lege pentru lehuze.

Qi au gril Domnul ctre Moisi, zi-

ycând

:

2. Vorbete fiilor lui Israil, i le

spune: Muerea însrcinat care va

nate fecior, necurat va îi apte
zile, ca i în timpul orânduelei firei,

necurat va fi.

3. In ziua a opta se taie împre-

jur marginea trupului lui.

4. Treizeci i trei de zile s az
spre a se cur! de sângele su, i
de tot ce este sfânt s nu se ating,

i întru cel sfânt s nu intre, pân
ce se vor plini zilele curirei ei.

5. Iar de va nate fat, necurat

va fi dou sptmâni, ca i în tim-

pul orândueîii firei, i asezeci i
ase de zile va edeâ spre a se cu-

r! de sângele su.
6. Dupce se vor plini zilele cu-

rirei ei pentru fecior, au pentru fat,

va aduce preotului im miel de un an

curat pentru arderea de tot, i un

puiu de porumb, sau o turturea jertf

pentru pcat înnaintea uii cortului

mrturiei la preot.

7. Preotul va aduce jertf înnain-

tea Domnului, i se va rugâ pentru

ea, i aâ se va curi de curgerea

sângelui ei. Aceasta este legea pen-

tru femeia care nate fecior sau fat.

8. Iar de nu-i va da mâna s a-

duc miel, va luâ dou turturele sau

doi pui de porumb, unul spre arde-

rea' de tot i altul spre jertf pen-

tru pcat, i se va rug pentru ea

preotul, i va fi curit. 5!

CAP. 13.

Lepra la oameni i la vestminte.

i au grit Domnul ctre Moisi i
ctre Aaron, zicând:

12. 2. Lucâ 2, 22. 3. Fac. 17, 10} Lucâ 2,

21 i 1, 59. 8. Lucâ 2, 24.

2. Omul cruia se va face în pie-

lea trupului semn de vântae lucie,

i se va face în pielea trupului lut

umfltur de bub, va veni la Aaron

preotul, sau la unul dintre fiii lui

carii sunt preoii

3. i va vedeâ preotul umfltura

în pielea lui, dac prul cel din um-
fltur se va albi i umfltura va

îi subf pielea trupului lui, semn de

lepr este, i va vedeâ preotul, i-t

va vesti pre el necurat.

4. Iar de va îi lucie alburind în

pielea trupului lui, i faa ei nu va

fi mai afund decât pielea, i prul
ei nu s'a albit, ci este negru, va

osebl preotul pe cel cu 'Umfltura

apte zile.

5. i în ziua a aptea va vedeâ

preotul umfltura, i de a rmas
umfltur în piele, îl va osebl pre

el preotul alte apte zile.

6. i dup alte apte zile îl va ve-

deâ preotul a doua oar; i de a

rmas umfltura i nu s'a prefcut

în piele, îl va curî pre el preotul,

c semn este i dup ce-i va spl
hainele sale, curat va îi.

•'

7. Iar de se va întoarce i se va

preface semnul în piele, dupce 1-a

vzut pe el preotul, ca s-1 curee

pre el, i se va artâ a doua oar
preotului, i-l va vedeâ pre el pre-

otul, i iat semnul s'a prefcut în

piele, i-l va ves'fipre el preotul ne-

curat, lepr este.

8. i semn de lepr de se va iace

în om, i va veni la preot, i va ve-

deâ preotul,

9. i iat vâîTtae alb în
1

piele,

i a albit prul i pielea cea sn-
toas s'a fcut carne vie,

40. Lepr veche este în pielea tru-

pului lui.

11. i-l va vesti preotul, c este

necurat, i-l va osebl, c necurat

este.

13". 2. 2 Lege 24, 8; Mat. 8, 2.
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12. Iar de a înflorit lepra în pielea

trupului lui, i va acoperi lepra toat

pielea atins dela cap pân la picioa-

rele lui, dup toat vederea preotului.

13. i va vedea preotul, i iat

lepra a acoperit toat pielea trupu-

lui lui, va curjî preotul buba lui,

pentruc toat s'a îcut alb, cu-

rat este.

14. i ori în ce zi se va vedea

întru el carne vie, necurat va îi.

15. i vzând preotul carnea cea

vie, îl va vestî necurat pentru acea-

sta, c necurat este, lepr este.

16. Iar de se va întoarce carnea

cea vie i se va preface alb, i
va venî la preot,

17. i va vedeâ preotul, c rana

s'a îcut alb, atunci o va cur|î

preotul, este curat.

18. i carnea de se va face în

pielea lui ran, i se va vindec.

19. i se va face în locul ranei

vântae alb, sau lucie alburind, sau

roieatec, i se va arta preotului.

20. i va vedeâ preotul, i iat ve-

derea este mai afund decât pielea,

i prul ei s'a prefcut în albiciune,

atunci îl va vestî pre el preotul ne-

curat, c lepr este în ran înflorit.

21. Iar de o va vedeâ preotul, i
iat nu este într'însa pr alb, i nu

va fi mai afund decât pielea tru-

pului, i ea va fi negrit, îl va osebî

pre el preotul apte zile.

22. Iar de se va ljî cu lime în

piele, atunci preotul îl va vestî pre

el necurat, c semn de lepr este

în ran înflorit.

23. Iar de va rmâneâ în locul

su stricciunea, i nu se va ÎHî.

semn de ran este, i-î va vestî pre

el preotul, curat.

24. i carnea de se va face în

pielea lui ardere de foc, dupce se

va tmduî de acea ardere, va fi în

pielea lui stricciune aib roieatec,

sau alb.

25. II va vedeâ pre el preotul, i
iat a schimbat prul alb în lumi-

nat, i fata ei mai afund decât pie-

lea, lepr este, în arsur a înflorit,

i-1 va vestî preotul spurcat, semn
de lepr este.

26. Iar de-1 va vedeâ pre el pre-

otul, i iat în cel luminos nu este

pr alb, i nu va fi mai afund de

cât pielea, ci s'a negrit, atunci îl va

osebî pre el preotul apte zile.

27. i îl va vedeâ pre el preotul

în ziua a aptea, i de se va ljî

cu lime în piele, atunci preotul îl

va vestî pre el [necurat, semn de

lepr este în ran înflorit.

28. Iar de ,va rmâneâ cel lumi-

nos în loc, i nu se va lî pre pie-

le, ci se va înnegri, semn de arsur
este, i ÎI va vestî preotul pre el cu-

rat, pentruc semn de arsur este.

29. i la brbat sau la femeie, de

se va face într'înii semn de lepr

în cap, au în barb.

30. Va vedeâ preotul semnul, i
de va fi faa ei mai afund decât

pielea, i întru ea este pr subire

înflorind, atunci preotul îl va vestî

pre el necurat, vântae este, lepr

de cap, lepr de barb este.

31; i. când va vedeâ preotul um-
fltura vântii, i fa {a ei nu este

mai afund decât pielea, i pr rou
nu va fi în ea, atunci va osebî pre-

otul pe cel cu semnul vântii apte
zile.

32. i va vedeâ preotul semnul

în ziua a aptea, i de nu s'a î{it

vântaea, i pr roieatec nu este în-

tr'însa, i fata vântii nu este mai

afund decât pielea.

33. Atunci el va rade pielea; iar

vântaea nu o va rade, i va osebî

preotyj pre cel cu vântaea alte ap-
te zile.

34. i va vedeâ preotul vântaea

în ziua a aptea, i de nu s'a lit

vântaea în piele dupce s'a ras
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acela, i faa vântii tiu este mat

afund în piele, alunei p.eoful îl va

vesti pre el curat, r i splându-si

hainele.iCttral va îi. .

35. îar de se va li în piele vâ-

ntaea dupce se va cur! el, i-1

va vedea pre el preotul, i iat s'a

lit vântaea în piele.

36. Nu cerce preotul pentru p-
rul cel roieatec, c necurat este. ,

37. Iar de. va rmânea înnainlea

lui pe loc vântaea, t pr negru

va rsri întru ea, s'a însnfoat
vântaea, curat este, i- 1 va vesti

pre el preotul curat.

38. i la brbat sau la femeie de

se vor face în pielea trupului lui b-
ici lucii albe înflorind,

39. i va vedeâ preotul, i ial

în pielea trupului bici lucind albe

înflorind, co este; care a înflorit

în pielea trupului lui, curat este.

40. îar de va cdea cuiva prul
de pe cap, pleuv este, curat este.

41. Iar de va cdeâ de ctre fa
prul lui de pre cap, trcav este, cu-

rat esle.

42. Iar de se va face în pleuvia

lui, sau în târcvirea lui vântae alb,

sau roieatec, lepr este în pleu-

via lui, au în târcvirea iui.

. 43. II va vedea pre el, preotul, i
fiind faa bicii alb, au roieatic

în pleuvia lui, au în târcvirea lui,

ca un chip de lepr în pielea tru-

pului lui.

44. Om lepros este i vestind îl

vavesfi preotul pre el necurat în ca-

pul lui, în umfltura lui. 5
•

45. Iar hainele leprosului cel oii

rana, s fie spintecate, i capul lui

descoperit, i împ,r,ei,urui gurii s se

acopere, i necurat se va chema,

46. In tot timpul cât va aveâ pre

el acea ran necurat fiind, necurat

va fi, osebit va edea, afar din ta-

br va fi petrecerea lui.

46. 4 hnp. 7, 3; Lucâ 17. 12.

47. i pre vemânt de se va face

semn de lepr, ori în vemânt de

pr, ori în vemânt de pânz.
48i Au în estur, au în fort, au

în inuri, au în pr, au în piele, au

ori în ce piele de lucru.

49. i de, , se va înverzi semnul,

sau se va roi, sau în piele, sau în

haine, sau în estur, sau în tort,

sau ori în ce unealt- de piele, semn

de lepr este, se va. arta preotului.

50. i vzând preotul semnul va

osebî preotul ceea ce are semn apte
zile. 1

51. i va vedea preotul semnul în

ziua a aptea, iar de seva li sem-

nul în haine, au în estur, au în

tort, au în piele, ori de ce lucru fie

bun pielea aceea, semn de lepr sta-

tornic i necurat este. c

52. De tot va arde haina, au e-

stura, au tortul, sau hainaf cea de

pr, sau de in, satr orice «nealt de

piele în care va fi semaul, c le-

pr statornic este, cu focs se arz.

53. Iar de va vedeâ preotul, i nu

se va li semnul în. hain, au în

estur, au în, tort, au ori în ce u-

nealt de piele. -
<

54. Atunci va poruracî preotul, i
va spla lucrul pe- carele va fi sem-

nul, i va osebî preotul lucru cel cu

semn alte apte zile.

:

55. i vzând preotul dupce a

splat semnul, c el nu i-a schim-

bat faa, dar s'a lit, necurat este,

J
în ioc se va arde de tot, fiindc a

ptruns în haine, sau în esturi, sau

J

în tort.

56. îar vzând preotul c semnul

dupce s'a splat e negru, o va

rupe dela hain, au dela estur,
au dela tort, au dela piele.

57. Iar de se va mai ivi înc în

hain, au în estur, au în tort, au

ori în ce unealt de piele, lepr în-

florind este, în foc se va arde ceea

ce are semn.
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58. Haina, au estura, au loriul,
|

au toat unealta de piele, care se
j

va spla i se va terge de pre ea

semnul, se va spla a doua oar,

i se va curî.
K)

59. Aceasta este legea semnului

celui de lepra, pre hain de pr, sau

de cânep, Sau pre estur, sau pre

lori, sau pre toat unealta cea de

piele, ca s o vesteasc pre ea cu-

tat, sau necurat.

CAP. 14.

Curirea leprei.

Si
au grit Domnul ctre Moisî,

2. Aceasta este legiuirea pentru

leproi: în ziua în care se va cu-

rî, se va duce ia preot.

3. Iar preotul va ieLafar din ta-

br, i-1 va vedea preotul, i de se

va fi vindecat semnul leprei dela le-

pros,

4. Va porunci preotul, i vor lua

dela cel cur|it dou psrele vii,

curate^ i lemn de chedru, i rou
rsucit, i issop.

5. i va porunci preotul, i vor

jimghiâ o, psric în vas de lut la

ap curgtoare.

6. Apoi va lua psric cea vie,

i lemnul cel de chedru, i roul cel

rsucit, j issopul, i le va muia cu

psric cea vie în sângele ps-
relei, cei junghiate la ap curgtoare.

7. L stropind de apte ori pre cel

ce s'a curit de lepr, va ti, curat,

i va slobozi psric cea vie în

câmp.

8. i va splâ cel curit hainele

sale, i-i va rade tot prul su, i
se va scald în ap, i curat va ii,

i dup aceasta va intra în tabr,
i va rmânea afar din casa lui

apte zile.

14. 2. Eire 12, 22; Mat. 8, 4; Marcu 1, 44;
Lucâ 5, 14. 8. Num. 8, 7.

j

9. Iar în ziua a aptea va rade tot

j

prul capului su, t barba, i sprin-

ceneie, i tot prul s-i raz.

10. i s-i spele hainele sale, i
s-i scalde trupul su cu ap, i
curat va îi. i în ziua a opta va

lu doi miei curai de un an, i o

oaie de un an curat, i trei zeciueli

de fin curat pentru jertf frmân-
tat cu untdelemn, i un pahar cu

untdelemn.

11. Iar preotul cel ce curete, le

va aduce pre acestea i pre omul

cel ce se curtete înnaintea Dom-
nului la ua cortului mrturiei.

12. Apoi va luâ preotul un miel,

i-î va â
!duce jertf pentru greal,

i paharul cel cu untdelemn, i vor

îi acestea aducere înnaintea Dom-
nului.

13. i vor junghiâ mielul în locul

unde se junghie arderile de tot, i
cele pentru pcat, în loc sfânt, cci
jertf pentru vinovie, ca i cea pen-

tru pcat, este a preotului, c prea

sfânt este.

14. i va luâ preotul din sângele

jertfei pentru greal, i va ptfH€

preotul pe vârful urechii cei drepte

acelui ce se curete, i pe vârful

mâinii cei drepte, i pe vârful pi-

ciorului celui drept.

15. Apoi luând preotul din paha-

rul cel cu untdelemn va turn în

mâna cea stâng.

16. i va întinge preotul degetul

cel drept în untuldelemn, care este

în mâna lui cea -stâng, i va stropi

din untuldelemn cu degetul de apte
ori înnaintea Domnului.

17. Iar untuldelemn ce va rmâ-
nea, care este în mân îl va pune

preotul pe vârful urechii cei drepte

acelui ce se curete, i pe vârful

mâinif lui cei drepte, i pe vârful

piciorului celui drept, i pe locul

sângelui celui pentru greal; iar

10. Num. 15, 4.
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untuldelemn ce a mai rmas în mâna
preotului, îl va pune preotul pe ca-

pul celui curit.

18. i se va rug preotul pentru

dânsul înnaintea Domnului, i va

îace preotul cea pentru pcat, i se

va ruga preotul pentru cel ce se cu-

rfete de pcatul su.
19. Dup aceasta va junghiâ pre-

otul arderea de tot, i va aduce pre-

otul arderea de fot împreun cu

jertfa cealalt, pre jertfelnic înnain-

tea Domnului.

20. i se va rugat preotul pentru

el, i se va cur}!.

21. Iar de va fi srac, i nu-i va

da mâna, va lu un miel de un an,

i-l va aduce pentru greal, ca s
se roage pentru dânsul, i a zecea

parte a unui ifi de fin frmântat
cu untdelemn pentru jertf, i un

pahar cu untdelemn.

22. i dou turturele, sau doi pui

de porumb, ce va pufeâ aveâ, i o

turturea pentru pcat, i alta pen-

tru arderea de tot.

23. i le va aduce a opta zi pre

ele la preot la ua cortului mrtu-
riei înnaintea Domnului spre cur-
irea sa.

24. i luând preotul mielul cel

pentru pcat i paharul cel cu unt-

delemn, le va pune pre ele aducere

înnaintea Domnului.

25. i va junghiâ mielul cel pen-

tru pcat, si va luâ preotul din sân-

gele ce-i pentru pcat, i va pune

pre vârful urechii cei drepte a celui

ce se cureie, i pre vârful mâinii

lui celei drepte, i pre vârful picio-

rului lui celui drept.

26. i din untuldelemn va turnâ

preotul în mâna sa cea stâng.

27. i va stropi preotul cu dege-

tul cel drept din untuldelemn, care

este In mâna lui cea stâng de apte
ori înnaintea Domnului.

18. 15, 30. 22. 12, 8. Lucâ 2, 24.

28. i va pune preotul din untul-

delemn, care este în mâna sa pre

vârful urechii drepte acelui ce se cu-

rete, i pre vârful mâinii lui cei

drepte, i pre vârful piciorului lui

cel drept la locul sângelui celui pen-

tru pcat.

29. Iar ce va rmâneâ din untul-

delemn, care este în mâna preotu-

lui, va pune pre capul celui curit,

i se va rug pentru el înnaintea

Domnului.

30. Dup aceea una din turturele,

sau unul din puii de porumb, dup
cum a putut aveâ, îl va aduce,

31. Una pentru pcat, i una s
fie pentru arderea de tot împreun
cu cealalt jertf, i se va rugâ pre-

otul pentru cel ce se cur înnain-

tea Domnului.

32. Aceasta este legiuirea pentru

leprosul cruia nu-i d mâna s a»

duc fot ce este rânduit pentru cu-

rirea sa.

33. i au grit Domnul ctre Moisi

i ctre Aaron, zicând

:

i 34. Dupce vei intr în pmân-

I

tul Hananeilor, care-1 dau eu vou

I

spre motenire, i de voiu da eu

I semn de lepr în vreo cas din lo-

cul mofenirei voastre. j »

35. Atunci va venî stpânul casei,

va da de veste preotului, i-i va zice:

mi se pare c e semn de lepr în

j
casa mea. v

' ;

I

36. Deci preotul va porunci sgo-
' leasc casa mai nainte de ce va in-

;
trâ preotul s vaz semnul, ca s

i nu fie necurate toate câte sunt în

I

cas.

;
37. i apoi va intra preotul s

|

vaz casa, t de va aflâ semn pe

I

pii casii, pete verzui sau roiea-

|
tice, i aceste pete vor ii ptruns în

prei,

38. Ieind preotul din cas la ua

35. 2 Lege 24, 8.
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casei, va osebi preotul casa apte

zile.

39. i se va întoarce preotul a

aptea zi, î va vedea casa, i de

va vedeâ c s'a l|it semnul pe p-
reii casei;

40. Atunci va porunci preotul s
scoat pieirile cele cu semnul, i s
Ic arunce afar de cetate în loc ne-

curat.

41 ; i vor rade casa pe dinluntru

împrejur," t râna cea ras o vor

vrs afar de cetate în loc necurat.

42. i vor lu alte pietre cioplite,

i le vor pune în locul pietrilor ce-

lor scoase, i alt lut vor luâ i vor

lipî casa.

43. Iar de se va ivî din nou sem-

nul i va fi ptruns în cas; dupce
s'au scos pietrile, i dupce s'a ras

casa, i dupce s'a spoit;

44. Atunci va intra preotul, i de

va vedeâ c semnul s'a lit în cas,

vdit este lepr în cas, i va fi ne-

curat.

45. i vor stric casa i lemnele

ei i pietrele ei; i toat râna casei

o vor scoate afar din cetate, în loc

necurat.

46. Cel ce va intr în cas ori în

ce zi din zilele în care este osebit

casa, necurat va fi pân seara.

47. Cel ce va dormî în cas, va

spl hainele sale, i necurat va fi

pân seara, i cel ce va mâncâ în

cas, va spîâ hainele sale, i ne-

curat va îi pân seara.

48. Iar dac preotul intrând îti cas,
va vedeâ c semnul nu s'a lit dup
ce s'a spoit casa, va vesti casa cu-

rat, cci a pierit semnul.

49. i va luâ spre curirea casei

dou pasri vii curate i lemn de

chiedru i rou rsucit i issop.

5Q. i va junghiâ o pasre în vas

de lut la ap curgtoarei

51. i va lu lemnul cel de chie-

dru i roul cel rsucit i issopul

i pasrea cea vie, i leva muia pre

ele în sângele pasrii cei junghiete

la ap curgtoare, i va stropi cu

ea casa de apte ori.

52. i va curi cas'a cu sângele

pasrii, i cu apa curgtoare, cu' pa-

srea cea vie, eu lemnul cel de chie-

dru, cu issopul i cu roul cel r-
sucit.

53. i va slobozi pasrea cea vie

afar de cetate la câmp, i se va

rug pentru cas, i curat va îi.

54. Aceasta este legiuirea pentru

tot semnul de lepr i de pete.

55. Pentru lepra hainei i a casei.

56. Pentru umflturi, pentru cojiri

l pentru bicue.
57. Pentru ca s se tie când este

necurat i când se va curi, acea-

sta este legiuirea pentru lepr.

CAP. 15.

Lege pentru curirea brbailor i a .

femeilor.

8i au grit Domnul ctre Moisî i

j
ctre Aaron, zicând:

2. Vorbete fiilor lui Israil i le

spune: brbatului cruia se va face

curgere din trupul lui, curgerea lui

necurat este.

3. i aceasta este legea necur-

eniei: cel ce face de curge smân
din trupul su, sau a încetat trupul

lui de a curge, necuria lui este a-

ceasta într'însul în toate zilele în

care curge trupul lui, sau a încetat

a curge, este necurat.

4. Paiul întru care va dormi acela

cui curge smâna i lucrul pe care

va edeâ el, va fi, necurat.

5*. Iar omul care se va atinge

de patul lui. va spl hainele sale,

i va scldâ trupul su cu ap, ne-

curat va fi pân seara.

6. i cel ce va edea pe lucrul
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pe care a ezut acela cui curge s-
mâna, va splâ hainele sale i se

va sclda cu ap, i necurat va îi

pân seara.,

7. i cel ce se va atinge de trupul

celui r£e-i curge smâna, va splâ
hainele sale, i se va scldâ cu ap,
i va îi necurat pân seara.

^ 8. Iar de va scuip cel ce-i curge

smâna preste cel curat, acesta îi

va splâ hainele, i se va scald
cu ap, i necurat va îi pân seara.

9. aua asinului pe care va în-

clecâ cel ce-i curge smâna, ne-

curat va îi pân seara.

10. Cine se va atinge de toate

câte sunt supt acela, necurat va îi

pân seara, i cine le ridic pe a-

celea, va spl hainele sale, i se

va scldâ cu ap, i necurat va îi

pân seara.

11. i de câie se va atinge cel

ce-i curge smâna, i mâinile iui

nu sunt splate cu ap, va splâ
hainele sale, i-i va scldâ trupul

cu ap, i necurat va îi pân seara.

12. i vasul de lut, care-1 va a-

tinge cel ce-i curge smâna, s se

sparg; iar vasul cel de lemn s se

spele cu ap, i curat va îi.

13. Iar dupce se va curai cel

ce-i curge smâna de curgerea sa,

va numr apte 2ile spre curirea
sa, va spl hainele sale, i va scl-

dâ trupul su cu ap curgtoare,

cura! va îi.

14. Iar â opta zi va lu cu sine

dou turturele sau doi pui de po-

rumb, i le va aduce pre ele înain-

tea Domnului la uile cortului mr-
turiei, i le va da preotului:

15. i le va" jertfi pre ele preotul

una pentru pcat, i altâ ardere de

lot, i se va ruga pentru el preotul

înaintea Domnului, pentru curge-

rea lui.

16. Iar dac omul va aveâ scur-

gere în somn, va scldâ cu ap fot

trupul su, i necurat va îi pân
seara.

17* i orice hain sau piele mân-

jit cu scurgere* se va splâ cu ap,
i necurat va ii pân seara.

18. Femeia cu care va dormi un

asemenea brbat, se va spl cu

ap, i necurat va fi pân seara.

19. Dac o femeie este în curge-

rea sângelui firei, s se osebeasc
apte zile; oricine se va? atinge de

ea, necurat va îi pân seara.

20. i tot pe ce e va culc ea

întru necurirea sa,, necurat vâ îi,

i ori pe ce va edeâ ea, necurat

va îi.

21. i tot cel ce se va atinge de

patul ei, va splâ hainele sale,«ai

va scldâ trupul su cu ap, t ne-

curat va fi pân seara.

22. i oricine se va atinge, d.e.tot

lucrul pe care va edeâ ea, ,vawplâ
hainele sale, i se va scldâ cu ap,
t necurat va fi pân seara.

23. Iar dac este ea în pat sau

ade pe cevâ, se va atinge de acela,

necurat va ii pân seara.

24. Iar de se va culc cinevâ cu

ea în pat, când este ea întru curge-

rea sângelui, necural va îi apte zile,

i tot patul pe care se va culc, ne-

curat va fi.

25. i femeia de -va îi în curge-

rea sângelui mai multe zile, i nu

în vremea curgerii ei, i de va curge

i dup curgerea ei, în toate zilele

curgerii necureniei ei, ca i în zi-

lele curgerii ei, necurat vâ îi.

26. i patul pe care va dormi în

zilele curgerii ei, ca i patul din

Jmpul curgerii firii ei, i tot lucrul

pe care va edea ea, necurat va fi,

ca i necurenia curgerii firei.

27. Tot cel ce se va atinge de

dânsa, necurat va fi, i va spl
hainele sale, i va scldâ trupul su
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cu ap, « necurat va îi pân seara.

28. Iar încetând curgerea sânge-

lui ei, dupce vor trece apte zile,

se va curî.

29. i în ziua a opta va luâ cu

sine dou turturele sau doi pui de

porumb, i le va aduce la preot în-

nainiea uilor cortului mrturiei.

30. i va jertfi preotul una pen-

tru pcat, i una ardere de tot, i
va ruga pentru ea preotul îna-

intea Domnului, pentru curgerea ne-

curiei sale.

31. Aâ vei povuî pre îiii lui

Israil, s se curteasc de necuriea

lor, ca s nu moar întru necuriea

lor, când ar pângri ei cortul, care

este întru ei.

32. Aceasta este legea pentru cel

ce are curgere i pentru cel ce se

ispitete în vis, cu care se face ne-

curat;

33. i pentru ceeace are curgerea

sângelui, i pentru cel ce are curgere»

brbat sau femeie, i a brbatului

care se va culc cu cea necurata.

CAP. 16.

Jertfa Împcrii.

Si
au .'grit Domnul ctre Moisi,

.j
dup moartea celor doi fii ai lui

Aaron, cari murir pentruc au a-

dus foc strein înaintea Domnului.

2. Au zis Do;nnul ctre Moisî:

grete fratelui tu Aaron s nu in-

tre în toat vremea întru cel sfânt

mai înluntru de catapeteazma cea

din faa acoperemântului împcrii,

care este preste sicriul mrturiei,

ca s nu moar, c în nor m voiu

artâ preste acoperemântul împ-
crii.

3. Aâ va intra Aaron întru cel

sfânt, cu viel din cirezi, jertf pen-

30. 14, 18.

16. 1- 10, 1, 2; Num. 3, 4. 2. Eire 30, 10;

Evr. 9, 7, 12.

tru pcat, i cu un berbece pentru

ardere de fot.

4. i cu hain de in sfinit se va
îmbrca, i vemânt de in va fi pre-

ste trupul lui, i cu brâu de în se

va încinge, i chidare de in îi va

pune pre cap, haine sfinte sunt, i
îi va spla cu ap trupul su, i
se va îmbrc cu acestea.

5. i deîa adunarea fiilor Iui Is-

rail va luâ doi fapt din capre, jertfa

pentru pcat, i un berbece pentru

ardere de tot.

""

6. i va aduce Aaron vielul jertf

pentru pcatul su, i se va rugâ

pentru sine i pentru casa sa. -

7. Dup aceea va luâ cei doi api,

i-i va pune înaintea Domnului, la

ua cortului mrturiei.

8. i va arunc Aaron sori pe

cei doi api, un sor pentru apul
care va îi adus Domnului, t altul

pentru cel ce se va slobozi.

9. i va luâ Aaron apul cel sor-

tit Domnului, i-1 va aduce jertf

pentru pcat;
"

10. îâr apul pe care a czut soarta

s fie slobozit, îl va pune Viu în-

nainîea Domnului, ca s se roage

preste el, t s-1 lase slobod, i-l

va îsâ slobod în pustie.

11. i va aduce Aarori vielul cel

pentru pcatul su, i se va rugâ

pentru sine i pentru casa sa, i
va junghiâ vielul cel pentru pca-
tul su.

12. t va luâ cdelnia plin de

jratic de pe altarul cel dinnaintea

Domnului.

13. i va luâ mâna plin de t-

mâie mrunt tocmit, i o va aduce

înîuntrul cafapetezmei, i va pune

tmâia pe îoc înaintea Domnului,

i ternul tmâiei va acoperi pe aco-

peremântul împcrii cel deasupra

sicriului mrturiilor, i nu va murî.

6. Evr. 7, 27, 13. Num. 4, 16.
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14. Dup aceea va luâ din sân-
!

gele vielului, i va stropi cu dege-

tul preste acoperemântut împcrii
clre rsrit în faa lui, de apte ori.

va stropi din sânge cu degetul su.
15. i va junghiâ |apul cel pentru

pcatul poporului înaintea Dom-
nului, i va bga sângele lui înlun-

trul catapetezmei, i va face cu sân-

gele lui cum a fcut cu sângele vi-

elului, i v'a stropi sângele lui preste

acoperemântul împcrii în îaa lui.

16. i se va rug întru cel sfânt

de necuriile fiilor iui Israil i de

nedreptile lor, pentru toate pca-
tele lor; aâ va face cortului mr-
turiei cel ce este în mijlocul necu-

riei lor.

17. Nici un om nu va fi în cor-

tul mrturiei când va merge el s
se roage întru cel sfânt, pân când

va ieî, i se va ruga pentru sine

i pentru casa sa, i pentru toat

adunarea fiilor lui israil.

18. i va ieî Ia altarul cel din-

naintea Domnului, i se va rugâ pen-

tru dânsul, i va lua din sângele

vielului i din sângele apului, i
va unge coarnele altarului împrejur.

19. i va stropi preste ei din sânge

cu degetul su de apte ori, i-l va

curî i-l va sfini pre el de necu-

riea fiilor lui Israil.

20. i va sfâri a curî sfântul

i cortul mrturiei i altarul, i se

va rug pentru preoi, i va aduce

apul cel viu.

21. i va pune Aaron mâinile sale

pre capul apului celui viu, i va mr-
turisi preste el toate frdelegile

fiilor lui Israil i toate nedreptile

ior i toate pcatele lor, i le va pune

pre capul apului celui viu, i-l va

slobozi în pustie printr'un om anume.

22. i va purta apul nedreptile

14. Evr. 9, 13, 25. 17. Lucâ 1, 10. 19.4,
6, 17; Num. 19, 4. 21. Eire 29, 10.

22. Num. 16, 1, 23.

! lor în pmânt neumblat, i vor slo-

bozi apul în pustie.

23. i va intr Aaron în cortul

mrturiei, i se va desbrcâ de ve-
mântul cel de in cu care a fost îm-

brcat când a intrat întru cel sfânt,

i-l va pune acolo.

24. i va spla trupul su cu ap
în locul cel sfânt, i se va îmbrca
cu haina sa, i ieind, va aduce ar-

derile de tot ale sale i ceie ale po-

porului, i se va rugâ pentru sine

i pentru casa sa i pentru popor,

ca i pentru preoi.

25. i va aduce pre jertfelnic scul

jertfelor pentru pcate.

26. i cel ce va slobozi apul cel

osebit spre slobozire, va spl hai-

nele sale, i va sclda trupul su
cu ap, i dup aceea va intr în

tabr.
27. i vielul cel pentru pcat i

apul cel pentru pcat a crora sân-

ge s'a adus pentru curire întru

ceA sfânt, vor îi scoi afar de ta-

br, i- se vor arde cu foc, pieile,

crnurile i balega lor.

28. îar cel ce îi va arde, va spla
hainele sale, i va sclda trupul su
cu ap, i dup aceea va intra în

tabr.
29 i va fi vou aceasta lege ve-

nic, în luna a aptea a zecea a lu-

nii, s smerii sufletele voastre, i
nici un lucru s nu facei, nici mo-
neanul, nici nemernicul care este în-

tru voi.

30. C în ziua aceasta se face

rugciune pentru voi, ca s v cu-

rii de toate pcatele voastre în-

nainlea Domnului, i v vei curai.

31. Aceasta va fi sâmbta cea mai

mare spre odihn vou, i vei smeri

sufletele voastre, lege venic.
32. i se va rugâ preotul pe ca-

27. 4, 12; Evr. 13, 11. 2!?. 23, 27.

30. Num. 29, 7. 31. Eire 35, 2. 32. Eire
29, 29.
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rele vor unge i ale cruia mâini

le vor svârî ca s preoeasc dup
fall lui, i se va îmbrca cu haina

cea de in, cu haina cea sfânt.

33. i va curjî sfânta sfintei i
cortul mrturiei, i altarul va curi,

i se va rug pentru preoi i pen-

tru toat adunarea.

34. Aceasta va fi vou lege ve-
nic ca s v rugai pentru fiii lui

lsrail pentru toate pcatele lor, odat
în an se va face, precum au porun-

cit Domnul lui Moisî.

CAP. 17.

Locul jertfelor. Oprirea de a mânca
sânge.

Si
au grit Domnul ctre Moisî zi-

,
când:

2. Vorbete lui Aaron i fiilor lui

i tuturor fiilor lui lsrail, i le spu-

ne: acesta este cuvântul, care l-au

poruncit Domnul, zicând:

3. Oricare om dintre fiii lui lsrail,

sau dintre veneticii cari se afl în-

tre voi, ar junghiâ viel, sau oaie,

sau capr în tabr, sau afar de

tabr,
4. i nu le va aduce Ia ua cor-

tului mrturiei, ca s le jertfeasc

Domnului ardere de tot sau de mân-
tuire primit întru miros de bun mi-

reazm, i cel ce va junghiâ afar, i
la ua cortului mrturiei nu le va a-

duce dar Domnului înaintea cortu-

lui mrturiei Domnului, omul acela

se va socoti ca un vrstor de sân-

ge, i va pieri sufletul aceluia din

poporul su
5. De aceea fiii lui lsrail în loc

s aduc jertfele lor pe câmp, le vor

aduce Domnului la uile cortului

mrturiei, la preot, i le vor junghiâ

jertf de mântuire acestea Domnului.

6. i va vrs preotul sângele pre

34. Uire 30, 10.

17. 3. 2. Lege 12, 6. 4. Isaia 66, 3,

<?. Eire 29, 18.

jertfelnic împrejur înaintea Dom-
nului la ua cortului mrturiei, i
va aduce seul întru miros de burt
mireazm Domnului.

7. i nu vor mai junghiâ jertfele

sale idolilor -deeri dup cari ei

curvesc. Lege venic va fi vou în-

tru neamurile voastre.

8. i zî ctre ei: oricine dintre fiii

lui lsrail, sau dintre fiii celor vene-

! tici, cari se afl între voi, aducând

ardere de fot, sau jertf;

9. i Ia ua cortului mrturiei nu

o va aduce ca s o jertfeasc Dom-
nului, va pieri omul acela din po-

porul su.
10. i oricine din fiii lui lsrail,

sau din veneticii, cari se afl între

voi, va mânca orice sânge, voiu pune

faa mea asupra aceluia, care m-
nânc sânge, i-t voiu pierde pre el

din poporul su.
1 1 . Penfruc sângele este sufletul

fiecrui trup, i eu l-am dat vou
pre jertfelnic, ca s v curii su-

fletele voastre, c sângele face cu-

renie pentru suflet.

12. Pentru aceea am grit fiilor

lui lsrail: nimenea dintre voi s nu

mnânce sânge, nici cel venetic, ca-

re se afl între voi, nu va mâncâ
sânge.

13. i oricine din fiii lui lsrail

j
sau din veneticii, cari se afl între

I voi, va vâna hiar sau pasre, care

! se mnânc, s verse sângele ei i
s-1 acopere cu pmânt.

14. C sângele este sufletul fie-

crui trup, pentru aceea am zis fi-

ilor lui lsrail: sângele nici a unui

trup s nu mâncai, c sângele este

sufletul fiecrui trup, tot cel ce m-
nânc, va pieri.

15. Si oricine va mâncâ mort-
ciune sau prins de hiar, fie mo-

7. 20, 5. 2 Lege 32, 17 ps. 105, 37. 9 Esire
29, 11. 2 Lege 12, 14. 10. Fac. 9, 4; 2 Lege
Î2, 16, 23. ÎL Evr. 9, 22. 14. 3, 17. Fac. 9, 4.

15, lezecbil 44, 31.
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ncan ori venetic, va spl hainele

sale, i se va scldâ cu ap, i ne-

curai va îi pân seara, i dup a-

ceasfa curat va îi.

16. Iar de nu va spla hainele saîe,

i nu-i va scldâ trupul cu ap, va

purtâ frdelegea sa,

CAP. 18.

Spia neamului de sânge.

Oi au grit Domnul ctre Moisî, zi-

Vcând:
2. Vorbete fiilor lui îsrail, i le

spune: eu Domnul Dumnezeul vo-

stru.

3-. Dup obiceiurile Eghipefului

întru care ai nemernicit, s nu fa-

cei; nici dup obiceiurile pmân-
tului Hanaan întru care voiu bga
pre voi, s nu vieuii, i dup le-

gile lor s nu umblai.

4. Judecile mele s le facei, i
poruncile mele s le pzii, i s
umblai întru ele, eu Domnul Dum-
nezeul vostru.

5. i s inei toate poruncile mele

i -toate judecile mele, i s le fa-

cei pre ele; omul care Ie va face,

viu va îi într'însele, eu Domnul Dum-
nezeul vostru.

6. Nimenea s nu se apropie de

vrero rudenie de sânge a sa ca s-i

descopere ruinea, eu Domnul.

7. Ruinea tatlui fu i ruinea

mumei, tale s nu o descoperi, pen-

truc mumaYi este, s nu desco-

peri ruinea ei.

8. Ruinea femeii tatlui tus nu
o descoperi, c ruinea tatlui tu
este.

9. Ruinea surorii tale cei de pre

tat sau de pre mum, care s'a n-
scut acas sau afar, s nu des-

coperi ruinea lor.

18. 3. Ierem. 10, 2. 4. 2 Lege 4, 8. 5. Ie»

zecbil 20, II, Rom. 10 5. 7. Fac. 19, 32.
8. 20, 11; 2 Lege 22, 30; 1 Cor. 5, 1.

9, 20, 17.

10. Ruinea fetei fiului tu, sau a

îetei fetei tale, s nu descoperi ru-

inea lor, c a ta ruine este.

11. Ruinea fetei femeii tatlui tu
s nu o descoperi, sor de un pat

este, s nu descoperi ruinea ei.

12. Ruinea surorii tatlui tu s
nu o descoperi, penlruc rud tat-

lui tu este.

13. Ruinea surorii mumei tale s
nu o descoperi, pentruc rud mu-

mei tale este.

14. Ruinea fratelui tatlui tu s
nu o descoperi, i la femeia lui s
nu intri, pentruc rud-i este.

15. Ruinea nurorii tale s nu o

descoperi, c femeia fiului tu este,

s nu descoperi ruinea ei.

16. Ruinea femeii fratelui tu s
nu o descoperi, c ruinea fratelui

tu este.

17. Ruinea femeii i a fetei ei

s nu o descoperi. Fata feciorului

ei i fata fetii ei s nu o iei, ca s
descoperi ruinea lor, c rude sunt

ie, pgântate este.

18. S nu o iei iitoare pe sora

femeii tale, ca s descoperi ru-

inea eî presle dânsa, înc îiind

ea vie.

19. i la femeie întru osebirea rie-

curiei ei, s nu intri ca s-i des-

coperi ruinea ei. ,

^

20. i la femeia deaproapelui tu
s nu dai patul seminii tale, pân-

grindu-te cu ea.

21. i din smâna tâ s nu dai

a sluji spre jertf idohilui Moloh, ca

s nu spurci numele cel sfânt al

Domnului Dumnezeului vostru, eu

Domnul.

22. i cu brbat s nu dormi ca

eu femeie, c- spurcciune este.

2S. La nici o vit din cele cu pa-

14. 20, 20; Iezecb. 22, 11. 15. Fac. 38, 16.
16. Marc. 6, 18. 17. 20, 14. 19. 15, 24;

20, 18. 20. 20, 10; Eive 20, 14. 21. 20, 2;
2 Lege 18, 10; 4 Imp. 17, 17. 22. 20, 13; Rom.
1, 27. 23. 20, 15; Eke 22, 19.
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Iru picioare s nu dai palul fuînlru

smân, ca s te spurci cu dânsa.

i femeia s nu sfeâ la nici o vit

din cele cu palru picioare s se îm-

preune, penfruc urâciune este.

24. S nu v spurca|i cu nici una

dinfr'acesfea, c ' cu loafe acestea

s'au spurcai neamurile, care eu le

arunc dinnainfea îe|ii voasfre.

25. i s'a spurcai pmântul, i
le-am rspltit lor nedreptate pentru

aceea, i a urît pmântul pre cei ce

lcuesc pre dânsul.

26. i $)zii toate legile mele, i
toate poruncile mele, i s nu fa-

cei nici una din toate spurcciu-

nile acestea, fie moneanul, fie ne-

mernicul celivenil între voi.

27. C toafe spurcciunile acestea

le-au icuf oamenii pmântului, cari

au fost mai înainte de voi, i s'a

spurcat pmânlul.

28. i ca s nu v urasc pre voi

pmânlul când îl veji spurc, cum
a urît pre neamurile cele mai îna-

inte de voi.

29. C oricine va face spurc-

ciuni de acestea, va pieri din popo-

rul su.
30. DecLpzii poruncile mele; s

nu facei nimic din obiceiurile cele

spurcate, care erau mai înainte de

voi, i s nu v spurcai cu acelea,

c eu suni Domnul Dumnezeul vo-

stru. >

CAP. 19.

Tâlcuirea poruncilor.

8i au grit Domnul ctre Moisi,

5

zicând:

2. Vorbete adunrii fiilor lui Is-

rail, i le spune: fii sfini, c sfânt
t

sunt eu Domnul Dumnezeul vostru.

3. Fiecarele s se team de tatl

su i de muma sa, srbtorile mele

24. 4 Imp. 17, 15. 25. Isaia 26, 21.

26. 20, 22.

19. 2. 20, 7, 26; Eite 20, 12; l Petru 1, 16.

s Ie pzii; eu Domnul Dumnezeul
vostru.

4. S nuv ducei la idoli, i-^dum-

nezei vrsai s 'fiu v facei ; eu

sunt Domnul Dumnezeul vostru. •

5. i de vei jerlfî jertf de nîân-

tuire Domnului, jerlfii de bun voie.

6. Se va mâncâ în ziua în care

o vei jerlfî, i a doua zi; iâr ce v
rmâne pe a Ireia zi, cu foc se va

arde de tot.

7. Iar de va îndrzni cinevâ s
mnânce din ea a treia zi, spurcat

este, nu se va primi

8. Iar cel ce o va mâncâ, pcat
va avea, pentruc a spurcai sfintele

Domnului, i cei ce vor mâncâ, vor

pierî din poporul su.
9. i când vei secerâ holdele p-

mântului vostru, s nu secerai de

tot arina voastr, i cele ce cad

dela secerea ta, s nu le aduni.

10; i viea tâ s n'o culegi de a

doua oar, nici boabele viei tale s
nu le aduni, sracului i nemerni-

cului s le lai acelea; eu Domnul
Dumnezeul voslru.

11. S nu furai, s nil minii, i
nimenea s nu înale pre aproapele.

12. S nu v jurai strâmb cu nu-

mele meu, i s nu spurcai numele

cel sfânt al Dumnezeului vostru; eu

sunt Domnul Dumnezeul vostru.

13. S nu faci nedreptate vecinu-

lui, nici s-1 jeîueti, i s nu r-
mân simbriea slugii tale lâ line

pân diminea.

14. S nu greti de ru pre surd,

i înaintea orbului s nu pui pie-

dic;" iS te Ierni de Dumnezeul

tu; eu sunt Domnul Dumnezeul vo-

stru.'

15. S nu facei nedreptate la ju-

decat, i s nu caui în faa s-

4. Eire 22, 20; 34, 17; 2 Lege 5, 7. 7. 7,

17. 8. Jezecfoil 4, 14; Rut. 2, 2, 15, 16. 9. 2

Lege 24, 19. 11. Eire 20, 15; Efes. 4, 25.

12. Eire 20, 7; 2 Lege 5, II. 13. 2 Lege
24, 15; îacov 5, 4. 15. 2 Lege l, 17; 16, 19.
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racului, nici ie sfieti dc faa ce-

lui puternic, cu dreptate s judeci

pre yecinul tu;

16. S nu umbli cu vicleug în-

tru neamul tu, nici s te ridici a-

supra vieii vecinului tu; eu sunt

Domnul Dumnezeul vostru.

17. S nu urti pe fratele tu
întru inima ta ; ci vei mustr pe

aproapele tu, ca s nu aibi pen-

tru dânsul pcat.

18. S nu-i izbândeti cu mâna
fa, nici s ii mânie asupra fiilor po-

porului tu. S iubeti pre deaproa-

pele tu ca însui pre tine; eu sunt

Domnul Dumnezeul vostru.

19. Legea mea s o pzii, vitele

tale s nu le faci a se împreuna cu

alt soiu, i în arina ta s nu se-

meni dou feluri de smân, i cu

hain esut din dou feluri osebite

s nu te îmbraci.

20. i de va dormi cineva cu fe-

meie pat de smân, i aceea va îi

roab unui om, i ea cu rscum-
prare nu s'a rscumprat, slobo-

zenie nu s'a dat ei, certare va fi lor;

iar s nu moar, penfruc nu s'a

dat ei slobozenie.

21. Ci va aduce pentru vina sa

Domnului la ua cortului mrturiei

un berbece ca jertf pentru vino-

vie.
22. i se va rug preotul pentru

dânsul de pcatul ce a fcut, adu-

când berbecele înaintea Domnului,

i se va iert lui pcatul, care 1-a

svârit.

23. Iar dup ce vei intr în p-
mântul, care îldvou Domnul Dum-
nezeul vostru, i vei sdî orice pom
de mâncat, vei curi împrejur ne-

curenia Iui. Rodul lui în trei ani

va fi vou necurat, s nu se m-
nânce.

24. Iar în anul al patrulea tot ro-

16. Iov. 27, 4. 17. Mat. 18, 15; Luc. 17, 3.

18. Mat. 5, 39, 44 Rom. 12, 19. 19. 2 Lege
22, 9.

dul lui va fi sfânt spre laud Dom-
nului.

25. Iar în anul al cincilea vei

mâncâ rodul lui, i vei adun ro-

durile lui r eu sunt Domnul Dumne-

zeul vostru.

26. S nu mâncai pre muni, nici

s vrjii, nici la vraje de pasri s
nu cutai. ,s

27. Sfnu v încreii prul ca-

pului vostru, nici s stricai faa

barbei voastre.

28.*i teturi pentru suflet s nu

facei în trupul vostru, tslove îm-

punse s nu facei întru -voi; eu

sunt Domnul Dumnezeul -vostru.

29. S nu pângreti faa ta dân-

du-o spre curvie, ca pmântul s
nu fie loc de curvie, i s se um-

ple de frdelege.

30. Sâmbetele mele s le pzii,

i de cele sfinte ale mele s v te-

mei; eu sunt Domnul.

31. S nu mergei Ia cei ce vr-
jesc, i de descânttori s nu v li-

pii, ca s v spurcai cu ei; eu sunt

Domnul Dumnezeul vostru.

32. înaintea celui crunts te scoli,

i s cinsteti faa celui btrân, i
s te temi de Dumnezeul- tu; eu

sunt Domnul Dumnezeul vostru.

33. Iar de va veni vre un nemer-

nic în pmântul vostru, s nu-l ne-

cjii pre el.

34. Ca i moneanul cel de p-
mânt s fie între voi nemernicul

care vine la voi, i s-1 iubeti pre

el ca i pre fine; c i voi nemer-

nici ai fost în pmântul Eghipetului;

eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.

35. S nu facei nedreptate la ju-

decat, în msuri, în greuti i în

cumpene.

36. Cumpene drepte, greuti drep-

26. 2 Lege 18, 10. 28. Ier. 16, 5; 21, 5; 2
Lege 14, 1. 30.23,2. 31. Eire 22, 18; 1 Imp.
28, 7, 9. 33. Eire 22, 21. 34. 2 Lege 10, 19.

35. 2 Lege 25, 13. 36. Pilde 11,1; Mibeea
6, 11.
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le i msuri drepte s fie la voi;

eu sunt Domnul Dumnezeul vostru,

cel ce v'am scos pre voi din p-
mântul Eghîpcfuluf.

37. S pzii toat legea mea i
toate porundle mele, i s le facei

pre ele; eu sunt Domnul Dumnezeul

vostru.

' CAP. 20. I

i

Pedepse penlru pcate.
J

Si
au grit Domnul ctre Moisi, zi-

,
când:

'

2. Vorbete fiilor lui Israil: de va

ii cinevâ din liii lui Israil, sau din

cel ce s'au fcut venetici în Israil,
j

care va da din smâna sa ido-
j

fului Moloh, cu moartes se omoa-
j

re, neamul cel de pre pmântul a-

cela îl va omorî cu pietre.

"3. Eu voiu pune faa mea asupra

omului aceluia, i-1 voiu pierde pre

el din poporul su, pentruc a dat

smâna sa idolului, ca s spurce

cele sfinte ale mele, i ca s spurce

numele celor sfinii mie.

4. Iar dac lcuiforii pmântului

vor frece cu vederea pre omul a-

cela, care va îi dat fii de ai si lui

Moloh, Fnu-1 vor omorî pre el,

5. Voiu pune faa mea asupra o-

mului aceluia i asupra seminiei

lui, i voiu- pierde din poporul su
pre ef i pre toi câi se unesc în-

fr'un gând cu el, ca s curveasc

dup Moloh.

6. Oricine se va duce la descân-

ttori sau la vrjitori, ca s curvea-

sc dup dânii, voiu purre faa mea
j

asupra sufletului aceluia*, i-1 voiu
;

pierde din poporul su.
j

7. i vei fi sfini, c sfânt sunt

eu Domnul Dumnezeul vostru.

8. S pzii poruncile mele, i s

37. 18, 26; 20, 22.

20. S. 19, 31; 2 Lege 18, 10, 11. 7. 18, 30;
19, 2; 1 Petru 1, 16.

le facei pre ele; eu sunt Domnul cel

ce v sfinesc pre voi.

9. Oricine va blestem pre tatl

su au pre muma sa, cu moarte s
se omoare; pre tatl su au pre

muma sa a blestemat, vinovat este.

10. Omul care va preacurvi cu

femeie, care are brbat, sau care

va preacurvî cu femeia vecinului

su, cu moarte s se omoare i
preacurvarul i preacurva.

11. Cel ce se va culca cu femeia

tatlui su, ruinea tatlui su a des-

coperit, cu moarte s se omoare,

amândoi vinovai sunt.

12. De va dormi cinevâ cu nora sa,

cu moarte s se omoare amândoi;

c pgântafe a fcut, vinovai sunt.

13. Cine se va culca cu brbat ca

cu femeie, spurcciune au fcut a-

mândoi, cu moarte s se omoare,

vinovai sunt.

14. Cine ar lua femeie i pre muma
ei, frdelege este; cu foc s-1 arz
pre el i pre ele, ca s nu fie fr-
delege între voi.

15. Cine va îndrzni a se culc

cu dobitoc, cu moarte s se omoare,

i dobitocul s-l omorâi.

16. Femeia care va merge ori la

ce dobitoc, ca s se împreune cu

dânsul, s omorâi femeia i dobi-

tocul, cu moarte s se omoare, vi-

novai sunt. :
s

..

17. Care va lu pre sora cea de

pre tatl su, sau de pre muma sa,

i va vedeâ ruinea ei, i ea va ve-

deâ ruinea lui, ocar este, s piar
înaintea fiilor neamului lor, ruinea

sîjrorei sale a descoperit, pcatul

vor purt.

18. Brbatul care va avea pal cu

femeia, care are curgerea firii cea

de lun, i va descoperi rusineâ ei,

9. Eive 21, 17. 10. 2 Lege 22, 22; Ioan 8,

5; Mat. 5, 27. 11. 18, 8; 2 Lege 22, 30; 1

Cor. 5, l. 12. Fac. 3, 8, 18. 13. 18, 22; Rom.
1, 27. 14. 18, 17. 15. 18, 23. 17. 18, 9; 2
Lege 27, 22. 18. 18, 19.
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izvorul ci a descoperit, i ea a des-

coperii curgerea sângelui su, a-

mândoi s piar din neamul su.
19. Ruinea surorei tatlui tu i

a surorei mumei lae s nu o des-

coperi, peniruc rudenie a descope-

rii, pcat vor aveâ.

20. Oricare va dormi cu rudenia

sa, ruinea rudeniei sale a descope-

rit, fr de fii s moar.
21. Iar de va lua cineva femeia

fratelui su, necuTie este, ruinea

fratelui su a descoperit, fr de fii

s moar.
22. Pziji toate poruncile mele i

judecile mele, i s Ie facei pre

ele, ca s nu v urasc pre voi p-
mântul întru care v duc eu pre

voi, ca s lcuifi pre el.

23. i s nu umblai dup legile

neamurilor, care eu le gonesc din-

naintea voastr, c toate acestea
le-au fcui, i le-am urît pre ele.

24. Deci zic vou: vei moteni
pmântul lor, i eu voiu da pre el

vou s-1 motenii, pmântul, care

curge lapte i miere ; eu Domnul
Dumnezeul voslru cel ce v'am ales

pre voi din toate neamurile.

25. S osebii între dobitoacele

cele curate i între cele necurate,

i între pasrile cele curate i în-

tre cele necurate, i s nu spurcai

sufletele voastre cu dobitoacele i
cu pasrile, i cu toate cele ce se

târsc pre pmânt pe care vi le-am

deosebii s fie necurate.

26. Fii mie sfini, t sfânt sunt

eu Domnul Dumnezeul vostru cel

ce v'am ales pre voi drn toate nea-

murile, ca s fii ai mei.

27. Oricare brbat sau femeie -din-

tre voi se va face descânttor sau

vrjitor, cu moarte s se omoare,

cu pietre s-i ucidei, vinovai sunt.

19. 18, 12, 13. 20. ÎS, 14. 21. 18, 16; Marc.
6, 18 . 22. 18, 26; 19, 37. 23. 18 , 3; Ier.

10, 2. 24. Eire 3, 6. 25. 11, 2, 3; 2 Lege
14, 4. 26. 19, 2; 3 Imp.8, 53. 27. Esive 22, 18.

GAP 21.

Purtarea preotului

.

Si
au grit Domnul ctre Moisî, zi-

f
când : vorbete preoilor fiii lui

Aaron, i le spune: s nu se ating

de mort din poporul su ca s nu

se spurce.

2. Fr numai de ruda cea de a-

proape a lor: tat, mum, fii, fiice

i frate.

3. i de sora sa fecioara cea mai

aproape de el, care nu esle împreu-

nat cu brbat, de acetia se ya

atinge.

4. De nimeni altul din poporul su,

s nu se ating ca s nu se spurce.

5. Capul s nu v radei, nici s
v retezai barba, nici s v facei-

îeturi pe trup pentru mori.

6. Sfini s fie Dumnezeului lor, l,

s nu spurce numele Dumnezeului

lor, peniruc jertfele Domnului, da-

rurile Dumnezeului lor ei le aduc,

deci s fie sfini.

, 7. Muere curv i spurcat s nu

ia, nici lepdat de brbatul ei s
nu ia, c sfânt este Domnului Dum-
nezeului sli.

8. îl vei sfini pre el, c darurile

Domnului Dumnezeului vostru el, le

aduce; sfânt s fie, c sfânt sunt

eu
1

Domnul, cel ce sfinesc pre ei.

9. Dac fata vreunui preot se va

spurc curvind, numele tatlui su
spurc, în foc se arz.

10. i preotul cel mare între fraii

si, preste cruia cap s'a turnat

din untul cel de lemn al ungerii, i
s'a sîitait, ca s, se îmbrace cu hai-

ne, capul s nu-i descopere, i hai-

nele s nu i le rup.

11. i la nici un mort s nu in-

tre, nici chiar de lall su sau de

muma sa nu se va atinge.

12. Din cele sfinte nu va iei, ca

21. 1- lezecb 44, 25. 5. 19, 28; 2 Lege 14,

l; iezecb'tl 44, 20. 8. 19, 2; 22, 9, 16. 9. 16,

32. 10. Eire 28, 41. 11. Num. 6, 7. 12.10,7.
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s nu pângreasc cele sfinte ale

Dumnezeului su, pentruc untulde-

lemn cel sfânt al ungerii Dumne-

zeului lui este presie dânsul; eu

Domnul.

13. Acesta s ia femeie fecioar

din neamul su.

14. Iar vduv, lepdat, spurca-

t sau curv, de acestea s nu ia,

fr numai fecioar din poporul lui

s-i ia femeie.

15. Ca s nu, spurce smâna lui

întru poporul su; eu Domnul Dum-

nezeu cel ce sfinesc pre el.

16. i au. grit Domnul ctre Moi-

sî, zicând:

17. Vorbete lui Aaron, i-i spu-

ne: oricare om din smâna ta în-

tre rudele voastre întru carele va fi

prihan, s nu se apropie a aduce

darurile Dumnezeului su.
18. Tot omul întru care este pri-

han nu < se va apropiâ; omul cel

orb, sau cel chiop, sau cel cu na-

sul tiat, sau cel cu urechile tiate.

19. Sau omul a cruia este mâna
rupt, sau, piciorul rupt.

20. Sau ghebos, sau cu ochii ur-

duroi, sau cu albea, sau omul

întru care este râe slbatic, sau

pecingine, sau cu un bo.
21. Oricine din smâna lui Aaron

preotului întru care este prihan,
s nu se apropie a aduce jertfele

Dumnezeului su, c prihan este

întru el, s nu se apropie a aduce

darurile lui Dumnezeu.

22. Darurile lui Dumnezeu sunt

prea sfinte, i din cele sfinte va

mâncâ.

23. Iar la catapeteasm nu va veni,

i de jertfelnic nu se va apropiâ,

pentruc are prihan, i nu va spur-

ca cele sfinte ale Dumnezeului su;
c eu sunt Domnul cel ce sfinesc

pre dânii.

13. kzecbil 44, 22. 17. 1 Tim. 3, 2; Tit.

1, 6, 7.

24. Deci Moîsî a .spus acestea lui

Aaron, fiilor lui i tuturor fiilor lui

lsrail.

CAP. 22.

Ins ui rea j erlfei.

Si
au grit Domnul ctre Moisî,

zicând:
1

2. Vorbete lui Aaron i fiilor Iui:

s se fereasc de sfintele pe care

fiii lui lsrail ie jertfesc mie, i s
nu spurce numele meu cel sfânt, eu

Domnul.

3. Zî lor: întru neamurile voastre,

orice om din smâna voastr ca-

re se va apropiâ de cele sfinte, pe

care le vor aduce fiii Iui lsrail Dom-
nului, când este necurfia pre dân-

sul, va pieri sufletul acela dinnain-

tea mea ; eu Domnul Dumnezeul vo-^

sfru.

4. i orice om din smâna lui

Aaron preotul» care este îepros,

sau îi curge smâna, s nu m-
nânce din cele sfinte, pân ce se

va curî. i cel ce se va necurî
prin atingere de vre un mort, sau de

om din care curge smâna patului,

5. Sau cel ce se va atinge ori de

ce vietate necurat, care-1 spurc
pre el, sau de om care spurc pre

el prin orice necurie a lui;

6. Cel ce se va atinge de acestea,

necurat va fi pân seara, s nu m-
nânce din cele sfinte,

7. Pân ce-i va splâ trupul su
cu ap; iar când va apune soarele,

curat va fi, i atunci va puîeâ mâncâ
din cele sfinte, c pâinea a lui este.

8. Mortciune i prins de hiar
s nu mnânce, ca s nu se spurce

cu ele; eu Domnul.

9. i vor pzi poruncile mele, ca

s nu aib pentru ele pcat, i s
moar pentru ele, de le vor spurca

22. 6. 11, 24. 8. Eire 22, 31, 2 Lege U, 21.

fczecbiU* 31.
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pre ele; eu Domnul Dumnezeu, cel

ce sfinesc pre ei.

10. i nici un strein s nu m-
nânce din jertfe, fie nemernicul pre-

otului, fie nimitul, nu va mânca din

cele sfinte.

11. Iar de va avea preotul o slu-

g cumprat cu argint, acesta va

mâncâ din pâinile Iui, i cei ns-
cui în casa lui, i acetia vor mân-
câ din pâinile lui.

12. i fata preotului de se va m-
rit dup brbat de neam strein,

ea din pârga cea sfânt nu va mânca.

13. Fata preotului de va rmânea
vduv, sau va fi lepdat, i s-
mân nu va fi întru ea, se va în-

toarce la casa tatlui su unde a

trit ca fal, din pâinile tatlui su
va mânca, iar cei de neam strein

nimenea nu va mânca din ele.

14. Omul cel care va mâncâ cele

sfinte din netiin, va adaoge a

cincea parte la acelea, i va da pre-

otului jertfa.

15. Ca s nu spurce cele sfinte

ale fiilor lui Israil, care le-au adus

ei Domnului.

16. Nici s aduc asupra sa fr-
delegea pcatului mâncând jertfele

lor; c eu sunt Domnul cel ce sfin-

esc pre ei.

17. i au grit Domnul ctre Moisî,

zicând:

18. Vorbete lui Aaron, fiilor iui

i la toat adunarea lui Israil, i le

spune, lor: oricine din fiii lui Israil,

sau din nemernici, carii îcuesc la

dânii întru israil, va aduce daruri

de fgduin de bun voie, sau de

ardere de tot.

19. Vor fi primite cele ce sunt

fr de prihan, parte brbteasc
din cirezi, sau din oi, sau din capre.

20. Nici una din cele ce au pri-

10. Eire 2$, 33. 14. Num. 5, 7. 20. 2
Lege 15, 21.

han întru sine, s nu aduc Dom-
nului, penlruc nu va fi primit.

21. i oricine va aduce jertf de

mântuire Domnului, îndeplinind o

fgduin, ori o jertf de bunvoie,

îns pfaznlcile voastre fie din boi,

sau din oi, s fie curat, spre a fi

primit, s nu aib prihan.

22. Orb, sau strivit, sau cu limba

tiat, sau cu negi, sau râios, sau

pecinginos, de acestea s nu se a-

duc Domnului, i s nu primii din

ele la jertfelnicul Domnului.

23. i viel, sau oaie cu urechile

tiate, sau cu coada tiat, acelea

s le junghii pentru tine; iar pentru

fgduina ta nu se vor primi.

24. Cele cu vreun mdular zdro-

bit, sucit, tiat i smuls, s nu aduci

de acestea Domnului, i în pmân-
tul vostru s nu facei aa.

25. Nici din mâna celui de neam
strein s nu aducei daruri Dumne-
zeului vostru din toate acestea, c
stricciune i prihan este înfr'în-

sele, nu vor fi primite acestea.

26. i au grit Domnul ctre Moisî,

zicând:
~

27. Vielul, oaia sau capra dup
ce se va nate, va îi apte zile supt

muma sa; iar a opta zi, i de aici

înainte se va primi spre daruri, jertf

Domnului.

28. Vac r oaie s nu junghiai

în aceiai zi cu ftul lor.

29. Iar de vei aduce jertf de bu-

curie Domnului, de bun voia voa-

str s o jertfii pre ea.

30'; Aceasta într'acea zi s o mân-

cai, nu lsai din crnuri pe a doua

zi; eu Domnul.

31. S pzii poruncile mele i s
le facei pre ele; eu Domnul.

32. S nu spurcai numele meu
cel sfânt, i m voiu sfini întru fiii

21. 2 Lege 17, 1; Col. 1, 22. 22. Malab.
l, 8. 27. Eice 22, 30. 31. 2 Lege 10, 12.

32, 21, 8.
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lui Israil; eu sunf Domnul cei ca
|

v sfinesc pre voi.
]

33. Cel ce v'am scos pre voi din

pmântul Eghipetului, ca s v fiu

vou Dumnezeu; eu Domnul.

CAP. 23.

Despre Srbtori.

Si
au gri! Domnul ctre Moisî,

zicând:

2. Vorbete fiilor lui Israil i le

spune: srbtorile Domnului, care

le vei chema sfinte, acestea sunf

srbtorile mele.

3. ase zile vei lucra, iar ziua a

aptea este sâmbt, zi de odihn
numit'sfinii Domnului; nici un lu-

cru s rfu -facei, c este sâmbt
Domnului în toate lcuinele voastre.

4. Acestea sunt srbtorile Dom-

nului 'nwriMe sfinte pe care le vei

vestî la:£vremea lor.

5. In luna dinfâtu, în a patruspre-

zecea zi a lunei ctre sear este pas-

ha Domnului.

6. i în ziua a cincisprezecea a

lunii acetia, Srbtoarea azimelor

Domnului, sffe zile azime s mân-

cai.

7. i ziua cea dintâiu chemare

sfânt va fi vou, nici un lucru de

slujb s nu facei.

8. apte zile s aduceji arderi de

tot Domnului, iar ziua a aptea nu-

mit sfânt va fi vou, nici un lu-

cru de slujb s nu facei.

9. i au grit Domnul ctre Moisî,

zicând:

10. Vorbete fiilor lui Israil r le

spune: când vei intr în pmântul,

care eu îl dau vou, i vei secer

seceriul lui, vei aduce un snop

pârga secerii voastre la preot.

11. i va aduce snopul înaintea

23. 2. 19, 30. 3. Eire 20, 9; fl 2 lege 5, 13.

5. Eire 12, 18! 23, 15; Num. 28, 16; H 2

Lege 16, 1. 6. Eire 12, 16. 7. Eire 12, 16.

! Domnului < primii vou, a doua zi

i
dup cea dintâiu a Patelui îl va a-

duce preotul'.
.

<*
.

12. i în aceiai zi, odat cu sno-

pul, vei jertfi un miel curat de un

an, ardere de fol Domnului.

13. La jertfa lui vei adogi dou
zecimi de fin curat fcut cu unt-

delemn, jertf Domnului spre miros

de bun mireazm Domnului, cu tur-

narea ei un sfert de hin de vin.

14. Pâine i spice frecate nou s
nu mâncai pân în ziua aceasta,

când vei aduce darurile Dumne-
zeului vostru

;
lege venic în nea-

murile voastre, în toat lcuina voa-

str.

15. i de a doua zi de Pati din

ziua în care vei aduce snopul pu-

nerii înainte, s numrai apte sp-
tmâni întregi.

16. Pân a doua zi a sptmânii
cei mai depre urm s numrai
cincizeci de zile.

17. i vei aduce jertf nou Dom-
nului, din lcaurile voastre vei a-

duce pâini spre punere înainte,

dou pâini; din dou zecimi de fin
curat vor fi pâinile dospite coapte

Domnului, din pârga roadelor.

18. i cu pâinile vei aduce apte
miei de un an, curai, un viel din

cireada i doi berbeci curai, cari

vor fi ardere de tot Domnului, i
jertfele lor cu turnrile lor jertf, mi-

ros de bun mireazm Domnului.

19. i veji, jertfi un ap din capre

pentru pcat, i doi miei de un an,

jertf de mântuire, cu pâinile cele

din pârga roadelor.
. r

20. i le va pune pre ele preotul cu

pâinile cele din pârga roadelor adu-

cere înaintea Domnului, cu cei doi

miei, sfinte vor fi Domnului; vor îi

ale preotului care le jertfete.

21. i vei chema ziua aceasta nu-

15. 2 Lege 16, 9. 16. Eire 23, 16; Num.
28, 26.
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mil, sfânt va îi vou; tot lucrul de

slujb s nu facei îritr'însa; lege

venic întru neamurile voastre în

toat Icuina voastr.

22. Iar când secerai holdele p-
mântului vostru, spicele rmase în a-

rin s nu le adunai, i când seceri

fu, ce cade din secere s nu culegi,

celui srac i ceiui nemernic s le

lai acelea; eu Domnul Dumnezeul

vostru.

23. i au grit Domnul ctre Moi-

sî, zicând:

24. Vorbete fiilor lui Israil i le

spune: în ziua dintâiu a lunii a ap-
tea vei serbâ pomenirea trâmbie-

lor, numit sfânt va îi vou. -

25. Nici un lucru de slujb s nu

facei, ci s aducei ardere de tot

Domnului.

26. i au grit Domnul ctre Moi-

sî, zicând:

27. In ziua a zecea a lunii ace-

tia a aptea, este ziua împcrii,
numit sfânt va îi vou; veismerl

sufletele voastre, i vei aduce ar-

dere de tot Domnului.

28. Nici un lucru s nu facei în

ziua aceasta, c zi de împcare este

aceasta pentru voi, s v rugai pen-

tru voi îndnfea Domnului Dumne-
zeului vostru.

29. Tot omul care nu se va smeri

în ziua aceasta, va plerî din popo-

rul su.
30; i cel ce va lucrâ în ziua a-

ceasta.va pieri omul acela din po-

porul su.

31. Nici un lucru s nu facei;

lege venic întru neamurile voa-

stre, întru toate lcaurile voastre.

32. Sâmbta sâmbetelor va îi vou,
s smerii sufletele voastre din ziua

a noua a lunii, de seara pân a

doua zi seara, vei serbâ sâmbetele

voastre.

33. i au grit Domnul ctre Moi-

si, zicând:
r 34. Vorbete fiilor lui Israil i le

spune: în ziua a cinsprezecea a lu-

nii acetia a aptea, este srbtoa-
rea corturilor, apte zile Domnului.

35. i ziua cea dintâiu, numit sfân-

t va fi, nici un lucru de slujb s
nu facei.

36. apte zile vei aduce arderi

de tot Domnului, iar ziua a opta nu-

mit sfânt va fi vou, i vei aduce

arderi de tot Domnului. Ziua ieirej

este, nici un lucru de slujb nu

facei.

37. Acestea sunt srbtorile Dom-
nului, pe care le vei vesti numite

sfinte, ca s aducei Doiintrluir ar-

deri de tot, cu jertfele lor i cu tur-

nrile lor în fiecare zi. n/

38., Osebit de cele diîL .sâmbetele

Domnului, de darurile* veasire,^ de

toate fgduinele voastref vi osebit

de darurile ce vei aduce de bun
voie Domnului. -

^

39. In ziua a cinsprezecea a lunii

acetia a aptea dup .ce vei strân-

ge roadele pmântului, s inei sr-
btoare Domnului apie zile; în ziua

dintâiu odihn, i în ziua a opta o-

dihn.
40. i vei îuâîn ziua dintâiu rod

din pom frumos, i ramuri de finic,

i sfâlpri de lemn tufos, i slcii i
stâlpri de Agnu dela rîu, i v vei

veseli înaintea Domnului Dumne-
zeului vostru.

41. apte zile în an, lege venic
întru neamurile voastre, în luna a

aptea vei serbâ aceasta.

42. In corturi vei lcui apte zile,

tot moneanul întru Israil va lcui

în corturi.

43. Ca s vaz seminiile voastre,

c în corturi am fcut a lcui pre

fiii lui IsraU, când i-am scos pre ei

Zi. Num. 29, 10. 27. 16, 29', Numeri 29, 7.

34. Eire 23, 16; Numeri 29, 12. 36. loan
7, 37. 40. E 2 lege \2, 12, 18; 16, 14; 26, 11.
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din pmântul Eghipetului; eu Dom-

nul Dumnezeul vostru. .
«.

t

44. i a spus Moisî srbtorile

Domnului fiilor lui Isiail.

CAP. 24.

Sfenicul i pâinile- funerii înainte,

Si
au §ri Domnul ctre Moisî,

}

zicând:

2. Poruncete fiilor Iui Israil, s
aduc la tin*e untdelemn de mslin

curat i limpede la lumin, s arz

lumjn, pururea afar de cafapeteas-

min cortul mrturiei.

3. i îl vor aprinde Aaron i fiii

|ui de seara pân dimineaa îna-

intea Domnului pururea; lege ve-

nic în neamurile voastre.

4. In sfenicul cel curat, vei a-

prinde luminele înaintea- Domnului

pân dimineaa.

5. i vei lua fin curat, i vei

face dinfr'însa dousprezece pâini,

din dou zecimi s fie o pâine.

i le vei pune pre ele dou
rânduri, fiecare rând de ase pâini

pre masa cea curat înaintea Dom-
nului.

7. i vei pune la fiecare rând t-

mâie curat i sare, i vor fi pâi-

nele s>re pomenire puse înaintea

Domnului.

8. In toat sâmbta se vor pune

înaintea Dojmnului pentru fiii lui

Israil, lege venic.
9. i vor fi ale lui Aaron i ale

fiilor lui, i le vor mâncâ în loc

sfânt, c sunt prea sfinte. Acestea

vor fi ale lor din cele ce se jertfesc

Domnului, lege venic.
10. i a ieit feciorul unei Israii-

tence, i acesta erâ fecior de eghip-

tean între fiii lui Israil, i s'a sf-

dit în tabr cel din Israiîteanc cu

un Israiltean.

24. 2. Eire 27, 20. 9. Eire 29, 32; 1 Imp.
21, 6; Mat. 12, 4.

; H. i feciorul cel din femeie Is-

|
raiiteanc hulind numele Domnului
i blestemând, 1-a adus pre el la

Moisî; muma lui se numia Salomit,

fata lui Davri.dln seminia lui Dan.

12. i 1-a pus pre el în temni
ca s-1 judece, cum' va porunci

Domnul. .
i

13. i au grit Domnul ctre Moisî,

zicând: ;

14. Scoate afar de tabr pre cel

ce a blestemat, i toi cei ce l-au a-

j
uzit s pue mâineîe pre capul lui,

I i s-1 ucid cu pietre toat adu-

i
narea.

|
15. i grete fiitor lui Israil, i

|

zi ctre dânii: omul, care va ble-

j

stemâ pre Dumnezeu, pcat va avea.

16. Iar care vâ hulî numele Dom-
nului, cu moarte s se omoare, ca

pietre s-1 ucid toat adunarea lui

Israil, ori venetic/ ori monsan, dând

hulete numele Domnului, s moar;
17. i cel ce va lovi pe vre un

om, i va murî, cu moarte s se o-

moare.

18. i care va lovi dobitoc, i
va murî, s plteasc vieaa- pentfu

viea. ' -

19. i de va vtma cineva "pe

deaproapeîe su, cum a fcui el/ aâ
s i se fac i lui!

20. Frântur pentru îrânfur, ochiil

pentru ochiu, dintc-penlrfe dinte, dup
cum va vtmâ r

pre om, aâ s se

fac i lui.

21. Deci cine» vaMoVî dobitoc, i
va murî, s deâ kllul în l'oc, iar cel

ce va lovForci, i va murî, cu moarte

s se omoare.

22. O dreptate s fie celui nemer-

nic i celui monean, c eu sunt

Domnul Dumnezeul vostru.

23. i a grit Moisî fiilor lui Is-

rail, i pre cel ce a blestemat l-au

scos afar de tabr, i l-au ucis cu

17. Eire 21, 12. 20. Eire 21, 24. H 2 Lege
19, 21. Mat. 5, 38. 22. Eire 12, 49.
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pietre; deci fii î lui Israil au fcut pre*

cum au poruncit Domnul lui Moi si.

CAP. 25.

Anul jubileu.

pxit-au Domnul ctre Moisî în

jrmuntele Sinai, zicând:

2. Vorbete fiilor lui Israil, i le

spune: dupce ve|i intrâ în pmân-
tul care-1 dau eu vou, yci inea

sambele Domnului, spre odihna p-
mântului care eu dau vou.

3. ase ani vei semnâ arina ta,

i ase ani vei tiâ viea ta, i vei

aduna road ei.

4. Iar în al aptelea an, va îi ser-

bare spre odihn pmântului, sâm-

bt Domnului, arina ta nu o vei

semnâ, i viea ta nu o vei tia.

5. i cele ce cresc singure în a-

rina ta s nu le seceri, nici strugu-

rul cel de pârg s nu-1 culegi, an

de odihna' s iie pmântului.

6. Bucatele pmântului din anul

odihnei vor îi ie, slugii tale, sluuii-

cji tale, nimitului tu i nemerni-

cului, care lcuele cu line.

7. i vitelor tale i hiarelor celor

din pmântul tu, va îi toat road
lui de mâneai.

8. i vei numra ie apte spt-
mânile ani, de apte ori câte apte
ani de odihn, i vor îi ie apte
sptmâni de ani, patruzeci i nou
de ani.

9. i vei vesti cu glas de trâm-

bi în tot pmântul vostru în luna

a aptea în ziua a zecea a lunii,

în ziua curirei, vei vesti cu trâm-

bi în tot pmântul vostru.

10. i vei sfini anul al cincize-

cilea, i vei vesti slobozire pre p-
mânt tuturor eefor ce lcuesc pre

dânsul. Anul slobozirei va fi vou
semn, ca s se întoarc fiecare la

25. 3. Eire 23, 10; 2 Lege 15, l. 4. Eire
23, 11. 10. Num. 36, 4.

rfioia sa, i fiecare la casa sa se

va întoarce.

11. Semn de slobozenie va îi vou
anul al cincizecilea; în acest an s
nu semnai, mei s secerai cele

ce cresc singure; i nici s culegei

pârga lui.

12. Pentruc este semnul slobo-

zeniei, sîânt va fi vou, 'din câmp
vei mânca roadele lui.

13. In anul acesta de slobozenie

se va întoarce fiecare la moia sa.

14. Iar de vei vinde vre un lucru

aproapelui tu, sau de vei cumpr
cevâ dela el, s nu înele nimenea

pe aproapele su. -<"

15. Dup numrul anilor celor de

la cel de slobozenie, vei cumpra de

la deaproapele; dup numrul ani-

lor rodurilor va vinde ie.

16. Dup cât de muli ani vor fi,

va înmuli preul su, i dup cât

mai puini ani vor îi, va împuina
preul su, de vreme ce dup num-
rul rodurilor sale, aâ va vinde ie.

17. Nimenea s nu înele pe de-

aproapele su, ci sa te temi de Dom*
nul Dumnezeul tu; eu sunt Dom-
nul Dumnezeul vostru.

18. Facei toate cele rânduite de

mine, pzii poruncile mele i Ie îm-

plinii pre ele, i vei lcuî fr de

fric pre pmânt.
19. Pmântul v da rodurile sale,

i vei mânca întru saiu, i vei

lcuî fr de fric pre dânsul.

20. Iar de vei zice: ce vom mâncâ
în anul acesta âl aptelea, de nu

vom semnâ i de nu vom aduna

rodurile noastre?

21. Eu voiu trimite binecuvântarea

mea în anul al aselea, i va da

rodurile sale pe trei ani.

22. Vei semnâ în anul al optu-

lea, i vei mâncâ din roade vechi

pân la al noulea an, pân ce vor

venî rodurile lui, vei mâncâ cele

vechi din anii trecui.
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23. Pmântul nu se va vinde de

veci; pentruc ai meu esfe pmân-

fui, c voi nemernici i trectori

suntei înaintea mea.

24. i peniru fot pmântul mote-

nirii voastre vei da rscumprare

pmântului.

25. Iar de va srci fratele tu cel

ce este cu tine, i va vinde din mo-

ia sa, va veni cel ce este rudenie

aproape cu el, i va rscumpr
vânzarea fratelui su.

26. Iar de nu va avea cineva ru-

denie, i-i va da mâna i va puteâ a-

flâ de ajuns ca s poat rscumpr,
27. Atunci va socoti anii vânzrii

lui, i ce trece, va întoarce omului

carele i-a vândut lui, i se va în-

toarce la moia sa.

28. Iar de nu va aveâ de ajuns ca

s-i întoarc lui, va îi vânzarea a-

celui ce o a cumprat pân în anul

slobozirei; atunci în anul slobozirei

va iei; iar celalt se va întoarce la

moia sa.

29. De va vinde cinevâ cas lcuit
încunjurat cu ziduri, o va puteâ rs-

cumpr pân la sfâritul anului;

un an de zile o va puteâ rscumpr.
30. Iar de nu se va rscumpra

fpân se va plini un an, casa cea

din cetatea încunjurat cu zid, va îi

de veci a celui ce o a cumprat i
a urrrjailor lui, i nici în anul slo-

bozirei, nu va iei din ea.

31. Casele cele de prin satele, care

n'au zid prin prejur, se vor socoti

ca arina pmântului, ele lotdeauna

se vor putea rscumpra, i în anul

cel de slobozenie vor ieî din.
;
ele.

32. Pentru cetile Levifilor, Le-

viii vor puteâ rscumpra totdea-

una casele din cetile moiei! lor.

33; i oricare va cumpr dela

Levii, va ieî în anul slobozeniei

din casa vândut lui în cetatea mo-

23. Isaia 14, 25; Ioil 2, 18. 25. leremia
32, 7, 8.

iei lor; cci casele din cetile Le-

vifilor, moie lor sunt între fiii lui

Israiî. i

34. arinile cele de pe lâng ce-

tile lor, nu se vor vinde, c mo-
ie venic este lor aceasta.

35. De va srci fratele tu, i nu

va puteâ munci la tine, ajut-1 pre

el ca pre un nemernic i trector,

ca s triasc fratele tu pe îâng
fine.

36. S nu iei dela el camt, nici

mai mult decât ai dat, ci s le temi

de Dumnezeul tu; eu sunt Dom-
nul, ca s triasc fratele tu cu

tine.

37. Argintul tu s nu-1 da! lui în

camt, i pentru câtig s nu dat

lui bucatele tale.

38. Eu Domnul Dumnezeul vostru,

cel ce v'am scos pre voi din p-
mântul Eghipefului, ca sa v dau

pmântul Hanaan, i s v fiu vou
Dumnezeu.

39. Iar de va veni Ia srcie fra-

tele tu, i se va vinde fie, s nu-jî

slujeasc slujb de rob.

40. Ca un nimit sau nemernic

s-i fie ie, pân la anul sloboze-

niei va lucrâ la tine.
'

41. In anul slobozeniei va iei el

cu fiii lui, i va merge la neamul

su, i la moiea sa -cea printea-

sc se va întoarce.

42. Pentruc robii mei sunt a-

cetia, pre cari i-am scos din p-
mântul Eghipefului, nu se vor vinde

cum se vând robii.

43. S nu-1 îngreoezi pre el cu

osteneal, ci te teme de Domnul

Dumnezeul tu.

44. i orice slugi sau slujnice

vei aveâ, s fie din neamurile cele

ce sunt împrejurul tu, dinlr'acetia

vei cumpra rob i roab.

45. Din fiii nemernicilor cari sunt

36. Eire 22, 25. 39. Eite 21, 2; H 2 Lege
15, 12; 'ieremia 34, 14. 43. Efes. 6, 9.
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între voi, dinfr' acetia vei cumpr;
j

i rudele lor câi se vor nate, în
|

pmântul vostru vor îi averea voa-
|

slr.

46. i vei împri pre ei fiilor vo-

tri dup voi, i îi ve|i moteni în

veci; iar din fraii votrii, din îiii

lui îsrail, nimenea s nu asuprea-

sc pe fratele su cu ostenele.

47. Iar dac veneticul sau ne-

mernicul de lâng tine, va fi cu

dare de mân, i srcind fratele

tu, se va vinde veneticului sau ne-

mernicului celui dela tine, sau celui

din natere nemernic,

48. Dupce se va vinde lui, se va

putea rscumpra; unul dintre fra-

ii lui va rscumpr pre el.

49. Fratele tatlui su sau îiul

fratelui tatlui su, va rscumpr
pre el, sau din rudeniile cele tru-

peti din seminjiea lui va rscum-
pr pre el; iar de-i va da mâna, se

va rscumpr singur.

50. i se va socoti cu cel ce 1-a

cumprat pre el, din anul în care

s'a vândut pre sine lui, pân la a-

nul slobozirei, i va îi preul vân-

zrii lui ca dup numrul anilor câi

a slujii lui, ca zilele unui nimit.

51 . Iar de vor îi mai muli ani, dup
numrul lor va întoarce rscump-
rarea sa, din argintul vânzrii sale.

52. Iar de vor fi puini ani pân
la anul slobozirei, se va socoti dup
aceti ani.

53. i va întoarce rscumprarea
sa ca un nimii tocmit cu anul; nu-1

vei stpâni pre el cu asprime îna-

intea ta.

54. Iar de nu se va rscumplrâ
în chipul acesla, atunci va iei în

anul slobozeniei, el cu îiii lui.

55. Pentruc i îiii lui Israil suni

robii mei, slugile mele sunt acetia

pe carii eu i-am scos din pmân-
tul Eghipeiului; eu Domnul Dum-
nezeul vostru.

CAP. 26.

. Blestemul i binecuvântarea.

S
nu v îacei idoli, nici chipuri

cioplite, nici stâlp s nu v ri-

dicai, nici piatr ca semn s nu

punei în pmântul vostru; ca s v
închinai ei; eu Domnul Dumnezeul

vostru.

2. Sâmbetele mele s Ie pzii, i
de cele sfinte ale meles v temei;

eu sunt Domnul.

3. De vei umbl întru poruncile

mele, i de vei pzi învturile mele

i le vei face pre ele,

4. Voiu da vou ploaie în vremea

sa, i pmântul va da rodurile sale,

i lemnele câmpilor vor da rodul su.
5. i va ajunge trieriui vostru la

culesul viilor, i culesul va ajunge

la semntur, i vei mâncâ pâi-

nea voastr întru saiu, i vei l-

cui slatornic în pmântul vostru, i
rzboiu nu va îrece prin pmântul
vostru.

6. i voiu da pace în pmântul
vostru, i vei dormi i nu va fi cine

s v sperie pre voi, i voiu pierde

hiarele cele rele din pmântul vostru.

7. i vei goni pe vrjmaii vo-

trii, i vor cdea înaintea voastr
ucii.

8. i vor goni cinci din voi o sut,

i o sut din voi vor goni zece mii,

i vor cdeâ vrjmaii votrii 'îna-

intea voastr de sabie.

9. i voiu cut spre voi, i voiu

binecuvântâ pre voi, i voiu crete

pre voi, i voiu înmuli pre voi, i
voiu întri legtura mea cu voi.

10. Vei mâncâ roduri vechi i
foarte' vechi, i vei lepd pre cele

vechi ca s punei în loc pre cele

houi.

11. i voiu pune legtura mea în-

26. !• Eirc 20, 4; H 2 Lege 5, 8; Ps. 96, 7.

2. 19, 30; H 2 Lege 28, 1. 5. Hmos 9, 13,

6. Iov 11, 19. 8. Îs. Navi 23, 10. 11. Ie-

zecbil 37, 26.
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iru voi, i nu va urî sufletul meu

pre voi.

12. i voiu umblâ întru voj, i voiu

fi vou Dumnezeu, i VQi- veMi mie

popor.

13. Eu sunt Domnul Dumnezeul

vostru, cel ce y!am seos pre voi din

pmântul Eg/aipetului, când erai voi

robi, i am
r
rupt legtura jugului vo-

stru, i v'am scos pre voi cu putere.

14. Iar, de nu m ve{i ascult, nici

vei face poruncile mele acestea,

15.
;
i nu v vei plec lor i ju-

decilor mele, i de se va îngre-

uiâ, sufletul vostru, ca s nu facei

voi oale poruncile mele,; i ca s
stricai legtura mea.

,jl6. .io eu voiu face vou aâ: a-
\

d.uce*vpiu asupra voastr lips, i
r|ea 'i*glbinarea,va orbî ochii vo-

jri?f..i rva topi sufletul vostru, i
vei semnâ în zadar seminele voa-

stre, i le vor mâncâ profivnicii vo-

trii,
J Z

*17. Lyoiu pune faa mea asupra
;

voastr, i .vei cdeâ înaintea vrj-

mailor votri
;
i vor goni pre voi

cei ce v ursc pre voi, i vei fugi >

negonindu-v nimenea.

18. i de nu m vei ascult nici

aâ, voiu adaoge a v pedepsi pre

voi de apte ori pentru pcatele voa- .

sire. \

19. i voiu înfrânge semeiea mân-
driei voastre, i va.fi vou cerul ca

de fier, i -pmântul vostru ca de

aram.
20. i va fi în zadar triea voa-

str, i pmântul vostru nu va da

smâna sa, i lemnul arinii voa-

stre nu va da rodul su. ,

21. i dac i dup aceasta vei

umblâ pe delaturi, i nu vei vreâ

s m ascultai, voiu adaoge vou
apte rane pentru

,

pcatele voastre.

12. 2 Cor. 6, 16. 13. Eire 13, 18. 16. H,2
Lege 28, 15; 32, 25; Malab. 2, 2; Mibea 6, 13.

i Ifv 28, 65, Lev.,28, 25; Iov.. 15, 21; Pilde
28, l. 18. Fac. 4, 24. 19. 11, 17; H 2 Lege
28, 23.

22.
;
i voiu trimite asupra voastr

hiarele cele slbatice ale pmântului,
i vor mâncâ pre voi, i vor, nimici

vitele voastre, i voiu împuinâ pre

voi, i se vor pusiii cile voastre.

23. i-de, nu v vei înv cu ace-

stea, ci vei veni ctre mine rtcind,
24. i eu voiu veni la voi gu mâ-

nie mare, .i voiu lovi i eu pre^oi

de apte ori pentru pcatele voastre.

25. i voiu aduce presfe voi sa?

bie,, care izbândete izbânda leg.-

turei, i vei fugi în cetile voastre,

i voiu trimite moarte pres-le voi,

i v vei da în mâinile vrjmailor
votri.

2. Când voiu necji pre voi., cu

lips de pâine, i vor coace zece

femei pâinile voastre într'un cuptor,

i vor da pâinile voastre cu cum-

pna, i vei mâncâ, i nu v
5
vei

lurâ.
27. Iar de nu m vei asculta nici

cu acestea, ci vei veni la mine r-
tcind, ,

. } ......

28. i eu voiu verii la voi cu mâ-
nie mare, i voiu pedepsi i eu pre

voi de apte ori, dup,pcatele voa-

stre. - t .

29. i vei mâncâ trupurile fecio-

rilor votri, i, «trupurile fetelor voa-

stre vei mâncâ.

30. i voiu pustii stâlpii votri,

i voiu .stric cele de , lemn fcute

de mâinile voastre*, i voiu pune oa-

sele voastre presle pasele idolilor «p^

tri, aâ va urî pre voi sufletul m%u.
31. i voiu ls cetile voastre,

i voiu pustii cele. sfinte ale voa-

stre, Lnu,voiu mirosi mprosul jert-

felor vo|stre. - P

32. l voiu pusli eu pmântul
vostru, cât se vor mir de dânsul

vrjmaii votri cei ce lcuesc pre

dânsul.

33. i voiu risipi pre voi între

26. Ozie 4, 10; Mibea 6, 14. 29. Plâng.
Ier. 4, 10 ; 4 Imp. 6, 28. 30. Isaia 17, 8 Me-
tania 16, 18.
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neamuri, i va fopî gre voi sabia

cea gonifoare, i va li pmântul vo*

siru pustiu/i cetile" voastre vot

îi pustii. "
,-.'>

34.
-' Atunci vor plceâ pmântului

sâmbetele sUle în Hoae zilefe'pustie-

i'jii sale, când voi vefi li în pmân-
tul vrjmailor votri.

35. Afund va odihni pmântul, t
v"or plceâ lui sâmbetele sale, în

loafe zilele pustietii sale va bdihnî,

care n'a odihnit în sâmbetele voa-

stre, când lcuia'Ji pe dânsul.

36. i celor rmai dintre voi, voiu

bg fric în inima lor în pmân-
tul vrjmailor lor, i va goni pre

ei glasul irurizii ce se mic, i vor

fugi ca i cum ar fugi dela tzboiu,

i vot ctdeiâ negbniftcW-i nimenea.

37. i vot cdeâ^tie|6niti de rii-

thenii, i va trece^cu vederea frate

pe frate ca i la rzboii, negonin-

dii-i ^rmiienea^i nu ve(i puteâ stâ

împrollva vrjmailor votri.

38. i veji pieri între neamuri, i
va mâncâ pfe voi pmântul'vrjma-
ilor votri;

39. i cei ce vor rmâneâ dintre

voi se vor stric pentru pcatele

sale i pentru pcatele prinilor

si, în pmântul'vrjmailor si se

vor topi.

40. i vor mrturisi pcatele sale

i pcatele prinilor si, pentruc
afo clcat legea, i m'au trecut cu

vederea, i au venit înaintea mea pe

delaturi.
1

41. i eu' am venit la ei cu mânie
mafe/'i voiu pierde pre ei în p-
mântul- vrjmailor îorrarunci' se va

ruina inima Ipr cea netoat îm-

prejur, ^i atunci 'se vor cai pentru

pcatele lor.

42. i îmi voiu aduce aminte de

legtura lui Iacob i de legtura lui

34. 2 Parai. 36, 21.. 36. 28, 56; Iov. 15, 4;
H 2 Lege 23, 25. 39. Iezecbil 4, 17. 40. Ps.
78, 8. 41. Ierem. 9, 25.

Isaac, i de legtura lui Avraam îmi

voiu aduce aminte, i de pmânt îmi

voiu aduce aminte.

43. i pmântul va rritâriei de ei,

atunci va odihnî pmântul în sâm-

betele sale, câmîH/a ii pustiu de ei,

i ei vor îuâ^rafadllegîk sale, peri-

truca'-au trecut c^ved&feâ judecile

mele, i^oruncile m'ele nu le-au pri-

mit sufletul lor. V
44. i ca cum rî'arff ei în'pmân-

tul vrjmailor lor, tiu ¥ari? trecut

cu vederea pre ei, nici i-am urîf pre

el, 'ca s-i pierz preiei, i s ^stric

legtura mea cea -cu ei; c eu sunt

Domnul Dumnezeul lor. ^ 1

45. i îmi voiu aduce aminte deîe-

gfura mea cea"dintâiu, cârtd i-am

scos pTe ei din pmântul' "fîghip'e-

tului, din casa robiei îriaWtel nea-

murilor, ca s 1

le fiu Vor Mtmhezel,

eu Domnul. ' 9 îS { JV

46. Acestea slirit judecile mefe

i poruncile mele, i legea care • o
w&'tiA Domnul între sini^Vîntre fiii

lui Israil, în' muntele Sinai în mâna
lui Mbisî.

c

CAR 27.- c

Fgduine i zeciuieli.
t

Si
au grit Domnul- ctre Moisl,

j
zicând: «

2. Vorbete fuFor
!

luf îsrail i le

spune: cel
!

ce va face fgduin, se

va preul sufletul su Domnului.
'

3. Prejul unui brbat în vârst de

la douzeci de' ani pân la aizeci

ani, va fi cincizeci de drahme de

arginti cu cumpna sfânt.

4. tar pre|ul femeei va fi treizeci

de drahme.

5. Preul unui brbat dela cinci

ani pân la douzeci de ani, va fi

douzeci de drahme, iar al unei fete

zece drahme.

6. Preul unui copil dela o lun

44.~& 2 Lege 4, 31; Rom. 11, 1, 26.
;
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pjlnjUa cincimni va fi cinci drahme

de argint, iar al unei copile trei drah-

me de ajgint. ,
,

; £ ?

;
;^J)ela, aizeci d^t ani -în sus, de

va i-br^a^^Rrejulolui va fi Cinci-

sprezece drahme ,de argint, iar de

va fi femeie zece drahme.

8. De?m fi «rae i; nu va putea

da preul, va! sla înaintea ipreotu?

lui, i-rl;vâ apretul preotul dup pu^

tina celui ce a dat fgduina, îl va

preul pre el preotul.

9. Iar de va fi din dobitoacele

care le aduc ei dar Domnului, ori

ce se va aduce Domnului, va fi sfânt.

10. S nu schimbe cel bun pre

cel ru, nici cel ru pre cel bun;

iar de va fi schimbat dobitoc cu

dobitoc, va fi i cel schimbat i cel

cu care l-a schimbat, sfânt.

11. Iar de va îi din dobitoacele

cele necurate, din care nu se aduce

dar Domnului, va pune dobitocul

înaintea preotului.

12. i-1 va preuî preotul de bun

sau de ru, i dup cum îl va pre-

ul preotul, aâ va fi.

13. Iar de va fi s-1 rscumpere,

va da presfe preul lui a cincea

parte.

14. Oricine va afierosî casa sa

Domnului, preotul o va preuî de

bun sau de rea, i dup cum o va

preuî preotul de bun sau rea, aâ
va fi.

15. Iar cel ce 'a afierosit casa,

de va v.oî s o rscumpere, va a-

daoge peste pre a cincea parte, i
va fi a lui.

16. De va afierosî cinevâ Dom-
nului o parte din moia sa, se va

PtcJuî dup venitul ei, msura de

orz cincizeci de drahme de argint.

17. De va afierosî arina lui din

anul slobozeniei, dup preul ei va fi.

18. Iar de va afierosî arina lui

dup anul slobozirei, preotul va so-

cotî preul ei dup numrul anilor,

cari ,mai rSunt pân la anul slobo-

zeniei, i va scdeâ^in prefuj. ei.

19. De, ya rscumpr arina^sa

cel ce o a afierosit, va adaoge a

cincea parte la preul , ei^» i va fi

a iui.r ,., ..,

20. Iar de nu va rscumpra^ a?
rina, ci o va, vinde altui om, nu o va

mai rscumpr pe ea.

21. Ci arina, dupce va trece a-s

nul slobozeniei, va fi sfânt Dom-
nului ca i pmântul cel osebit; mo-
ia preotului va fi.

22. Iar de va afierosî Domnului

arin cumprat, care nu este din

arina moiei sale,

23. Va socofî preotul preul de-

plin din anul slobozeniei, i va da

preui în ziua aceea aîierosire Dom-
nului.

24. Iar în anul slobozeniei se va

întoarce arina la omul dela care

a cumprat-o, i care o avusese p-
mânt de motenire.

25. i tot preul va fi cu cumpe-

nele cele sfinte, de douzeci de bani

va fi drahma.

26. i tot celîntâiu nscut care se

va nate între dobitoacele tale, va

îi al Domnului, i nu-1 va afierosî

nimenea, fie viel, ori oaie, al Dom-
nului este.

27. Iar de va îi din dobitoacele

cele necurate, îl va schimb dup
preul lui, i va mai adaoge la pre

a cincea parte, i va fi al lui. Iar

de nu-1 va rscumpr, se va vinde

dup preul lui.

28. i tot ce va druî omul Dom-
nului, din toate câte are el, fie om,

fie dobitoc, sau din arina moiei
lui, nu se va vinde, nici se va rs-
cumpr. i fot darul acela, prea

sfânt va fi Domnului.

29. Tot ce se va afierosî dela

27. 24, 25, 24. 25. Efite 30, 13; Iezecbil

45, 12. 26. Efre 13, 2 i 22, 29; 34, 1$; Num»
3, 13; 8, 17; Luc. 2, 23. 28. Numeri 18, 14.
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oameni^ tru ssl v^ rscumpr, ;cu

moart se va bfribrî.
1

^
1 5

36. oal zecimala pmântului, fie

din slnânj, fit citt 'roade; a Dom-
nului este, sîârrfâ 4 Dobinuhiî. 5

31,. Iar cel ce va voî s rscum-
pere zeciuiala lui, va adaoge la pre-

ul ei a cincea parte, i va îi a lui.

32. Toat ^eciuiaia^dlri "cirezi, din

turme, din tot ce petrece în numr

supt ibiagTîzeciuiâl se v da sfânt

Dorfinuîui.
'

33. S nu schimbi cel bun cu cel

ru, niti cel ru- cii cel buri, iar de

vei schimba,i cel schimbat i cel cu

care l-a schtnbâl[,%fâriîlva nu se

va rscumpra! '

34. Acestea sunt-poruncile, care

au poruncit Domnul lui Moisi, c-
tre fiii lui Israil în muntele* Siftjai.



-
. : NUM

r.-Ji' : CAP. 1. :

'' Ln0ât6rii 'din Israil,

Grit- au Domnul ctre Moisî în

pustia Sinai în cortul mrturiei

în ziua dintâiu a lunii a doua, în anul

al doilea dupce a ieit din pmân-
tul Eghipetului, zicând

:

'1% Numrai 'toat adunarea fiilor

Iui Israil dup neamurile lor; dup
casele rudeniilor lor, dup ritimrul

numelor lor, dup capelele lor.

% Tot brbatul deîa douzeci de

ani i mâi sus, tot cel ce poate iei

la oaste în Israil, numrai-i pre eî

di puterea lor, iu i Aaroti num-
rai pre ei.

4, i s fie vou cpetenie 'din fie-

care popor, brbatul cel mai dintâiu

îndeas prinilor si. •

>r

5. j acestea Sunî numele brba-
ifor^rF%r fi cu voi: Dintr'a lui

Ruvirri,' Elisur fiul lui Sediur.
^

feDihtr' Hîi Simeon, Solamiil fiul

lui Surisadai.

7. Dirtfr'a lui Iuda,, Naason fiul lui

AminadavV ' * :S ;
r" SH,> :r:îf:

8. Dintr'a lui Issahar, Naianail fiul

lui Sogar.

9. Dintr'a lui Zavulonr Eliav IHil

lui Helon. : :
;h ;:

'

10. Dintre fiii lui losif, dintr'a lui

Efraim, EHsatna fiul luTEmiud. Din-

1. 1. 26, 4. 2. Eire 30, 12. !

3. 26, 2.

eri i

,

; ;:,

:
''

tr'a lui Manasî, Gamaliil fiul lui Fa-

da-ssur. ?
} \ : , ;^ ^

11. Dintr'a lui Vemamin, Avîdan

fiul lui Gadeoni. ; • f

:
12. Dintr'a lui Dan, Ahiezer jfkil

lui Amisadai.

13: Dintr'a lui Asir, fagheiî fiul

lui Ehran.- ? -«.> -

14. Dintr'a lui <3ad, €Hsaf fiuljui,

Raguil.

, 15. Dintr'a lui Neftall,
s
Ahire 4iul

lui^Enan. ...

16. Acetia au fost numii de_a-

dunare mai marii neamurilor du,pj|

familiile lor, rnairniarii luiJsra&#r,e-

ste mii. : >r

17. t a luat Moisî i Aarpn -pre

brbaii acetia, carii pe nume 'au
numit. ^

18. i a strâns toat adunarea In

ziua dintâiu a Iunei, aoanului al doi-

;

lea, i s'a numrat d,uj) rudelp lor,

dup rudenitienlor, d^

rnelor lor,_ dela douzeci de ani i
mai SBSj tQt brbatuidupcapulspi

19. Precum au poruncit Domnul
lui Moisî, i s'ati numrat ej în pu-

stia Sinai. *

20. i aUi#st fiii lut Ruvim celui

întâi* nfscut a lui Istaîl dup ru-

\ deniile lor# dwp %©#orul lor, dup
casele moiilor lori dup numrul
numelor lor, dup capul lor, toi br-
baii tlela douzeci de ani t rrtai

sus,~4oJi cei ce sunt în stare sîiasl
• la rzboiu. .

?
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21. Numrul celor din neamul lui

Ruvim patruzeci i ase de mii i
cinci sule.

22. i fiii lui Simeon dup rude-

niile lor, dup poporul lor, dup ca-

sele moiilor lor, dup numrul nu-

melor lor, dup capul lor, toi br-
batul dela douzeci de ani i mai

sus, foi cei ce sunt în stare s ias
la rzboiu. j

23. Numrul celor din neamul tui

Simeon cincizeci i nou de mii i
treîUuleT ' 'v

^ >

24. Fiii iui Gad dup rudeniile lor,

dtuj ^opWul lor, dup casele mo-
iilor lor, dup numrul numelor lor,

d«p capul lori tofr brbatul dela

douzeci de ani i mai sus, toi cei

ce sunt în stare s ias la rzboiu.

25. Numrul din neamul Iiii ^3ad

patruzeci i cinci âe mii, ase sute

i cincizeci.
'• 26. FiH luf tuida dffp rudeniile lor,

dup poporul lor, dup casele mo-
iilor lor, dup numrul numelor lor,

dispa capul lor, to{i brbaii dela

douzeci de ani i mai sus, toi cei

ce sunt în stare s ias la rzboiu.

27. Numrul fceleir dmJ rieafhul lui

luda aptezeci i patru de mii i
ase sute.

28. Fiii lui îsafiar ;dup rudefiîile

lor; dup poporuî lor, dup casele

moiilor lerdup nyrrrrut numelor

lor, âuW capul lor, to"i- brbaii dela

douzeci de ani i mai sus, toi cei

ce sunt în stare-sfial la rzboiu.
?

29. Numrul celor «xlin rteamuliui

Isahar, eirtcize^i i patru" de rriiî i
patru sute. .' .p "i

30. Fiii lui Zavulân dup rudeniile

lor, dup poporul lor, dupi oasele

mpjilor :lor^r^ttj^Mjimi!uî nîi»e?

lor Jofpduîr; capa* lori m$ brbaii
dela douzeci de ani i mai sus,

toi cei tte sunt în stare s ias la

rzboiu.- .

-* 1

31. Numrul celor din neamul lui

Zavulon, cincizeci i apte de mii

i patru sute.

32. Din îiii lui losiî, îiii lui Eîra-

im dup rudeniile lor, dup popo-

rul lor, dup casele moiilor lor,

dup numrul numelor lor, dup ca-

pul lor, toi brbaii dela douzeci

de ani în sus, toi cei ce sunt în

stare s ias la rzboiu.

33. Numrul, celor din neamul lui

Efraim, patruzeci de mii i cinci suie.

34. Fiii Iui Manasi dup rudele

lor, dup poporul lor, dup casele

moiilor lor, dup numrul nume-

lor lor, dup capul lor, toi brbaii
dela douzeci de ani în sus, toi cei

ce sunj în tare s ias la rzbpru*

t
35. Numrul celor din neamul Ivtl

Mânai treizeci i dou de
;
mii i

dou sute. . .

So< Fiii lui Veniamin dup rudele

lor, dup poporul lor, dup casele

moiilor lor, dup numrul, nume-
lor lor, dup capul lor, toi brbaii
dela douzeci de ani în, sus, toi

cei ce sunt în stare a iest la rz-
boiu.

.
•: v-

37. Numrul celor din neamul lui

Veniamin, treizeci i cinci de mii

i patp sute. , d
'

38, Fiii lui Pan dup rudele Ipjv

dup poporul lp
t
r, dH;pn<aeje mo*

iilor lor, dup numrul numelor lor,

dup capul lor, toat partea brb-
teasc dela-dpuzeci dcani în sumi

tot cel ce este0fn.jsarf s, ias; la

rzboiu. r > Mg r ,

. .3%.-Numrul cepr» din neamul lui

Dan, aizeci i dou de mii i ap-
te SUte. 7/ -. f r > - a

40. Fiii lui Asir dup rudele lor,

dup poporul lor, dup casele mo-
iilor lor, dup numrul numelor

lor, du^
;
cap^l|lqr

? ]to^ pajiea br-

b^sc
5 |1

deîg
j
;d;pu|^cj[?^e aui ;î»

sus, toi cei în stare s ias la rz-

boiu. .„ j \ " •/

41. Numrul celor din neamul lui
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Asir, patruzeci i una de mii i cin ci

sule.

42. Fiii lui Nefiaii dup, rudele lor,

dup poporul lor, dup casele mo-

iilor lor, dup namrjal numelor

lor, dup capul lor, tot brbatul dela

douzeci de ani în sus, tot cel în^

stare s ias, la rzboiu.

43. Numrul celor din neamul lui

Neîtalî, cincizeci' i trei de mii i pa-

tru sute.

44; Acesta^te numrul, care l-au

numrat Moisl i Aaron i boierii

lui Israil,. doisprezece brbai, din

toi neamul un brbat, dup neamul

case|or moiilor lor erâ. .

45* l «anosti -tot numrul fiilor lui

Israil cu puterea lor dela douzeci

de ani în sus, tot care puteâ tei

la rzboiu întru Israil.

46. ase. sute trei mii, cinci sute

cincizeci.-.-

47. Iar Leviii din rudenia moiilor

lor nu s'au< numrat între fiii lui

Israil. , ?
... t

„i ... , ....

48. i au grit Domnul ctre Moisî,

zicând: ...

49. Vezi s, nu numeri împreun
neamul lui Levî, i numrul lor s
nu-î socoteti, fyiire fiii lui Israil.

50. ijtu r.ândyete-pre Levii la

cortul majluriei, i la toate vasele

Iui, i la tciate câte sunt într'însul,

ei vor ridici corfid-,c_u, toate, vasele

lui, i ei vor sluji într'însul, i îm-

prejurul cortului vor tbrî.
51. i când vor purcede, Leviii

vor strânge cortul, i când vor t-

brî, vor întinde cortul, iar cel de

alt neam care se va apcopiâ, va

muri.

52. i vor tbrî fiii lui Israil fie-

care într'al su rând, i fiecare dup
al lui steag, cu puterea lor.

53. Iar Leviii vor tbrî împreaj-

m în jurul cortului mrturiei, ca s
45. 2, 32. 46. 11, 21; 26, 51; Eire 38, 26.

47. 3, 1 sequ. 49. 2. 33; 26, 62. 51. 3,

10, 38; Iezecbil 44, 9. 53. 2, 2.

nu fie vre un pcat întru.fiii Jui Is-

rail, vor fi Levijii acetia -paza cor-

tului mrturiei. .

54. i au fcut fiii lui Israil dup
toate câte au poruncit Domnul lui

Mois| i lui Aaron, aa au fcut.

CAP. 2.

Tapar poporului lui Israil.

Grit-au Domnul ctre Moisî i
ctre Aaron, zicând:

2. Fiecare iindu-se de rândul i
de steagul iui, dup' casele famili-

ilor sale, s tbrasc fiii lui Is-

rail înaintea Domnului; împrejurul

cortului mrturiei vor tbrî fiii lui

Israil.

3. i mai întâiu spre rsrit va t-
brî rândul taberii lui Iuda cu pu-

terea lor, i mai marele fiilor lui

luda Naasson fiul lui Aminadav.

'

4. Lupttorii lui cei numrai apte-

zeci i patru de mii i ase sute.

5. Apoi vor tbrî cei ce se {in

de neamul lui Isahar, i mai ma-
rele fiilor lui Isahar Nalanail fiul Iui

Sogar.

6. Lupttorii lui cei n'umrafi, cinci-

zeci i patru de mii i patrtf sute.

7. De aci vor tbrî cel! ce se

in de neamul Iui Zavulon, i mai
marele fiilor lui Zavulon Eliav'fiul

lui Helon.
" J

8. Lupttorii lui cei numrai, cinci-

zeci i apte de mii i patru sute.

9. Toi acetia în numr de o sut
optzeci i ase de mii palr

f
u sute

cu lupttorii lor^ firi, de, tabra lui

Iuda, vor* pomi întâiu.

10. Ctre miazzi vor îi rândurile

taberii lui Ruvim u puterea lor, i
rrtai"rrtarele* îfilor lui Ruvim Elisur

feciorul Iui Sediur.

11. Lupttorii lui sunt în numr
de patruzeci' i' ase de mii i cjnd

54. Eire 12, 28»
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12. Ap"bi*vor tbrî cei ce se ltf

de^neamul lili Simeori i 'mai ma-
rele fiilor Iui Simeon, Salamiil fecio-

rul lui Surisa'dai.
!
''

13. Lupttorii lui suni în numr
de cincizeci i nou de mii i irei

sufe.

14. De aci vor tbrî cei ce se

{in de neamul lui Gad i mai ma-
rele fiilor lui Gad, Elisaf feciorul Iul

Raguil.

15. Lupttorii lui sunt în numr
de patruzeci i cinci de mii i ase
sute cincizeci.

16. To{t cei din tabra lui Ruvîm
sunt în numr de o sut cincizeci

i una de mii i patru sute i cinci-

zeci, cu lupllorii lor vor pornî al

doilea rând.

17. i se va ridic cortul mrtu-
riei i tabra Leviilor în mijlocul ta-

berilor, dup cum vor 'tbrî; aâ
va purcede fiecare fiindu-se de po-

vuirea sa.

18. Ctre apus rândurile taberii

lui Efraim cu lupttorii lor, i mai
marele fiilor lui Efraim Elisama fe-

ciorul lui Emiud.

19. Lupttorii lui sunt în numr
de patruzeci de mii "i cinci sute,

20. Apoi vor tbrî cei ce se (in

de neamul lui Manasî, i mai ma-

rele fiilor lui Manasi, Gamaliil fe-

ciorul lui Fadassur.

21. Lupttorii lui sunt în numr
de,, treizeci i dou de mii i dou
sute.

22. De *acl vor tbrî cei ce se lin

de neamul lui Veniamin, i mai ma-
rele fiilor lui, Veniamin, Avidan fe-

ciorul lui Gadioni.

23. Lupttorii lui sunt, in. numr
de treizeci i cinci de mii patru sute.

24. Toi din tabra lui Efraim sunt

în numr de o sut i opt mii, o

sut cu lupttorii lor vor purcede al

treilea rând.

25. Va îi ctre miaznoapte rân-

dul Oberii lui Dan cu lupttorii lor,

i mai marele fiilor lui Dan, Ahiezer

feciorul lui Amisadai.

26. fâipit^fii lui sunt în numr de

aizeci i dou de mii i apte sute.

27. A^pdf^or tbrî Cei ce se {in

de neamul tui ' Asir, i mai marele

fiilor lui Asir,' Fagheii feciorul lui

Ehran.
: ' v -'i^ :v:

28. Lupttorii lui în numr de pa-

truzeci i una de mii i cinci sufe.

29. De aci vor tbrî cei ce se

{în de*heamul lui Neîtâli; i mai ma-
rele fiilor lui Neîlâll, ^Ahire feciorul

lui Enan.

30. Lupttorii lui surit în numr de

cincizeci i trei de mii 'patru sute.

31 . Tofi lupttorii din tabra? lui

Dan sunt în numr de o sut cinci-

zeci i apte de mii i as^su# cu

lupttorii lor; acetia dup^âtfdul
lor vor purcede cei din urm.

32. Acesta este numrul fiilor lui

Israil dup casek familiifor, tot nu-

mrul taberilor cu lupttorii lor fass

sute trei mii, cinci sute cincizeci.

33. IarLevi{ii nu s'au numra* îm-

preun cu fiii lui Israil," dup cum
au poruncit Domnul lui Moisi.

34. i au fcut fiii lui Israîl toate

câte au poruncit Domnul lui Moisi,

aâ au tbrîi dup rândul lor, i
aâ purcedeâv fiecare, firhdu-se de

poporul lor, dup1* casele familiilor

sale. '
'

CAP- 3.

Leviii"i slujba lor.

Acestea sunt neamurile lui Aaron

i ale lui Moisi în ziua, în care

au grit Domnul lui Moisi în mun-

tele Sinai.

2. Acestea sunt numele fiilor lui

Aaron: cel întâi nscut Nadav, Avîud,

Etiazar i Ifamar.

2. 32. h 46 i Eirc 38, 26. 33. 1, 49;

3. 2. Lev. 16, ti Eirc 7, 23. '
"
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3. Acestea sunt' numele "fiilor lui

Aaron, cei uni preoi al^-cror fnâini

s'au sfinit spre slujba preoiei.

4. i au murit 'Wadav i Aviud

înainieâ Domnului, când au adus

d foc stFein înaintea Domnului în

pustia Siitai, i prunci n'au avuf, i
s
rau rârîduii preoi Eliazar i Itamar

cu Â&pon tail lor.

5. r-au grit Domnul ctre Moist,

zicând:
-'

6. la pre neamul luiLevî, i-i pune

pre ei înaintea Iui Aaron preotului

fVor slujî lui. ; '

'

_i
7. i ? vor avea sarcina de a pzi

ceie va porunci el i cele de pzit

ale fiilor lui Israil înaintea cortului

mrturiei, i spre a face slujba cor-

tului. y

8. ¥or îrigrijfSîe
f toate vasele cot-

tiîlui fnrturîeH i vot pzî rândueîele

fiilor lui Israil la toate lucrrile cor-

tului.

9. i vei da pre Levi{i lui Aaron,

l 'fiilor lui preoîlorrdar desvârit
sunt eimie dinfiii lui IsraiL v ^

40. Iar pre Âaron i pre fiii si,

îi vei pune preste cortui mrturiei,

T^vor Mdeplinî preoiea lor, i toate

câic suni la jertfelnic, t cele din l-

untru catapetesmeîj cel d€ alt neam
calfe- se va atinge de acestea, va

muri- - yif: v "
l

: ;UÎ

11. i au gfif Domnul ctre Mo i-

si, zicând;
x

12TIat eu (M\ luat pre Levii din-

tre fiii lui Israil în #ctrl a tot cel

întâiu rlsCUt, care deschide pân-

tecele dela fiii lui Israil, rscump-
rare lor vor fi, i vor îi Leviii ai mei.

13. Pentruc al meu- este fot cel

înlâiu nscut, în ziua în care am
btut pre tot cel întâiu nscut în

pmântul Eghipetului, am sfinit mie

3, Esive 39, 15; Lev. 7, 36; 8v 30. 4. Le»
vifi 10, I, 2; 1 Parat. 24, 2. 6. 18, 2-6, 7.

7. 1.6, 9. 10. 1, 51; 18, 4. 12, Eire 13, 2;

Num. 8, 18. 13. Eire 13, 2 i Eire 22, 29;

34, 195 Lev. 27, 26; Luc. 2, 23.

prl fbt cel întâiu1 nscut în Israil;

dela om pân la dobitoc ai mei vor

fi; eu Domnul.

14. i au grit Domnul ctre Mol--

sî în pustia- Sinai, zicând: s

15. Numr pre fiii luîTLevî dup
casele printeti, dup poporul for,

dup rudeniile' lor, foaf jartea br-
bteasc dela o lun i maf sus

vor fi numraji.

16. i i-au numrat pre ei M'oisi

i Aaron dup cuvântul Domnului?

precum au poruncit lor Domnul.

17. Acefia erau fiii lui Levî dup
nudele lor: Gherson, Caat i Merari.

18. i acestea sunt' numele' fiilor

lui Gherson dup poporul lor: Lo-

veni i S'emei.

19. i fiii lui Caat dup poporul

lor, Amram i Issaar, Hevroh i Qfeiil.

20. i fiii lui Merari dup popo-

rul lor, Mooli i Musi; acestea sunt

neamurile lui Levî dup caseler lor

printeti.

21. Din Gherson poporul lui Lo-

veni i poporul lui Serhei, acestea

sunt neamurile din Gherson.

22. Socotindu*se toat partea br-
bteasc dela o lun în sus; nu-

mrul lor apte mii cinci sute. -

23. i fiii lui Gherson Vor tbrî
dinapoia cortului despre apus! f

24.1ar cpetenia poporuliii din casa

printeasc a lui Gherson, EÎisaf fe-

ciorullui Dail.
«* ^

25. i feciorii lui Gherson vor a-

veâ s:.pzeasc la?:c©rtuUfinirtu-

riei, cortul i acoperernifftul lui, i
acoperiul uii cortului mrturiei.

i26\ i accn^eremântul curii, i as

coperiul porii curii cei dela cort,

i toate celelalte lucruri ale lui.

27. Din Caat poporul lui Amram,
poporul lui Isaar, poporul lui Hey-

ron i poporul lui Oziil. Acestea sunt

popoarele din Caat.

lf. Eire 6, 16. 18. 1 Parai. 6, 1.

19. Eire 6, 18; Lev. 10, 4. 27. 4, 4, 15;

10, 21.
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28. Socotindu-se toat partea br-|

bteasc dela Q/Ciunfc$n sus, opt

mii ase sute, rânduii aT pzi cele

Sfinte. '

r. ., i'S
.

29. Popoarele fiilor lui; Caat
fl
vor

tbrî lâng cort în. partea despre

miazzi. ,
:: 0 , .

. 30. Ia* mai rr^arelec^ei printeti

a popasului iui Caaf, Elisaîan îecio^

rul lui Oziil.

>31. In paza lor erâ sicriul, ma-
sa,, sfenicul, altarul ^i vasele din

sfânta, cele de slujb, i acopere-

mârrîul i toate lucrurile lui.

. 32. \ cpetenia preste cei mai

m&xb ai Leviilor, Eleazar feei-ojuî; lui

Aaron preotul rânduit s privegheze

preste toi cei ce aveau paza sfin-

telor. </;;;' ^'

33. Din Merari poporul lui. Mooli

i poporul lui Musi; acestea sunt

popoarele lui Merari. ,

34, Soeotindu-se toat partea br-
bteasc dela o lun în sus, num-
rul lor ase . mii i cincizeci.

35.. Iar mai marele casei printeti

a poporului lui Merari, Suriil fecio*

r.ul lui Avihail vor tbrî lâng cort

în» partea despre miaznoapte.-

36._ Fiii
;
lui Merari erau rândui|i

a pzi scândurile cortului l zvoa-
rele lui, i stâlpii lui i temeliile lui,

i toate;, uneltele lor i lucrurile lor.

^37,- i stâlpii curjii împrejur i
temeliile lor i ruii i fringhi-

ile lor.

"38; iar înaintea cortului mrturiei

despre rsrit vor-sstbrî i Moisl st

Aaron i "fiii sly în^aza crorâ erâ

cortul sfânt i cele re >aveau s^p-
zeasc fiii lui Israil; cel de alt neam
care se va atinge, va muri. . . r

SWr^maTU^ i-au

numrat Mtiist l Aaron din porun-

câ^DoinnulnVdup popoarele Iot,

tot brbatul de o lun i mai sus,

douzeci i dou de mii.

40. i au grit Domnul ctre Moisi

zicând :
r
nujttf prg . iot brbatul cel

întâiu neai fiilpr
;
lui Israil, de

la o lui n sus, i adaoge num-
. rul lor dup nume.- B

;

41. i vfijuâ pre- Lcyii mie, eu

Domnul, pentru toji $ei %4âiu ns-
cui ai fiilor lui rJrail,, i vitele Le-

vijilpj penlru6toate seele %#âi#i ns-
cute între vitele fiilopglui Ispita

42. i a numrat Moisl precum
i-au poruncit Domnul, pre t0it*€el

întâiu nscutj^ntre |ii| lufe Israil.

43» i au fost toi cei întâiu nsr
cui parte brbteasc, dupaV num-
rul numelor dela o lun în. sus, dou-
zeci i dou de mii dou suteapie-

:

- zeci i trei. . a : , \ u

44. i au grit Domnul ctre Moi-

;
si, zicând:

45. Ia» pre Levii locul tuturor

celor întâiu nscui ai fiilor lui I-

raiîjv if jViteie Leviilor în locul yi*

telor lor, i vor îi ai mei Leviii; eu

Domnul.

46. i rscumprrile celor dou
suie aptezeci i trei din cei întâiu

nscui ai. fiilor lui Israil, carii 4ec
mai, muli decât} Lfiyiji, > ,

47. Vei luâ cinci sldldf'^ag, dup
drahma cea sfânt vei luâ, de dou-
zeci de bani siclul. , ; m 4 %

* 48r i vei da lui rAarpn i fiiloj

lui argintul, rscumprarea celoT;Ce

trec preste numrul 4of,

49. i a luat Moisi argintul rs-
cumprrii celor ce-^ntreceâ, preste

numrul Leviilorv

50. Dela cei întâiu nscui ai fi-

ilor lui Israil-, a luat argint o mie trei

sute aizeci i cinci de sicii dup
siclul cel sfânt.

,5U.i a dat Moisi argintul rs-
cumprrii celor ce întreceâ, lui A-

aron i fiilor lui dup porunca Dom-
nului, în ce chip au poruncit Dom-

i nul lui Moisl. :

38k 1, 51; 16, 40. 40. 18, 15, 16. 45. 8, 14.

4tf#Eit5e 34r 20. 47. Eire 30, 13; Levii
27, 6; Iezecbii 45, 12.
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CAP. 4.

Slujbe deosebite ale.Zeyifilqr i. nu-

mrul lor. ,

P ril-au Domnul^ ctre Moisî i

U ctre 'Aaron,\icâ'nd

:

2. lumr pre fiii lui Kaat din

urmaii lui LeVi dup popoarele lor,

dup castei printeti ale lor.

3. 0ela°tlouzeci i cinci de. ani

în 0s pân la cincizeci de ani, toi

cei ce inlr
:

la
' slujb, spre a s-

vâri toate lucrurile în cortul mr-
turiei.

4. i acestea sunt lucrurile fiilor

lui; Kaat în cortul mrturiei sfânta

sfintelor.

5. Vor întrâ Aaron i fiii lui când

va purcede tabra, i vor luâ cata-

peteasma care acopere, i vor în-

vli cu ea icriul mrturiei.
'

5. i vor pune defsitprlf un aco-

jelernânl de piele vânt, l vor în-

tinde preste el alt acoperemânt vâ-

nt, i vor bgâ drugii,
,

7. i preste masa punerci înainte

vor întinde un acoperemânt rrioho-

rît, i blidele i cluile i paJiaVeîe

i ibricele cu care toarn, i pâinile

cele Ce pururea pre ea vor fi.

$. i vor întinde preste ea o pânz
roie, î o vor acoperi cu acopere-

mânt de 'piele vânt, i vor pune

la ea drugii.

9. i/vor ltlâ pânz vânt i vor

acopeî
J
sfe,snicul, care lumineaz,

f

f
:
luminrile lui i lingurile lui

r
i

mutrile lui i toate vasele cu untul-

delenrh, care sunt pentru slujb.

10. i-l vor ptfrte pre el cu toate

vasele lui în acoperemânt de piele

vânt, i-1 vor pune pe drugi.
1 ''

11. Preste altartfbcel de aur vot

pune pânz vânt, i-l vor' acoperi

cu acoperemânt de piele vânt, i
vor pune drugii lui.

4=. 4. 3, 27; 10, 21. 7. Eire 25, 30.

9. Eire 25, 31.

-12. i vor luâ toate vasele cele de
slujb cu care slujesc în sfânta, i
le vor: înveli în pânz vânt, i le

voi^ acoperi <fu piele vânt, i le

vor pune pe drugi. <">i

13.i acoperemânf'V.or pitne preste

jertfelnic, i-l vor acoperi cu pânz
toat mohorît. v :

« : a

:14. i vor pune, prestezi toate va-

sele cele de slujb^ cletele^ furculi-

ele, blidele i acoperemântul, toate

vasele jertfelnicului, i-l vor acoperi

cu plete- vânti-ii vor pune drugii

lui, apoi von luâ pânz Vmoliorît;

i' vor acoperi spltoarea eunte-

melia ei, i le vor pune îfc acope-

remânt de piele vânt, irle Vor

pune pe drugi. I v
.15. i dupce vor sfâri Aaron

i fiii lui a acoperi sfintele i toate

vasele cele sfinte, când va s pur-

cead tabr, apoi vor intrâ fiii-hti

Kaat s le poarte;-ei-s missesa*

ling de cele sfinte, cas nu moar;
pe acestea le vdrapuriâ Jiii liâi Kâit

în cortul mrturiei^ o

~-fl€. Mai mare preste acestea va fi

Eliazar feciorul* lui Aaron ^preotuî,

care va avea grije de untuldelemn

dela luminare^de tmâeâ ceiî^îre-

-giit, de jertfa cea de toate zilele,

de untuldelemn cel de ungare t» de

tot cortul i de toate câte sunt în

sfânta i de toate lucrurile Iui.

'

17. i au grit Domnul ctre Mpisl

i ctre Aaron, zicând-: ' ,
!

l&S nu pterdei poporul lui Kaat

dintre Levii. • /

19. Aceasta s facei- lor ca s
triasc, i s riu moar ei când

merg în sfintele sfintelor: Aaron i
ifiii lui s intre, i s rânduiasc pe

fiecare* ce trebue s poarte.

-' 20. Iar ceilali venind, s nu intre

s vaz fr de veste cele sfinte

când le învlesc; ca s nu moar.

l. 18, 3; 1 Parai. 15,15. 16. Lev. ÎS", 13.
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21. i au gri! Domnul ctre Mpasî, ,

zicând:
:

-
"

;

-

22.,Numr? i pre liiijui rGhersoti,

dup casele- printeti ale lor, dup
popoarele lor. ,» n ^;

23. Dela doiîz^ek i cincime ani

în sus, pân "ia cincizeci de ani,

numrai-i pre ei, iot cel ce intr ia

slujb"spre^ svâri toate lucrurile

sale îri cortul mrturiei. u ^

24. Aceasta îtete slujba poporului

lui Gherson.iCes iac i s poarte:

î>25. Vor purtâ pieile cortului, cor-

tul mrturiei, acoperernântul lui, «
copererriântul cel vânt, care este

preste el, inperdeaua uii cortului

mrturiei, -i^ri -

-

26. i pânzele curii* i perdeaua

uii curjiry cele ce sunt prin preju-

rul cortului mrturiei i a jertfelni-

cului cu cele ce se in de ele, cu

Idatet uneltele lor trebuitoare,* i tot

-ce este spre slujba lor vor face.

^y-.TO.up- porunca lui Aaron i a

IiiloT iui va ii slujba fiilor lui Gher-

son lot ce trebue s poarte i s
Iac, i vei privegheâ ca fiecare s-i
împlineasc sarcinai lor.

28. Aceasta este slujba fiilor lui

Gheiaon în cortul rnrtufiei, i cele

ce aveau s pzeasc ei supt po-

\&ftirealui Itamar feciorul lui Aaron
ipreotu. '->&j

29<Rândueie i pre fiii lui Merâri

dup popoarele lor i dup casele

lor printeti;-

30. Dela douzeci i cinci de ani

în sus pân la cincizeci de ani, nu-

mrai-i pre ei ; lofeeeisce vin la rând

eaSsîfac slujb foi cortul mrturiei.

31. In paza celorrm poart? po-

var siiif toate lucrurile dini cortul T

mrturiei: scândurile cortului cu z-
voarele lai, bstilpii lui cu temeiurile «

lui, acdperemântuM funiile lor, -
ruii lor i acoperemântul porii

curii.

32. i stâlpii curii împrejur i

temeliile lor, i stâlpii acoperemân-

lului porii curii i temeliile lor, i
ruii lor i îringhiile lor i foaie va-

sele lor, toate" cele ce sunt spre sluj-

ba lor, numrai p
(

e flecare i toate va-

sele ce au s pzeasc i s poarte.

33, Aceasta este slujba poporului

fiilor lui Merari toce: au s fac
ei la cortul mrturiei sub pova'a lui

Itamar frul lui Aaron preotului.

. 34. i a numrat Moisi LAaron
i mai marii lui îsrail, pre fu lui Caat

dup popoarele lor i dup casele

lor printeti.
r(>>

3|. Dela douzeci i cinci de ani

i mai sus, pân la cincizeci de ani,

pre tot cel ce intr s slujeasc i
s lucreze în cortul mrturiei.

36. i a fost numrul lor dup
popoarele lor dou mii apte sute

cincizeci.

37. Acesta^ este numrul norodu-

lui lui Câaf, al tuturor, cari slujesc

în cortul .mrturiei, dup cum i^au

numrat Moisi i Aaron din po-

runca Domnului prin mâna lui Moisi.

38.i s'a numrat fiii lui Gherson

dup popoarele lor i dup casele

lor printeti.

39. Dela douzeci i cinci de ani

i mai sus, pân la cincizeci de ani,

tot cel ce intr s slujeasc, î^
fac lucrurile în cortul mrturiei,'

40. i a fost numrul
1

lor dup
popoarele lor, dup casele lor p-
rinteti, dou mii ase sule -treizeci.

41. Acesta este numrul fiilor iui

Gherson al tuturor celor - ce slujesc

în cortul mrturiei, pe parii i-^u nu-

mrat Moisi i Aaron dup porunca

Domnului prin njâna lui Moisi.

42. i s'a numrat norodul fiilor

jui Merari dip popoarele lor i
dup..,casele lor printeti.

43. Dela douzeci i cinci de ani

i mai sus, pân la cincizeci de ani,

toi cel ce intr s slujeasc la lu-

cruri în cortul mrturiei.
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44. i a fost numrul lor dup
popoarele lor, dup casele lor p-

rinteti irei mii dou sule '

45. Acesta este numrul poporu-

lui fiilor lui Merari, ,f>e carii i-au

numrat Moisi i Aaron. dup po-

runca Domnului prin jyioi&l

46. Toi Leviii cei numrai, pe

carii i-au nujmral Moisi i Aaron

i mai marir lui Jsrail dup popoa-

rele i dup casete, familiilor lor.

47. Dela douzeci i cinci de ani

i mai sus, pâîi la cincizeci de ani,

lot cel ce vine Ia rând spre slujb

ca s poarte sarcina sa în cortul

mrtui ei. . *

48. i au fost cei numrai, opt mii

cinci sute optzeci.

49. Dup porunca Domnului prin

mâna Iui Moisî, i-au numrat pre

ei pe fiecare brbat, dup slujba i
sarefna' ta, îrP ce chip au [poruncit

Domnul lui Moisî.

. CAP. 5.

Curirea taberei. Felurite jertfe.

Si
au grit Domnul ctre Moisi,

j
zicând:

:

•

2. Poruncete fiilor lui Israiî ca

s scoat afar din tabr pre tot

cel lepros,' i' pre tot cel ce-i curge

smâna, i pre tot cel' necurat pen-

tru mort. •
• 3. Atât pe brbat cât i pe femeie

scoate|i-i afar din tabr, ca s nu

pângreasc laberile sale^ în care

petrec eu întru ei.

4. i au fcut aâ fiii lui Israil,

i i-au scos pre ei afar din tabr
dup cum au grit Domnul lui Moi-

si, aâ au fcut fiii lui Israil.
'

5. i au grit Domnul ctre Moisî,

zicând

:

6. Vorbete fiilor Îmi Israil i le

spune: brbat sau femeie; care va

5. 2. Lev. 13, 3, 46; 15, 2. 6. Lev. 6, 3.

svâri vre un pcat i va trece cu

vederea, i, va grei sufletul acela,

7. Va mrluriji pcatul care a f-
cut, i va întoarce preul adogând
la el i a cineea pante acejuia. cui

a greit.
<

"

8. Iar de nu va aveâ omul acela

rudenie crei s întoarc preul gre-

alei, preul aceia cuvenit Domnu-
lui, va fi al preotului, afar de ber-

becele cel de curire, prin care se

va ruga pentru el.

9. i orice pârg din toate, câte

se sfinesc întru fiii lui Israil, i pe

care le aduc Domnului, vor finale

preotului.

10. Cele sfinite ale fiecruia, ale

lui vor fi; fiecare om ce va da pre-

otului, a lui va fi.

11. i au grit Domnul ctre Moisi,

zicând:

12. Vorbete fiilor lui Israil i le

spune: de va grei femeia vre unui

brbat, i îi va înel, dormind ci-

nevâ cu ea paf de smân.
13. i va ascunde de ochii br-

batului, su i va fgdui; iar ea

va fi pângrit, i mrturie nu va

fi asupra ei, i ea nu va li grea;

14. i de va aveâ prepus, i va

bnui pre femeia sa; iar ia va fi

pângrit, sau va avea prepus, i
va bnui pre femeia sa, iar ea nu

va ii pângrit,

15. Vâ aduce omul pre femeia, sa

la preot, i va aduce dar pentru dân-

sa a zecea parte a unui ifi de f-
in de orzj nu va turnâ prele ea

untdelemn, nici va pune preste ea

tmâie, peritruc este jertf de b-
nuial, jertf' care aduce "aminte p-
catul. , _ :

16. i ova aduce preotul, 'i o va

pune înaintea Domnului.

17. i va luâ preotul ap curat

.7. Lev. 6, 5; 22, 14. 9. Eire 13, 2, 12,

22, 30, 34, 19; Iezecbil 44, 30. 10. Lev. 10;
12, 13. ^25. Lev. 5» 11.
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din rîu înlr'un vas-de lut, i a pane

în ap rân luat din pmântul
dinaintea cortului mrfâriei.5

T8. i va pune preotul pre femeie

înaintea Dorrfnului, i va descoperi

capul femeei, i va da în mâinile ei

Jertfa cea aductoare aminle, jertfa

cea de bnuial; iar în mâinile pre-

otului va fi apa mustrrii blestemi^

lui acestuia.

19. i o va jufâ pre dânsa preo-

tul, i va zice femeei: de n'a dor-

mit cineVâ cu line, de nu te-ai a-

btut a te" pângrî cu altul în locul

brbatului tu, curat s fii de apa

mustrrii blestemului acestuia;

20. Iar de te-ai abtut fiind tu cu

brbat, sau te-ai pângrit i a dat

cineva smâna sâ în fine, afar de

brbatul tu,

21. Va jur preotul pre femeie, cu

iurmânturile blestemului acestuia,

i va zice' preotul femeei: deâ Dom-
nul s fii de blestem i de urgie în

poporul tu, s deâ Domnul, c,a s
caz coapsa fa i pântecele Iau s
se rup.

22. i s intre apa aceasta ble-

stemat în maele fale, ta s-fi Um-

fle pântecele i s caz coapsa ta;

iar femeia va zice: fie, fie./ „

23. i va seri preotul blestemu-

rile acestea în carte, i le' va muia

în apa cea blestemat a mustrrii.

24. i va adpâ pre femeie din

apa cea blestemat a mustrrii.

25. i va infrâ înlr'însa apa cea

blestemat a. mustrrii, i va lua

preotul din mâna femeei jertfa b-
nuelei^î va pune jertfa înaintea Dom-
nului, i o va aduce la jertfelnic:'

26. i va lu preotul din jertfa ei

cea de aducere, aminte', i o va a-

duce pe jertfelnic," i dup'aceea va

adpâ pre femeie cu apa aceea.

27. i de va îi pângrit i va fi

ascunzând brbatul ;Su, s va in-

îrâ înlr'însa apa cea blestemat a

muslrrii, i se va umîlâ în pân-

tece, i va cdea coapsa ei, i va fi

femeia de blestem în poporul su;
>*28. far -de nu se va fi pângrit

femeia i va fi curat, nevinovat
va fi,

ri va face smân.
29. Aceasia este legea pentru b-

nuiala femeii cei ctf brbat, care va

clca, i se va pâng&rî.

3D. Sau pentru omul carele va a-

veâ prepus i "va bnui pre femeia

sa, va pune pre femeia sa înaintea

Domnului, i va face<e1 preotul dup
tânduiala aceasta.

31. Nevinovat va fi-omul" de p-
cat, i femeia aceea va purtâ p-
catul su. " -

^

cap. e.
.

Nazareii. Ferma binecuvântrii;

Si
au grit Domnul ctre Moisî, zi-

,
când:

2. Vorbete fiilor lui Israil i le

spune: brbat sau femeie care face

Domnului fgduin deosebit de

a tri în curenie,

3. De. vin i de butur amei-

toare s se înfrâneze, i oet de vin

i o|et de bujtur be#v s nu beâ,

i câte se fac din strug«ri s nu

beâ, i strugur -proaspt i stafide

s nu mnânce în tpafe zilele fg-
duinii sale.

4. Din toaje câte se fac din vi,
vin

-

din struguri i sâmburi s nu

beâ, nici s- mnânce.
5. In toate zilele fgduinii cu-

.reriiei lui brici s nu se sue pre

capul lui . pân ce se vor plini zi-

lele, care s'a fgduit Domnului;

sfânt va îi lsând s-i creasc în

plete prul capului, ,. ,

6. In toate zilele, care s'a fg-
duit Domnului, la nici un om mori

s nu mearg.

6. 3. Jud. 13, 7; Luc. 1, 15. 5. Jud. 13, 5{

r imp. 1, 11» 6. Lev. 21, 1.
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7.;Nici chiar peitifu tat, pentru I

mum, pentr-tiT frate i i pentru "soT
|

s nu se' spuree, cârâd mor ei, 'c i

fgduina Dumnezeului iui' este pre-
j

steel, pWsT§' capul lui. • I

J8. în toa-te zilele îgduinii lui

sfânF'va fi Domnului;

9. Iar de va muri cinevâ cu moarte

fr de veste lâng dânsul, îndat

se va pângri capul fgduinfii lui,

i va rade capul su în ziua în care

se va curai.
j

10. In ziua a aptea se va rade,
j

i în ziua a opta va aduce dou
turturele sau doi pui de porumb la

preo ia ua cortului mrturiei.

"lf. i va aduce preotul una pen-

tru pcat i una ardere de tot, i se

va rug pentru dânsul preotul, c
a pctuit pentru mort, i va sfini

capul liii în ziua aceea,

12, Intru care a sfinit Domnului

toate zilele fgduinii; i va aduce

un miel de un an pentru pcat, i
zilele cele mai dinainte nesocotite

vor îit pemruc s'a pângrit capul

fgduinii lui.,,

13; Aceasta este legea, celui ce 'a
fgduit, în .-ziua în care va pljnî

timpul fgduinii sale, va aduce ei

la uile cortului rnrturiei.

14; Va aduce darul su Domnu-
lui un miel de un an curat ardere

d&ffof, ,i
v
o mielua de un an cu-

rat pentru^pcat, i un berbece cu7 ,

raf jertf de mântuire.

16. io coni de azime din fin
curat, pâini frmântate cu untde-

lemn*,i turte<nedospife unse cu unt-

delemn, i jertfajior i turnarea lor.

,16. i le-^a aduce preoful'înain-

tea Domnului, i va jertfi ceea ce

este pentru pcatul lui- i- arderea

de lot a lui.

17. i berbecele îl va aduce jertf

de mântuire Domnului preste co-

7. Lev. 21, 11. 9. Iezecbil 44, 26.
10. Lev. 1, 2, 14.

I rfia azimelor, i va face preotul jertfa

I

lui i turnarea lui.

J

- 18. i cef^e s'a fgduit, va rade

i
la uile cortului- mrturiei capul f-

i gduinii sale, i va pune prul pe
focul cel def supt jertfa rhânfuirei.

19. i va lua preotul armul fiert

dela berbece, "i o pâine <azim din

coni, i o turt nedosplt, i le

va pune pre mâinile^delui ce s'a f-
gduit, dupce îiva rade'capiil su.

]

20. i le va ridic pre acelea preo-

|
tul aducere înaintea Domnului, sfânt

va îi preotului pieptul cel ridicat i
armul cel adus, i dup aoesîea cel

ce s'a fgduit va beâ vin.' -
*

21. Aceasta este legea celui
T
ce f*-

gduete, care va fgdui1 Bomnu-
lui darul su de fgduin," afar

de cele ce îi va da mâna dup pu-

terea fgduinii sale, carele va t-
gdui dup legea cureniei.'"

22. i au grit Domnul -ctftWoisl,

zicând: " " '<
'

. 23. Vorbete lui Aaron i fiiRff luf

i 4e spune: aâ s binecuvântai

pre fiii îni Israil, zicându-îe lof:

24. Domnul s te binecuvinleze

pre tine, i s te pzeasc. •

25. Domnul s lumineze îaa "sa

preste tine, i s* te milueâsci

26. Domnul s îndrepte faa sa

preste fine, i s deâ ie -pace.

27. i' vor pune numele meu pre-

ste fiii lui IsrafiVi eu Domnul voiu

binecuvânta pre ei:
r

.

* ' i .i . .
-

. CAB: 7.

i Jertfe i daruri ale cpeteniilor lui
J

Israil la sfinirea cortului.
, , . (j<il , t, .... ..... ,, .... ....

In
ziua în care a sfârit Moisî a

ridic cortul, 1-a uns i la sîiriit

pre el, i vasele lui i jertfelnicul

18. Fapt. 21, 24. 19. Eire 29, 24? Lcv.'
7, 23. 20. Esirc 29, 27. 25. Lev. 9, '22.

24. Sirafe. 36, 19. 26. Ps. 4, 7.

7, 1. Esirc 40, 9, 18.

Biblia. 12.



178 NUMERI! 7

i toate uneltele lui, i le-a uns i i

le-a sfinit pre elev
;>,

j

2. i au adus cpeieniile^uiH Is- i

rail, cei doisprezece! mai mari ai ca-
J

selor familiilor lor; acetia, sunt mai

marii neamurilor, acetia sunt cei

trecui ia numr..,

3. i au adus darurile ale înain-

tea Domnului, ase care acoperite

i doisprezece-boi:un car dela dou
cpetenii, i

S
un bou dela fiecare, i

le-au* adus înaintea cortului»

4< i au grit Domnul ctre Moisi,

zicând: •

5. la-le dela dânii, i vor fi la lu-

crurile cele de slujb ale cortului

mrturisi,, i le vei da Leviilor fie-

cruia/dup slujba sa.

6. i luând Moisi carle i boii,

lera dat Levijilor.

7. Dou care i patru boi a dat

fiilor luv Gherson dup slujbele lor.

8.-Pairu care i opt boi a dat fiilor

lui Merari dup slujbele lor, pentru

ltarna?> fiul, lui Aaron preotului.

^.9„ Iar 4iilon lui Kaat n'a dat, pen-

truc siujbele care aveau ei la cor-

tul sfânt erau a purt, pe, umere.

10. i -au adus cei mai mari la

înnoirea jertfelnicului în ziua în care

1-a uns.-i au- adus cpeteniile da-

rurile sale înaintea jertfelnicului.

11. i au zis Domnul ctre Moisl:

câte o cpetenie s, aduc în fiecare zi

darurile sale la sfinirea jertfelnicului.

12. i cel ce a, adus în ziua din*

tâiu darul su, a fost Naason fiul

lui Aminadav mai marele neamului

lui Iuda.

13. i a adus darul su un blid

de argint, care cumpneâ o sut
treizeci de sicii, i un pahar de ar-

gint de aptezeci de sicii dup si-

clul cel sfânt, amândou pline de

iin cernut, stropit cu untdelemn

pentru jertf.

14. O cjue de zece auri plin de

tmâie.

15. Un vi|el din cirezi, un berbece

un miel de un an ardere de tot,

^ 16. i un {ap din^apre jertf pen-

tru pcat. '

17. i pentru jertfa mântuirei dou
junice i cinci berbeci,,- cinci api

i cinci mieluele de un an. Acesta

a fost, darul lui Naason fiul lui A-

minadav.
,

18. A doua zi a adus Natanail fiul

lui Sogar mai marele neamului lui

îsahar.

19. i a adus darul su un
1

blid

de argint, care cumpneâ o sut
treizeci de sicii, i un pahar de ar-

gint de aptezeci de sicii, dup si-

clul cel sfânt, amândou pline de

fin curat stropit cu untdelemn

pentru jertf.

20. O ctue de zece auri plin de

tmâie.
21. Un viel din cirezi, un berbece,

un miel de uri an ardere de tot,

22. i un ap din capte jertf pen-

tru pcat.
23. i pentru jertfa mântuirei dou

junice, cinci berbeci, cinci api i
cinci mieluele de un- an. Acesta a

fost darul lui Natanail fiul lut Sogar.

24. A treia zi mai marele fiilor lui"

Zavulon, Eliav fiul lui rielon.

25. Darul lui un blid de argint,

care cumpneâ o sut treizeci de

sicii, i un pahar de argint de apte-

zeci de sicii,- dup siclul cel sîant,

amândou pline de fin curat stro-

pit cu untdelemn pentru jertfi

26. O ctue de zece au-ri plin" de

tmâie. r
>

,f
*

27. Un viel din vaci; un rnieî de

un ari ardere de' iot,
:

:28:1$î'un ap din capre jertf pen-

tru pcat.

m ^t pentru jertfa mântuirei dou
junice, cinci berbeci, cinci api, cinci

mieluele de un an. Acesta a fost

darul lui Eliav fiul Iui Helon.

30. A patra zi mai marele fiilor

lui Ruvim, Elisur fiul lui Sediur.
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31. Darului un blid de argint,

care cumpneâ o sut treizeci de

sicii, un pahar de argii de aptezeci

de sicii, dup siclul celsîânt, amâiK

dou pline de fin curat stropit

cu untdelemn pettfru jertf?

32. O cue de zece auri plin de

tmâie. - u !

33. Un viel din^Vtfci, un -berbece,

un miel de un an ardere de lot,

34. iiun (ap din capre jertf pen-

iru pcat. '^<~

35. i pentru jertfa mântuirei dou
junice, cinci berbeci, cinci api, cinci

mieluele- de un ân. Acesta a fost

danii lui Eîîsur fiul lui Sediur.

36. A efrfeea zi mai marele fiilor lui

Simeon, Saiamiil fiul lui Surisadai.

37. *D*r-ul lui un blid de argint,

care cumpneâ o sut treizeci de

silii, i un.pahar de argint de apte-

zeci de sicii, dup siclul tel sfânt,

amândouplins de fin curat stro-

pit cu untdelemn pentru jertf.

38. O cue de zece auri, plin de

tmâte.

39. Un viel din vaci, un berbece,

un miel de un an ardere de tot.

40. i uff (ap din capre jertf pen-

41. i pe»r& jertfa mântuirei dou
junice, cinci berbeci, cinci api, cinci

mieluele' de un an. Acesta- a fost

darul lui Saiamiil fiul lui Surisadai.

42. A asea zi mai marele fiilor

lui Gad, Elisaf fiul' lui Raguil.

43. Darul lui un blid ^de argint,

care cumpneâ o sut treizeci de

sicii, un pahar de argint de apte-

zeci de sicii, dup siclul cel sfâfntj

amândou pline de fin curat stro-

pit cu untdelemn pentru jertf.

44. O cue de zece auri plin de
r~

tmâie.

45. Un viel din vaci, un berbece,

uri miel de un an ardere de tot.

46. i un ap din capre jertf pen-

tru pcat.
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47. i pentru jertfa mântuirei, dou
junice, cinci berbeci, cinci api, cincî

mieluele de un an. Acesta a fost

- darul lui' Elisaf fiulM Ragurl.

48. A aptea zi mai marele fiilor

lui Efraim, Elisama fiul lui Emiud.

49. Darul lui un blid de argint,

care cumpneâ o sut treizeci d^
sicii, un pahar de argint de apte-
zeci de sicii, dup iclui cel sîântt
amândou pline defin curat, stro-

pit cu untdelemn pentru jerifâV

50. 0 cue de zece auri plin de
tmâie.

51. Un viel din vaci, un berbece,

un miel de un an ardere de tot

52. i un ap jertf pentru pcat.

53. i pentru jertfa mântuirei, dou
junice, cinci berbeci, cinci api, cinci

mieluele de un an. Acesta a fost

darul lui Elisama fiul lui Emiud.

54. A opta zi mai marele fiilor lui

Manasî, Gamaîiil fiul lui Fad asur; -

55. Darul lui un blid de argint,

care cumpneâ o sut treizeci de

sicii, un pahaf de argint de apte-
zeci de sicii, dup siclul cel s-fânf,

amândou pline de fin durat stro-

pit cu untdelemn penfru- jertf.

56; 0 cue de zece auri .plin* de

tmâie.

57. Un viel din vaci, un berbece»

un miel de un an ardere de fot,

58. i un ap din capre jertf penr

tru pcai. ^
59. i pentru jertfe mântuirei jd^u

junice, cinci api, cinci, .berbeci, cinci

mieluele de un an. Acesta -a fost

darul lui Gamaîiil fiul lui Fadasutf;

60. A jnoua zi, mai marele fiilor

lui Vejîiamin, Avidan fiul lubGadioni»

61. Darul lui un bjid de argint,

care cumpneâ o sut treizeci de

sicii, un pahar de argint de apte-

zeci de sicii, dup siclul cel sfânt,

amândou pline defin curat stro-

pit cu untdelemn pentru jertf*

49; Efre 30, 36.
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62. 0 cfue de zeqe auri- plin 4e

lmâie. ;

63. Un., viel din vad, un -berbece,»

un miel de un ian ardere de fot. c

64. iUH.ap din capre jertf pen-

tru pcat.- ~ <

6S: i pentru jertfa mântuirei dou
jîmice^cinci berbeci, cinci (api, cinci

mieluele' de un an. Acesta a fost

darul lui Avidan fiul lui Gadioni.

66. A zecea zi mai marele fiilor'

lui Dan, Ahiezer fiul lui Âmisadai.

67. Drui lui un blid de argint,

care cumpneâ o sut treizeci de

sicii, un pahar de argint de apte-

zeci de sicii, dup siclul' cel sfânt,

arnândoii pline de fin curat stro-

pit cu' untdelemn pentru jertf.
, . 'ti-.

68. ,0 cfue de sece auri plin de

tmâie.

69., Un viei din vaci, un.berbece,

un miel de un an ardere de tot,

70. i un ap din capre jertf pen-

tru pcat.

71. i pentru jertfa mântuirei dou
junice, cinci berbeci,, cinei api, cinci

mieluele de run an.- Acesta a îosl-

darul lui Ahiezer fiul- lui Amisadai.

72. A- unsprezecea zi mai marele

fiilor lui Asir, Fagheil fiul lui Ehran*

73. Darul lui un blid de argint,

care- cumpneâ o sut treizeci de

sicii, un pahar de argint de apte-

zeci de sicii, dup siclul cel sfânt,

am&ridouâ pline de fin curat stro-

pit cu untdelemn pentru jertf.

74. 0 cfue de zece auri plin de

tmâier
7Bi? Un viel din vaci, un berbece,

un mtebde un an- ardere^dd. toi,

76. i un ap din capre jertî pen-

tru pcat. * -

77. i pentru jertfa mântuirei dou
junice, cinci berbeci, cinci api, cinci

mieluele de un an. Acesta â fost

darul lui Fagheil fiul lui Ehran.

78. A dousprezecea zi mai ma-

rele fiilor lui Neftali, Ahire fiul lui

Enaa,

79., Dsrul lui un blid de argint»

caret cumpneâ o sut treizeci de

sicii, un pahar de argint de apte-
zeci de sîcli^dup, siclul cel sfânt,

amândou, plirtejde fin curat stro-

pit cu untdelemn pentru jertf.

80. 0 cue de sece auri plin de

tmâie. s

81. Un viel din vaci;, un berbece,

un miel de un an ardere de foi,

82;. i un ap din capre jertf pen-

tru pcat. !, i s

83. i pentru jertfa mântuirei dou
junice, cinci berbeci, cinerapi, cinci

mieluele de un an; Acesfa ,a fost

darul lui AhirS fiul lui Erfr,, t

84. Aceasta este sfinitea- jertfel-

nicului, în care zi 1-aif uns.maLmarii

fiilor lui Israil: blide de aginl dou-
sprezece, pahare de argint douspre-
zece, cui de aur dousprezece.;

85. De o sut treizgctde.sicli un
blid, de aptezeci de sicii, un pahfr.

Toi argintul vaselor dou mii pateu;

sute de sicii,,,cu siclul jcej sfânt?

86. Cui de aur douspcezecerpli-

ne de tmâie, de zece attri cuia,
cu siclul cel sfânt; tot aurul cui'
lor , o sut douzeci de, auri.

*

87. Toate vilele cele pentru ardere

de tot: viei doisprezece, berbeci doi*

sprezece, miei ,de câte un an doi-

sprezece cu jertfele lor~i turnrile

lor, i doisprezece api din capre

jertf pentru pcafu
88. Toate vitele cele pentru jertfa

mântuire^ junipe douzeci i patru,

berfeeci aizeci, api aizeci, mie-

luele de câte un an curate aizeci.

Aceasta este sfinirea jertfelnicului

dup plinirea celor rânduite i dup
ce l-au uns.

89. Când infrâ Moisi în cortul mr-
turiei, ca s griasc Domnului, i

89. Eire 25, 22; Ps. 79, 2.
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a auzit glasul Domnului grind c-

tre dânsul deasupra acoperemântu-

lui împcrii, care este deasupra si-

criului mrturiei între doi HefâviM,

i griiâ ctre dânsufc ^

PAP,§!
Sfinirea Leviilor.-

Si au grit Domnul ctre Moisî, zi-

j
când:

2. Vorbete tui Aaron i-i spune

Jui: când vei pune candelele, vor lu-

min cele apte lumini.

3. i Aaron a fcut aâ, i a

aprins luminile în faa sfenicului,

dup cj*m au poruncit Domnul lui

Moisî.

g 4 i aceasta? este?fptura sfeni-

cului: fusul lui de aur btut i flo-

rile lui toate; btute, dup chipul

^renî-ip artat Domnul lui Moisî,

4â a fcut feticul. *
-

5. îii^tfu grit Domnul ctre Moi*

SÎ, zî^ârMr; .-; .r, ...^ii

6. la^pre Levifi din mijloe#l jiiior

lui Israil, i-i curete pre ei.

7. Aâ vei face cura- lot: vei

sfropî pre. .ei cu apa cureniei, i
va trece J^cju preste tot trupul lor,

i vor splâ Jpipele sale, i curai

vor fi. •
: %.

8* i vor luâ un viel din vaci, cu

jertfa acestuia*fiia curat stropit

cu untdelemn, -i un viel de un an

din vaci jertf* pentru jycat.;

9. i vei adunâ pre Lev/iji înain*

tea cortului mrturiei, i vei cjjemâ

ioat adunarea fiilor Jui IseriLa

10. i vei aduce pre Leyii îpin-?

tea Domnului, i vor pune-^JMiJui

Jsrail mâinile sale preste Leviji.

11. i va osebî Aaron pre Leviji,

dar înaintea Domnului dintre fiii lui

Israil, i vor fi ca s
;
lucreze lucru-

rile Domnului.

12. far Levijii ^vop.-pune mâinile

pre i capetele vililor, i veî -aduce

unul jertf pentru ptat, î unuî-ar-

dere de toC ca.s 'ffe rogi pentru eis,

13. i vei pune pre Levifi? înain-

tea Domnului i înaintea lui Aafan

i înaintea fiilor lui, i-i vei aduce

pre ei dar înaintea Domnului. '>•

14. i-i vei osebî pre Leviji dintre

fiii lui Israil, i vor fi ai mei.

15. i dup aceasta vor intrâ Le-

viii ca s lucreze lucrurile cortului

mrturiei, i vei curî pre el, i-i

vei aduce înaintea Domnului.
s

-

16. Pentruc dar sunt acetia daji

mie dintre fiii lui Israil în locul tu-

turor celor întâiu nscui, carii de-
chid pântecele, din fiii Iui Israil i-am

luat pre ei mie:
'

17. C al meu, este tot cel, întâiu

nscut între fiii lui Israil, dela om
pân la dobitoc, în ziua, în care ani

ornorîi pre' tot cel întâiu nscut în

pmântul Eghipelului, i-âm sfinit pre

ei mie.--- -

18. i am luat pre Leviji în locul

a tot celui întâiu nscut între fiii lui

Israil.

19. i am fcut pre Levii dar lui

Aaron i fiilor lui dintre fiii lui'ls4

rail, ca s lucrezei lucrurile•fiilor M
Israil în cortul mrturiei; i s se

roage pentru fiii lui Israil, ca s nu

fie întru fiii lui Israil bfae, de se

vor aproiâ de cel sfânt.

20. Si a fcut MoTsl i A'aron i
toat adunarea fiilor ItH ikail'Levi-

ilofi'dup cum au pofundif Dorrinul

lui Moisî pentru*Leviij
raâ au f-

cuHof fiii lui lsraîl.
l '

21. i s'au curit Leviii i i-au

splat hainele sale, i i-a adus pre

ei Aaron dar înaintea Domnului, i
s'a rugat pentru ei Aaron, ca s-t

cureasc pre eiV

' 22. i dup aceasta dii intrat Le-

8. 2 Eire 25, 37; 40, 25. 4. Eire 25, 31.

7. Lcv. 14, 8, 9.

U. 3, 45. 17. Eire 13, 2; 22, 29; 34, 19
Le^ 27, 26; Lucâ 2, 23. 18. 3, 12, 41, 45.
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viii s sjullase «lujba lor în jcor-

tul mrturiei înaintea lui Aaron i
înaîntea fiilor M, dup cum aU po
j?uncit ,Dmitul lui Moisi pentru fee?

vifi, uteau fcut lor. ;

23. i au grit Domnul ctre Moisî,

zicând:

24. Aceasta este rânduiala ceapenr

tru Levt|i, cei de? douzeci i cinci

de ani i mai sus, vor inlrâ ca s
slujiasc în cortul, mrturiei;

25. Iar deja, cincizeci de ani vor

încet de slujb, i nu vor mai lucr.

26. Ci vor privegheâ slujba frailor

lor în cortul mrturiei, iar ei nu vor

mai lucr, ca s fie la slujba lui fie-

care. '

CAP. 9.

Palele. Stâlpul M ntir i de foc.

i au grill pomnul. ctre Moislîn

pustiea Sinai, în anul al doilea

dup ieirea lor din pmântul Eghi-

peiului, în luna dintâiu zicând:

2. Spune fiilor lui lsrail, s fac
patile. la vreme.

3. In ziua a patrusprezecea a lu-

nei dintâiu ctre sear -le veli face

în vremea sa, dup legea lor, i dup
rânduiala lor s| le faeefi^

4. i a grit Mqisî fiilor lui lsrail,

ca. s fac patile.

5. Incepându-le în ziua a patru-

sprezecea a lunei în pustiea Sinai,

dup gum au poruncit Domnul lui

Moisî,; aâ au fcut fiii lui lsrail.

6. i au rner bârbaij
i
cei ce nu

erau cura|i pentrue s'au atins^e om
mort, i nu puteau s fac patile în

ziua aceea, i au venii înaintea lui

Moisî i înaintea lui Aarpn în ziua

aceea.

7. i au zis brbaii aceia ctre

dânsul: noi necurai suntem, pen-

fruc ne-am atins de om mort, drept

Q. 2. Eire 12, 11, 12* 5. Eire 12, 6.

6. Lev. 7, 20.

aceea « nu ne lipsim a aduce da-

rul Domnului la vremea sa între fiii

lui lsrail.-

8. i i zis ctre ei Moisî* Stat*

aici i voiii auzi ce ^a porunellSortir

nul pentru voi.

9. i au grit fibmnui ctre Moisl,

zicând :

10. Vorbete fiilor lui lsrail i Ie

spune : oricine va fi necurat între

voi pentruc s'a atins de om mori,

sau iiind în cltorie luâgii s'au în-

tre neaniurile voastre, va îâc# pa-

tile Domnului. '

'

11. In luna a doua, îrt^ziui a pa-

trusprezecea ctre sear le vor

cu azime i cu ierburi âmâW le vijfr

mâncâ.
s

12. Nu v<sMsâdmtf%isele pân
dimineafa, i os s nu frâng, dup
legea patilor s ie fac."

13. i omul care vâ fi curat, fc

în cale îndelungat nu este» i Va

întârziâ a fade patile, vâ îpielî su-

fletul acela din poporul lar^entftt

C darit^Omnutui m 1-a "adiis îrt

vremea sa, pcli su ^a^pftâ do-

rnul acela. * v ^

14. Iar de va venî la voi cel ne-

mernic în pmântul vOstm, va face

patile Domnului dup legea pati-

lor, i dup rânduiala lor le va face,,

o lege s fie, i pentru cel nemer-

nic i pentru pmântean/
ÎS: In ziua îi? care s'a întins cor-

tul, nor a acoperit cortul, casa mr-
turiei; iar sear er ca chip de foc

preste cort pân dimineaa.

16. Ââ er pururea, norul aco-

pereâ pre-el ziua, i chipul de foc

noaptea.

17. i când se ridic norul dela.

cort, atunci purcedeau î fiii lui ls-

rail, i în locul unde st norul, ~
colo fbrau fiii lui lsrail.

11. Eire 12, 10; i 12, 46; 2 Paralip 30, 2. 15»

13. Eire 12, 50. 15. Eire 40, 32. 16. 3--

Imp. 50, M; Eire 40, 35. 17. Eire 40, 36,.

38; H 2 Lege 1, 33.
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18. Ditl pD^eaCJomftului^bifau

fiii tei mm, .tnm vmkmm Bdm-

niflui purcedeais'îri toâti zilele^cârid

norul umbreâ pieste tort, stau pre

Ioc fiii lui Israil.

19, is«âîîd stâ norul presîe cori

zile rnidte, Mi lui Israil pziau cele

rânduite ale lui Dumnezeu, i nu

purcedeau.

2©.^'i câte zile acoperea norul

prelie cofîj îSîn "porunca Domnului

tbrau, i din porunca Domnului

purcedeau.

21. Când erâ norul de sear pân
dimineaa, i se ridic norul dimi-

neaa, atunci purcedeau.

22. Ori o zi, ori o lun, i mai

mult de urribreâ norul preste cort,

fiii lui Israil stau pe loc, i nu pur-

cedeau.

23. C din porunca Domnului t-

brau; i din porunca Domnului pur-

cedeau, i din porunca Domnului

cea dal prin Moisî, pzeau cele

rânduite ale Domnului.

Trâmbiele de argint. Cltoria
' ;vl

Israiliii&r.

Qi au grit Domnul ctre Moisî, zi-

9 când:

2. F-i dou trâmbie de argint, b-
tute s le faci, ca s fie pentru che-

marea adunrii i purcesul taberilor.

3*'i vei trâmbi cu ele^j*se:!vâ ,

Strânge toat adunarea la ua" cor-

tului mrturiei. <

4. Iar când vor.trâmbi cu o trâm-

bi, vor veni la tine toi: povui-
lorii cei mai mari ai lui Israil. ,

5. i când vei da semn din irâm-

bif, vor purcede taberile cele ce

sunt tbrîte spre rsrit.

6. i când vei da al doilea semn
din trâmbi, vor purcede taberile

cele ce sunt tbrîte ctre miazzi.

18. 1 Cor. 10, 1. 22, E^ire 40| 36, 37.

i când vei da al treilea semn din

trâmbi, vor purcede taberile cele

ce sunt tbrîte ctre apus. i când

veji da aipltfrule¥semn din trâmbi,
vor purcede taberile cele ce sunt t-
brîte ctre miaznoapte, cu semn
de trâmbi vbf forcede.

7. i când vei chem- adunarea,

vekiâ semn de trâmbi mai încet.

8. Fiii lui Âaron #e6ii vor sunâ

cu trâmbie, i va îi vou lege ve-
nic înfre^neamurile voasTtre. •

9Mar de vei iei la J rzboiu îri

pmântul vostru asupra vrjmailor
celor ce vi se împrotivesc, vei da

semn tare cu trâmbiele, i îi va a-

duce aminte de voi Domnul,; i v
vei izbvi de vrjmaii vbtriif

10. i în zilele cele de bucurie

ale voastr, i îri srbtorile voa-

stre, i în lunile voastre cele nou,
vei trâmbi cu trâmbie la arderile

de tot, i la jertfele cele de -mântu-

ire aîe voastre, i va {i ^ourpome-
nire înaintea'Dumnezeuîui vostru; eii

sunt Domnul Dumnezeul vostru.

11. i în anul al doilea, în luna"

a doua în douzeci de zile ale Iu-

rtei, s' ridlca-t norul dela coriul mr-
turiei.

,K ^
12. i au purces iiH'I»%raii cu

averile lor în pustia Sifrai, i a* stat

norul în pustia Faran. *

13. i întâia pleiafe îu dup po-

runca Domnului dat p*rin Moisî.

14. i au purces rândurile taberii

fiilor lui luda întâiu cu oastea lor,

peste oastea tor, er Naason fiul lui

Aminadav.

15. i preste oastea fiilor lui lsa-

har, er Natanail fiul lui Sogar.

16. i preste oastea fiilor lui Za-

vulon, erâ Eliav fiul lui Helon.

17. Apoi vor desface cortul, i vor

purcede fiii lui Gherson i fiii lui

Merari, purttorii cortului.

18. Dup aceea a purces rândul fa-

±OrlO. 28, 11. 15. 2, 3.

4
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berii lui Ruvim cu puterea lor; pre-

ste oastea lor, erâ Elisur fiul lui Se-

diur.

19. i presie oastea neamului fi-

ilor lui Simeon, erâ alamiii fiul lui

Surisadai. ,

20. i presfe oastea neamului fi-

ilor lui Gad, erâ jdisaf al lui Raguil.

21. Apoi von .purcede fiii lui Gaaf

purttorii sfintelor, i se întindeâ

cortul pân^ ajung ei.

22. Dup aceea purcedeâ rândul

taberii lui^EfJcaim cu puterea sa, i
preste oastea lor, Elisama fiul lui

Einiudv _
-

. 23. i preste oastea fiilor lui Ma-
pasî, erâ-Gamaliil al lui Fadasur.

24. i preste oastea fiilor lui Ve-

niamin, Avidanal lui Gadioni. :

25. Pe urma tuturor vor purcede

rândurile taberii fiilor lui Dan cu

puterea lor, i preste oatea lor, A-

hiezer^al, luLAmisadai.

2fr i . preste oastea fiilor Iui A-

sir, Fagheil .iiul lui Efrran.

27. i preste oastea îiiior lui Neir

alî, Ahirâ fiul lui Enan.

,
28.i JACiestea sunt ofile fiilor - lui

Israil, când au purces cu puterea lor.

29. i a zis Moisî lui Ovav fecio-

rul lui Raguil Madianiteanul rudenia

lui Moii: noi ne vom duce la locul,

care au zis Domnul; acesta-1 voiu da

vou, vino c^oio! wne îi vom
face* c domnul sf orit, cele bune

pentru Israil. .=-. Jt r ,

•• ...

30. i el a zis ctre NÎpiî: nu voiu

merge, fr num?i în pmântul meu
l în neamul meu. :m "<<

'

SiL.i a;?is Mpiî: jJhnjz lâs%pre

noi, de vreme ce ai fpMmpreuri
cu noi în pustie, i vei fi între^nol

btrân.
, ,3

32» i de vei^erge cu npi, bu-

ntile ce va face Domnul nou,
face-vom i noi ie, m

21. 3, 27! 4, 4, 15. 29. Eire 2, îs ; 18, 1-6.

33j i?<a?ipgri|dm

nulu| cate Jf frei jzile^i loriul Ier

giis Doiîtnului& :m$rs înaintea lor

cale de., trei zile, ga s le caute lor

odihn. î u

; 34. i norul umbreâ preste ei ziua,

când purcedeau din logu.l n®4e t-
brîse.

35. i a fost când se ridic si-

criul, "ziceâ Moisî: scoai-te Doam-
ne, s se risipeasc vrjmaii ti i

fug dela faa:; fa toi cei ce te

ursc pre tine. , ^c;

r 36. Gând se aez, zicea: întoar-

ce-te Doamne spjre mulimea miilor

lui Israil.

CAP. 11.

Pedeapsa poporului pentru lcomie.

Si
poporul cârtindru înaintea Dom-

nului, au auzit Domnul» i s'au

mâniat cu iuime, i sîa aprins în-

tre ei foc dela Domnul, i a mistuit

o parte din tabr. -

2. i a strigat poporul ctre Moisi,

i s'a rugai Moisî fcfre^Domnul, i
a încetat focul.

3. i s'a chemat numele locului

aceluia pârjol, c s'a aprins între

ei foc dela Domnul. ML 15 9
4. i amestectura cea dintre^ %i

s'a apfins de poft; i înii fiîi-lui

Israil ezând plângeau i ziceau

;

cinr ne va hrnîpre noi cu carne7

5. Adusu-ne-am aminte- de
1

'petii

ce mâneam în Eghipet în daT,-de cra-

stavei, pepeni, praz, cepe i usturoiu.

6. Iar acum' sufletul Triosfru s'a

uscatde tot; nimica- afar de mân
m v&tochii nolri.- ,

r7î-;i mana ca- smâna colian-

druhfi erâ<, i chipul ei ca chipul

cristalului. -

'•

33. Eire 3, 1. 34. Eire 13,. 21, 22; 2 Le»
ge 1, 33. 35'. Psalm 67, 1, 2? Ps.-ftli*8.''

11. 1. H 2 Le$e 9,,$Z; Ps. 77, 20, 21. ._>

2. Eire 10, 18. 4 Eire 14, îl ; 16. 2; Ps.
105, 15: 1 Cor, 10, 6; H 2 Lege 9, 7.

7. Esire 16, 14, 31 Ps. 77, 245 loan 6, 31, 4».
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8. i mergea poporul i culegeâj

i o mcinâ în moar, i o pisâ în

piu/ i o iierbeâ în oal, i ol-
ceâbazirniî i erâ dulceaa ei ca^gn*

slul azimii cei cu untdelemn.- . u:

9. i când se pogorâ ro^ pre-

ietabruoapteaiTedeâ^ pre-

sle ea. :~ <r
:

< -

10. i i-a au2il Mpjsî ^re et plân-

gând înlru neamurile lor, pe fiecare

la ua sa; atunci. s ?3 mâniat Dom-

nul cu urgie ÎQartei i ru erâ a-

ceasfa înaintea; iur Moisi.

11. i a zis Moisi ctre Domnul:

penlruce ai _ îritri-sfat îpe robul tu,

i pentruce n'am aflat har înaintea

ta, i ai pasn asupra mea sarcin

lot poporui- acesta? ,

12. Au doar eu amhzmislit pre

iot pjoporti^&oesla? Au doar eu i-am

nscut i pre i«ei? Peniruce^mi. zici mie:

ia-i pre dlmihpreî sânul tu, cum
ia doica pre sugtor, i-i du la p-
mântulrcar®e?af jurat prinilor lor?

13. le undevmie icarne s dau la

tot poporul aceâla? G mi se plâng

zicând :? d - ne nou carne Ca -s'

mâncm, f"

14. Nu voiu puieâ eu singur purtâ

pre poporul acetajrG greu este mie

cuvântul aeesfa^ 5

15. Iar de, faci fu mie aâ, mai

bine omoar-m, de amnaîla mil
ia tine, ca s ml v^tteoazul meu.

16. i au zis Domnul c^lref Moisi:

adun-mi aptezeci de brbii din

btrânii lui Israil, pre carii tii
L
tu,

c aceia sunt btrânii poporului ji

crturarii lor, i-i du pre dânii la

cortul mrturiei, i s ste acolo

cu tine.

17. i m voiu pogorî, i voiu

gri cu tine acolo, i voiu lu din

duhul, care este întru line, i voiu

pune într'înii, i vqr purtâ împreun

14. Eire 18, 18; H 2 Lege 1, 9-12.
15. Eire 32, 32. 16. Eire 18, 21, 25; H

2 Lege 1, 15-17. •
• • - -
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cu tine. pornirea' p6poruiui,. i»<nu-i

vei purtâ tu singur. > »>

18. i poporului ver zice: cur-
tifi-v pe ziua de mâine, ea s mân-
cai carne, c a{i plâns înaintea Dorm-

nului, zicând: cine ne va hrni pre

noi cu darne? C bine erâ nou în

Eghipet ; i va da vou Domnul carne

s- mâncai, .i vefi manc carne.

19. Nu o zi veti mâncâ, nici dou,
nici cinci zile, nici zece zile, nici

douzeci de zile.

20. Pân într'o lun. de zile vefi

mâncâ, pânv va da pre nas i;v
va fi- grea, - c n'ati ascultat de

Domnul, cel ce este întru voi, i ati

plâns înaintea lui» zicând: penlruce

am ieit din* Eghipet?

21. i a zis' Moisi: ase sute de

mii de pedestri este .poporul, întru

carii sunt eu, i tu zici: carne voiu

da lor s mnânce; i vor mâncâ
o lunndeHzide. •

;

22. Au doar oi i boi se vor jun-

ghia, lor, cât s k ajung? Au loti

petii mrii se vor adunâj sprela-i

îndestul?

23. i au zis Domnul ctre Moisi:

au doar mâna Domnului nu va fi

desjul? Acum vei cunoate de se va

plini cuvântul meu; au ba?

,24. i a ieit Moisi i a grit c*
tre popor cuvintele Domnului, i a
adunai aptezeci de brbaii diub-
trânii poporului, i i^a pus ifmprer

jurul cortuiui.
.

Si

25. i s'a pogorît Domnul ?în nor,

i au gr^ctr^ dâusulpifâau9Jiiai

din duhul, care erâ înir'însul? i au

pus întru cei aptezeci de brbai
btrâni; iar dac s'a odihnit duhul

} îutr'înii, au-proorbeW, ^ apoi n'au

mai adaos.

26. i rmsese doi brbai în ta-

br, numele unuia Eldad i nu-

mele celuilalt Modad, i s'a odihnit

20. 20, 5. 21. 1, 46. 22. Ioan 6, 1.

23. isaia 50, 2; i 59, 1.
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presler dânii duhul, i acetia erau

din cei scrii, i nu venise la'corl,

i prooroceau îri tabr.
i alergând-- un prunca spus

lui Moisi, i a grit zicând: Eldad

i' Modad proorocesc în tabr.
'28."i rspunzând Isus al lui Navî,

cel ce stâ lâng Moisî, cel alesal lui,

a zis: domnul meu Moisî,. oprele-i

pre ei 1

29. i a zis Moisî lui: au râvneti

lu mie? Mcar de ar fi' tot poporul

Domnului priSorocrcând vaada Dom-
nul Duhul' su înir'înii.

30.. i a mers Moisî în tabr i
btrânii lui Israil.

31. i a ieit vânt 4eîa Domnul,

i a adus prepelie dela mare, i
le-a apropiat de tabr cale de o

zi înfr'o parte, i cale de o zi de-

cealalt parte în jurul taberii, ca la

doi coti dela pmânt.
32. i scuîându-se poporul a a-

dunat prepelie toat ziua i toat

noaptea^ i toat â doua zi; cel ce

mai pu{in a ' strâns, a strâns zece

conije, i le-a întins de le-a svân-

tat împrejurul taberii.

33. i înc fitad carnet între dinii

lor, mai'naînte de a o sfârî, s'au

mâniat Domnul pre popor, i au b-
ul Domnul pre popor cu ran mare
foarte.

34. i s'a chemat numele locului

aceluia: mormânturile poftei, pentru

c acolo au îngropat pre poporul

cebpoftitor.
~

35. Dela mormânîuîile poftei a

purces, poporulia Asirot, i a fost

poporul în Asirot. .

C^P. 12.

Mariam pedepsit cu lepr.

Qi au grit Mariam i Aaron împro-

ytiva lui Moisî, pentru femeia Eiîo-

pean, care o luase Moisî* cci a

luaMemeie Etiopen.
2..i^au zis: âu numai lui Moisî

Siigwr au* grit Domnul? Au doar

nu i nou au grit? i au auzit

Domruat. 5

3, Iar «Motsi erâ om blând foarte,

mai mult decât toi oamenii cei ce

sunt pre pmânt. ^

-4* i îndat .au zis' Domnul ctre

Moisî i ctre Aafott i ctre Mariam:

ieii voi câte trei la cortul mrtu-
riei, i au ieit ei

!câtei trei la cor-

tul mrturiei', f. - î

5. i s'au pogofît Domnul în stâlp

de nor, i au stat la>ua cortului mr-
turiei, i au chemat preAaron i pre

Mariam, i amândoi s'aii apropiat.

6. i au zis ctre ei : au&ti" cu-

vintele irtele, deva fi tJirffr^ voi proo-

roc Domnuitii, în VedSHieîm voii»

artâ, i în somn Voiftrt|rl 4ui.

7. Nu este aâ^credîncîbs în toat
casa mea -ca rokulf#rl€triMotsîi

8. Gur cu gur nvute grt lui a-

evea, i nu prin piîdej» i «1 mri-
rea Domnului vzut,- i penlruce

nu v'ati temut a gri ru împrotiva

robului meu Moisi.

9. i s'a aprins preste ei iutimea

mâniei Domnului, i s'âu dus.

10. i norul s'a dus dela cort, i
iat Mariani erâ leproas ca zpada,
i s'a uifal-Aaîon la Mariam, i iat

erâ lepîoas.*' f

IU «î'a "zis Aaron ctre Moisî:

rogu - ie r doamne, s nu socoteti

nou pcatul acesta, penlruc rfam

tiut c'am pctuit.

12. S nu se iac asemenea cu

moartea, ca o lepdtur ce iese

din pântecele mumei sale, c jum-
tate din trupul ei este mâncat.

13. i a strigat Moisî ctre Dom-
nul, zicând : Dumnezeule, rogu-te,

vindec-o pre ea.

31. Eite 16, 13; Ps^ 77, 26. 33. Bsâlm
77, 30. 34. 33, 16.

12. 5. 14, 16; Eîre 16, 10; Lev, 9, 23. 7. Evr.
3, 2. % Eire 33, 11; H 2 Lege 34, 10.
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14. i au zis Domnul ctre Moisî:

de ar fi scuipai tatl ei în faa ei,

au nu s'ar fi ruinai apte zile? S
se osebeac afar de«tabr apte

zile, ,i dup* aceea va mtrâ -

15. i s'a osebit Mariam afar din

tabr apte zile, i poporul n'a

purces, pân ce s'a curit Mariam.

16. i dup acestea a purces po-

porul -dela Asirot, i a tbrît în

pustia Faranului.

CAP. 13.

Iscoadele pmântului Hanaan.

fi
au grit Domnul ctre Moisî,

zicând:

2. Trimite brbai, care s isco-

deasc pmântul Hananeilor, care-1

voiu da eu fiilor lui Israil spre mo-
tenire, câte un brbat din fiecare

popor al prinilor lor, s trimii

dintre acetia pre cpeteniile lor.

3. i i-a trimis pre ei Moisî din pu-

stia Faranului dup cuvântul i)om-

nuluij toi brbai, cpetenii dintre

iiii lui Israil sunt acetia.

4. i acestea sunt numele lor: din

neamul lui Ruvim, Samuil fiul lui

3ahur.

5.^Din neamul lui Simeon, Safat

fiul lui Suri.

6. Din njeamul lui luda, flalev fiul

lui Iefonî. :v
7. Din neamul lui lsahar, llaal fiul

lui losif.

8. Din neamul /lui. Efraim, Avi fiul

lui Navî.

9. Din neamul lui Veniamin, Falti

fiul lui Rafu.

10. Din neamul luiZabulon, Gudiil

fiul lui Sudi.

11. Din neamul lui losif din fiii

lui Manasl, Gadi fiul lui Susi.

12. Din neamul lui Dan» Amiil fiul

lui Gamalî.

14. Lev. 13, 46; 4 Imp. 7, 3. 16. H 2 Le.
ge 33, 2.

d.3. 3. H 2 Lege 1, 32.
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13. Din neamul lui Asir, Satur fiul

lui Mihail.

14. DJn neamul lui Neftalî, Navî

fiul lui Savi/

15. Din neamul lui Gad, Gudiil

fiul lui Machi. . ... »

i 16. Acestea sunt tiutnele brbai-
lor, pe care i-a trimis Moisî ca s
iscodeasc pmântul, i a numit

Moisî pre Avsî fiul lui Navî, Isus.

17. i. i-a trimis, pre ei Moisi, s
iscodeasc pmântul Hanaanuluij i
a zis ctre ei :

'

18. Mergei în pustia aceasigf i
v suii în munte,, i vedei ce p-
mânt este, ce popor lcuete într'în*

sul i de este tare au slab, de suni

muli au puini.

19. (i cum este pmânJuWn care

ed ei, bun este sau ru, i curtt

sunt cetile în care lcuesciicu zi*

duri sau~fr de ziduri. ...tv

20. i cum este pmântul, gras

au sterp, sunf.într'însul pduri -aa

ba? Îndrznii i luai din roadele p-
mântului; i erâ atunci timpul când

încep a se coace strugurii. ^
21. i suindu-se ei au iscodit.p-

mântul dela pustia Sin, pân la Roov
i pân la Emat. ~ ...

22. i mergând spre pustie, s'au

dus pân la Hevron; i acolo erâ

Ahiman i Sesei t Telami rudele

lui Enah, iar Hevfonul^ctiiiapterani

s'a zidit mai înainte decât Tanin al

Eghipetului. ^» #
23. i au venit pân la valea stru*

gurului, i o iscodir, i au tiat de

acolo o vi cu un strugur pre dânsa,

i-1 ridicar pe drugi, i din rodii,

i din smochine.

24. Locul acela l-au numit valea

strugurului, pentru strugurul care

l-au tiat de acolo fiii lui Israil.

25. i iscodind fmâriW, «fa» în?

tors de acolo dup patruzeci de zile.

21. 3u4. 3, 3; Iezecb. 47, 17. 23. H 2 Le*
ge 1, 24.
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26. i plecând, au venit la Moisî i
la Aaron i la loaf adunareaiiilor

lui Israil la Cadîs;:în pustia Faran,

i dând seam lor i la' toat aduna^-

rea, le-au-artat rodul pmântului.

27. i le-au povestit lor zicând:

fost-am în pmântul, în care ne-aji

trimis, pmânt care curge lapte i
miere, i atesta este rodul lui.

28. Numai c neamul, care lcu-

ete pre el este îndrzne. ' cetile

sunt tari i mari foarte, fac i pre

neamul lui Enah am vzut acolo.

<° 29.' în pmântul cel despre miazzi

lcuete Amalic; iar Heteul, Eveul, Ie-

vuseul i Amoreul lcuete în munte

;

Hananeul lcuete lâng mare i
lâng rîul Iordanului^ ^

*

30. Ptimi Halev liniti poporul

înaintea lui Moisi, i zise: ma, s
rte suim i s cuprinderrr tara, c-i

vom puteâ biruî pre ei. ^

31. Iar ceilali oamertif cari s
r
au

Suit cu dânsul, au zis : sâ^ nu ne

suim, c nu vom puteâ s ne suim

la ^eel (popor^ c cic mult este mai

tare decât noi.

"32. i au hulit pmântul, care l-au

iscoditr ctre îiîi lui Israil, zicând

:

pmântul prin care am trecut ca

s-t iseodim,seste pmânt, care rh-

nânc pre cei.ee lcuesc pre dân-

sul i toi^oporul pre care l-am

vzut jiErtriîaslul, surit oameni foarte

marii • ' * v :'

33. i acolo am vzut uriai, i
noi eram înamtea lor lcustele,

aa eram noi înaintea Jar.

CAP. 14v
Pedeapsa poporului pentru cârtire.

A funci toat adunarea s'a ridicat

xicu strigare, i poporul a plâns

toat noaptea" aceear - -\

27. Eirc 3, 8; i 33, 3. 28. H 2 Lege 1, 28.

29. Is. Navi 5, 1. 32. 32, 9. 33. fl 2 Le.
ge 9, 2.

14. 1. R 2 Lege 1, 27.

2: î"a-cârfif 'asupra lui Moisl

i asupra lui Mron'foti fiii lui Is-

rail, i â ziS ctre ei toat adu-

narea- Mai bine ar fi fost "de am îl

murit în pmântul Eghipefului, sau

de am muri în pustia aceasta!

3. Penlruce ne aduce pre noi Dom-
nul în pmântul acesta, s cdem în

rzboiu? Femeile noastre i pruncii

notri vor fi de jaf. Acum dar mai

bine este s ne întoarcem în Egftipet.

4. i a zis unul ctre altui : s
ne lum cpetenie, l s ne întoar-

cem în Eghipel. « %

5. Atunci Moisi i Aaron czur
pe fata lor înaintea a toat aduna-

rea fiilor lui Israil.

6. laY Isus al lui Navi i Halev

al lui Iefoni dintre cei ce au isco-

dit pmântul 'au rupt hainele sale.

7. i âu grit ctre toat aduna-

rea fiilor lui îsraîl, zicând: pmân-
tul, care noi l-arn iscodit este buri

foarte, foarte.

8. De ne va milui pre noi Dom-
nul; i ne va bgâ în pmântul a-

cesta, i-1 va da noui este pmânt*,

care curge lapte i miere.

9. Gi s hu'v îrriprotivifi Dom-
nului, nici s v temei de popo-

rul pmântului, c mâncare nou
va fi, cci le-a sosit ceasul; iâr cil

noi Domnul este, nu v temei de ei.

10. Atunci toat adunare^ a zis

s-i'ucig pre ei cu pietre, darjslava

Domnului s'a artat în nor presre cor-

tul mrturiei tutulor Mor lui Israil.

11. i au zis Domnul ctre Moisl:

pân tâiil ml 'întrît poporul a-

cesta? i pân când nu crede mie

pentru tole^serfinele, care le-am f-

cut întru ei?

12. Lovi-voiu pre ei cu moarte,

i-i voiu pierde, i te voiu face pre

tine i casa tatlui tu- neam - mare,

i cu mult mai mult decât acesta.

6. Sirab. 46. 10. 9. R 2 Lege 20, 3.

20*12, 5; Bîre 16, 10; 17, 4.

J?. Eire 32, 10.
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13. i a zis Moisi ctre Domnul:

Auzit-a Eghipeful cum ai scos din-

tre ei pe poporul acesta cu pute-

rea ta. . „

14. Ci i to|i cei ce îcuesc pre

pmântul acesta au auzit,,c tu eti

Domn întru poporul acesta. Doamne

cel ce ochitf Ja pchiu le ari, i
norul ltra sftui deasupra lor, i
în stâlp de nor tu. mergi înaintea

lor" ziua', i în stâlp de foc noaptea.

15. De Vei 'slrâmâ pe poporul

acesta ca pre un q_rnJ".vor zice nea-

miuile./câte a auzii fiumele tu,

grind

:

~'l6.!Penfruc nu poate Domnul s
bage pre poporul acesta în pmân-
lul.care s'au jurat lor, pentru aceea

i-aii omorîl pre ei în pustie.
*

17. i acum s _se înale puterea

laJDoamne, precum ai grit, zicând:

18. Domnul este îndelung rbd-
j

lor i mult milostiv i adevrat,
|

cel ce terge frdelegile i nedrep-
|

ljile i pcatele, i cu curie nu
j

va curjî pre cel vinovat, cel ce iz-
j

bvete pcatele.prinilor îri Iii pân
j

la al treilea i al patrulea neam.
j

19.1art pcatul poporului acestuia i

dup mare mila ta, precum milostiv

ai fost lor din Eghipet pân acum.
^26. i !

au zis Domnul ctre Moisi:

milostiv le sunt lor dup cuvânlul tu.

21. Qi viu sunt eu, i viu este

nurrreîfe meu, " i va umpleâ slava

Domnului tot pmântul. " ~
;

22. toi brbat» acelia, carii

au vzul slava mea, i . semnele
care le-am fcul

?
în Eghipet ' i în

pustia aceasta, m'au ispitit acum ctt

aceasta de zeteori, si n'au ascultat

cuvântul meu.

23. Pentru aceea nu** vor ^vedelT

pmântul, care m'am jurai prini-

lor lor, îr numai fiii lor, carii sunt

13. Eke 32, 12. 14. -Eire 13, h2l; i 40,
35; H 2 Lege I, 33. 16. Eire 32, 12; H 2
Lege 9, 28. 18. Eire 34, 7. 19. Eire 32, 12.

23. H 2 Lege 1, 35.

eu mine aici, carii nu tiu, nici bi-

nele, nici- rul, tot cel mai lânr,

care nu pricepe* acestora voiu da.

pmântuiiiiiar loji -cei ce m'au în-

trâtat, nu-l vor vedeâ,

24. Iar pre robii 1 -meu Ualev, pen-

truc a fost alt duh Jnlrft.el," i a

urmat mie, îl voiu bg in pmân-
tul în care a fost, i smâna lui

va moteni pre el. J'

25. Iar Amalic i HananeutKfcuesc

în vale i(.rnâine v întoarcei, i pur^

cedei, spre. pustie pre cleau mrii
Roie.

26. i au grit Domnul ctre Moisî

i ctre Aaron, zicând: «

27. Pân când aceast , adunare

rea* care cârtete înaintea mea, cci
cârtirea fiilor iui Israii, care au cârjit>

împrotiva mea am auzil-o, i v»

28. Spune lor: viu sunt eu zic©

Domnul, cu adevrat, precum afi

grit întru urechile mele, aâ vsqiu

face vou. - . Jli-4S

29. In pustia aceasta vor cdeâ
oasele voastre, i toi numrul vo-

stru* i cei numrai ai votri dela

douzeci de ani în sus, câi au-eâr-

UT asupra mea.' f,>

: 30; !/Nu vei intr voi în pmântul,

preste care mi-am întins mâna mea,

ca . s lcuii voi pre dânsul, fr
numai Halev feciorul lui lefoni ;i

Isus al lui Navi. , >

31. Pruncii votriude carii ai zis

c vor fi de jaf, pre acetia.-îi voiu

duce în pmânt, i vor moteni p-
mântul, de care v©* v'afi ferit.

32. Iar oasele^voaslre vor rmâ-
neâ în, pustiaj aceasta.

33.i Fiii votri; vor rtci în pustie

patruzeci de* ani, i vor purta ne-

legiuirea voaslr, pân ce se vor

lopî oasele voastre în puslie.

34* Dup numrul zilelor în câle

24. Is Navi 14, 6. 27;' Evr. 3, 17; Ps.
105, 26. 30. 26, 64, 65 ; 32, 11; H 2 Lege
30, 35. £3. H 2 Lege 1* 3ft. 34. Iezeebil 4,

6; Ps. 94» 10. •. • r
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ai iscodii pmântul, patruzecii d®
zile, un an pentru o z* vei purt
picatele voastre; palfuzeet dewnVi
vefi cunoate iitimea mâniei tfielte

35. Eu Domini am gfâitwoul^aa

voiu îteiâeestsH^^
s^a rsvrtit sasupta imea^îh pustia

aceasta semki topî, l acolo vor

murte : s " - !t ; - - u

36. Oamenii pe^cadi isa trimis

MQîsWiâwascoiieasî pmântul, i
dupce al-venii, au^hulitK pminluf
acela* ctre adunare, spuinct cuvinte

rele de pmânt.
"

'*.2ff.*k® murit oimenii cei. ce au

grit ru de pmântul acela btui
de-Qamnezeu^ " "

:

\

38. Iar îsus fiul lui Navî i Ha-

tav. fiuMui leîoni au *trit dintre oâ^

menii cei cemersesersiscodeasc
pmântul.

39. i a grit Moisî cuvintele a-

cesstea ctre fofi fiii iui lsrâil, i a

pîâ^rs; pogorai^î^^
& ¥ mâteein# dîmmBap sita''

suM pre^vârful mftntelui/îzicând: iat

noi ne vom sul la locul, care au zis

Domnul, dei am pctuit.
41. i a zis Moisi^>entruce eUf

ca^î ^ cuvântai ©dmnului? Nu va

îi binewtfe voi.

>42. Nu v suii, c nu este cu voi

Domnul îi veîcdeâ înaintea vrj^

mailor votri. ' •

43n£ Âmalic i Hanaiieul^acolo

e»fe îiîainteir voastr, îi vefi cdea
de sabie, de vreme ce v'ai împro-

tivit i n'arascultat d€^omn#r nici

Domnul nu m îi cmvot;
"z

-

44. i trecând®!, s'alSuii pre vif-

îul muntelui; iar sicriul legii Domnu-
lui i Moisî nu s'au urnit din tabr.

45. i s'a pogorîi ftmalic ^44^
naneul,care edeau%i miintele^cela,

i i-au btut pre ei, i-i mcelrit
pân la Erma, i s'au întors la tabr.

37. 1 Cor. 10, 10; Bvr. 3, 17; Iuda v. 5.

40. H 2 Lege 1, 41. 42. H 2 Lege t, 42.

CAP. 15.

Pedpapa j>entru, eqlparea, Sâmbetei.

Qi au grit Domnu ctre Moisl,

Yzicând:

2. Vorbete fiilor îuj Isrgif,' |i Ie

spune: dupce vei intr în pmân-
tul în care vei lcui, pe care îl dau

eu vou.
3. Vei aduce Domnului jertfe; din

boi sau din oi, ardere de tof, sau

jertf de fgduin sau de bun
voie, sau lâ srbtorile"voastre, spre

miros de bun mireazm Domnului.

4. Cel ce aduce darul su Dom-
nului, va aduce jertf de fin cu-

rat, a zecea parte a unui ifi, fr-

mântat cu untdelemn a patra parte

a unui in.. Z V

5. i vin de turnare, a patra parte

a unui in yei. aduce la arderea de

tot sau la alt jertf,, |a un miel vei

face atâta aducere spre miros de

bun mireazm Domnului.

6. Iar la unrberbece» când îl vei

aduce pre ei'patte ardere de oi,

s'au pentru alt jertf, vei Face jertf*

de fin curat, dou zecimi ame-

sfeca cu. untdelemn a treia
, parte

a unui in. ,

7. i vin la turnare a treia pacte

a unui in vei aduce întru miros.de

bun mireazm Domnului.

8. Iar d-e yei face dinJ^pi adiere

de tot, sau jertf de pUnirea uneii

îgduini, sau crlfa ^cej^c(e- mân-
tuire Domnului, ^

v | f
. 9..Yei aduce la viel |(2rtf de fin
caraf trei zecimi frmântat cu ju-

mtate de
f
in de untdelemn.

\6. i vin de turnare jumtate de

in jertfJtifr,u miros de bun mi-

reazm Domnului. .........

11. Aâ vei face cu un viel, sau

cu un berbece, sau cu mielul din

oi, sau din capre. ' &'*y

15. 3. Lev. 22, 21. 4. Lev. 2, 1, 2; i 14, 10.
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12. Dup numrul jertfelor aduse,

aâ vei face pentru fiecare, acelai

numr de jertfe de fin i turnare.

13. Toi moneanul va face aâ, i

când va aduce Domnului jertfe de

acestea întru miros de bun mi-

reazm. -.

14. Iar de va fiiîntre voi vre urr

strein, sau vre un nemernic ar lcuî

eu voi în neamurile. voastre, i va

aduce jertf, miros de bun rhireaz-

m Domnului, precum îaceji voi, aâ
va face i el. Aâ caiace adunarea

Domnului.

15. O lege va fi vou i celor ne-

mernici, carii ed la voi, lege ve-

nic întru neamurile; voastre, pre-

cum voî, aâji cel nemernic va fi

înaintea Domnului. '<

16. O, lege jsi o îndreptare va fi

vou l celui nemernic, carele ade
la vei..,

17. iiauarit.Domnul ctre Moisî,

zicând:: ..^ .„<
;

18. Vorbete fiilor lui Israil, i le
j

spune: dupce veft sosi în pmân-.
i

tul în care s voiu duce pre voi,
i

19. Când vei mâncâ din pâinile

pmântului aceluia, vei aduce dar

Domnului: pârg-din rodul grâului

vostru, ,
- r

20. i din pâine veti aduce dar,

ca i darul din arie.

21. Aâ veji aduce: pâine i pârga

grâului vostru, i ve{i da dar Dom-
nului întru neamurile voastre.

22. Iar când ve|i pctui i mi veji

face toate poruncile acestea, care

le-au grit Domnul ctre Moisi,r »

23. Dup cum au poruncit Donw
nul vou prin Moisî, din ziua în care

au poruncit Domnul ctre voi, i mar
departe întru neamurile voastre.

24. i va fi, de se va face cevâ

fr de voie i fr tiina adunrii, va

aduce toat adunarea un viel curat

15. Eire 12, 49. 22. Ps. 18, 13. 24. Lev.
4, 13.

din vaci- ardere -de toi, întru miros
cu bun mireazm Domnului; cu
jertfa acestuia i turnarea lui dup
rânduiala lui, i' \m (ap din capre

pentru pcat. * -" 2,

25. i se va ruga -preotul peatru

toat adunarea fiilor lui Istail, i se

va iert lor, c fr de voie au fcut,

i ei vor aduce darul Domnului jertf

pentru pcatul lor cel svârit fr
de voea lor înaintea- Domnului,

26. i se va iert la toat adu-

narea fiilor lui Israil i cela! ne*-

mernic, care ade la voi, penrruc

to* poporul a greit fr de voie.*

27. rar dac un om de va pc-
tui fr de voie, va aduce o capr
de un an jertf pentru pcat.

28. r se va rugâ< preotul pentru

cel ce a pctuit fr de voie îna-

intea Domnului; i rugându-se pen-

tru el, se va ierfâJui.

29. Celui. monean întru fiii. lui

lsraii, i celui nemernic, care ade
întru ei,, o iege .va fi. lor, peatr». ori-

cine va pctui fr de voie;

30/ îar cel ce va pctui din tru-

fie, ori ditifre moneni, ori dintre

nemernici, acesta pre Dumnezeu de-

fima", sufletul acela va pieri din po-

porul su.
31. C cuvântul Domnului a ne-

socotit, i poruncile lui le-a clcat,

negreit va pieri sufletul acesta i
pcatul lui cu dânsul.

32. i fiind fiii lui Israil în pustie,

au aflat pre un om adunând lemne

în ziua sâmbetei.

33. i cei ce f-'âîi aflat adunând*

lerhneji-au adus pre el la Moisî i
la Âaron i la toat adunarea fiilor

lui Israil.

34. i î-au*'pus pre-el în temni,
pentruc nu hotrîse ce vor face lui.

35. i au grit Domnul ctre Moisî,

zicând : cu moarte s se . omoare

25 Lev. 4, 2. 27 Lev. 4, 27. 32. Eire
35, 2. - 34. Lev. 24, 12.
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omul acela, s-1 -ucitt£r~cu pietre

(oal adunarea,' afar din tabr.
ffî i \-Sf scos pre el ;ioaf adun

nar,ea afar din tabr, i -1-a ucis-

toal adunarea cu pietre afar din

labr, i a muri'f; dup cum au po-

runcii Domnul lui Moisî.

: 37.i au grit Domnul clTe Moisî,

zicând:

"38. Vorbete fiilor lui Israil, i le

spune, s - iIac- -ciucuri pe mar-

ginile .hainelor sate înlru neamurile

sale, i' preste ciucurii marginilor

s puc împletitur vânf.
39. i s fie pre chenaruri, ca v-

zându-le pre ele, s v aducei a-

miqte de toate poruncile Domnului,

i s le faceji <pre ele, i s nu v
mai; abatei dup cugetele voastre,

i dup ochii votri, dap care iuân-

du-v curviu

40. S v aducei aminte, i s
facei toate poruncile mele, i s fii

sfini Dumnezeului vostru. . .

,'

41.. Eu Domnul Dumnezeul vostru,

cel ce v'am scos pre voi din pmân-
tul Eghipetului, ca s v» fiu vou
Dumnezeu; eu Domnul : Dumnezeul
VOSlEU.

CAP. 16. ^ w .. r r

' Pedeapsa ?zv$$iivti'iîor; J

p râit-a, Core feciorul luijaari fiul

\j\m Kaat, finisul Levî, cu^E>aianT

i Ayiron (feciorii? hait EMm^ i cu

Avuan feciorul lui PaktfiH4ui^uvim.
i

2. i s'au sculat împrotiva^lui

Mois], cu dou ute si ciHCizecjLds

qarnejti' din
;
fip lui IsrafL cpfcenjle

"

a^ffîiriîijiâleii gfajului, , si bfbalj
vestii.

3. 'au adunat^ asupra lui Moisî

i a lui Aaron, i. au zis clre ei:

destul este vou, c întreaga adu-

36. fs. Nav. 7, 25. 38. "îl 2 Lege 22, 12;
> Mat. 23, 5. 39. fl 2 Lege 12i 8, 32.

16. 7. 26, 9;. Eire 6, 21; luda v. 11.

3. Sirab 45, 22; 1 Cor. 10, io; Iuda v. 11.

nare cu loii suni sfini, i Domnul
este înlru ei, penfruce v ridicai

preste adunarea Domnului?
4. i. auzind Moisî a czui pre

fa,
5. i -a grit clre Core i ctre

toat ceata lui; zicând: socolil-au,

i au cunoscut Dumnezeu pre cei ce

sunt ai lui, ~i pre rcei sfini, i i-au

apropiat la sine; iar pre cei ce nu
i-au ales luii nu i-au apropiat la

sine.

6. Aceasta s facei: luai-v voi

îni-v cdelnie, Core i toat ceata.

7. i punei în ele foc, - i arun-

cai în ele lmâie înaintea Domnu-
lui mâine^ i brbatul pre care va

alege Domnul, aceste -va li sfânt,

ajung vou fiii lui Levî. -

8. i a zis Moisî clre^Core: a-

scullai:m pre mine fiii- lui Levl.

9. Au puin este vou, c v'au

desprit pre voi Dumnezeul' lui Is-

rail dela adunarea lui Israil, i va

apropiat ctre sinei s^sfufii sluj-

bele cortului Domnului, i «s sfai

înaintea cortului, s skajiir lui;

10/ i le-au apropi&t pre tine, i
pre loi fraii li fiii lui Levî cu tine,

i înc mai vrei"i;a preoi?

11. Aâ tu cu toat ceata cea a-

dunat împrotiv lui Dumnezeu, i
ce este Aaron de cârtii asupra lui.

12. 'i a trimis Moisî s cheme
pre- Dafan l* pre Aviron feciorii lut

Eliav; iar ehau zis: nu ne vom duce.

i* 13. Au puin esle aceasta, c ne-ai

suit4n pmânt, care curge lapte i
mierie, ca s ne omori în pustie,

* vrei înc s stpâneti preste noi?

14. Ne-ai dus -tu în pmântul care

curge lapte i miere, i ne-ai dat

moie de holde i de vii? Vrei s
scoi ochii oamenilor acestora? Nu
ne vom sui,

15. i s'a mâniat Moisî foarle, i
a zis clre Domnul: nu cut spre

9. 3, 7. 15. 1 Imp. 12, 3.
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jcrfîa lor; nimic de a lor n'am pof-

tit, i pre nimenea dintre ei n'am

asuprit, i
'**.•£ -

1& i ,a>zis Moisî ctre Core:

sfinete ceata ta, i fiti gata mâine

înaintea Domnului, tu cu ai ti, i
Aaron.

17» i luai fiecare cdelnia sa,

i punei într'însele lmâie, i adu-

cei înaintea Domnului fiecare c-
delnia sa, dou sute i cincizeci de

cdelnie, tu i Aaron, fiecare cu

cdelnia sa.

18. :i a? luat*fiecare cdelnia sa,

i a pus într'însele foc, i pre te el

tmâie,
19*. i au sttut la ua cortului mr-

turiei Moisî i Aaron; iar' Core a

strâns asupra lor toat ceata sa la

ua cortului mrturiei, i s'a artat

slava Domnului la toat adunarea.

20. i au grit Domnul ctre Moisî

i ctre Aaron, zicând:
'

' 21. Osebîi-v fiecare de aduna-

rea aceasta, c îi voiu topî pre ei

odat.
" 22. i au czut pre feele sale, i
aii zis: Dumnezeule, Dumnezeul du-

hurilor 'i a tot trupul; de a pc-
tuit un om, au preste toat aduna-

rea va fi- mânia Domnului?

23. i au grit Domnul ctre Moisî,

zicând:
' ^

24. Vorbete adunrii i îi spune:

ferii -vâ de prin prejurul cetei lui

Core i Datan i Aviron.

25. i s'a sculat Moisî, i a mers

la Datan i la Aviron, i împreun
cu el au mers toi btrânii lui Israil.

26. i a grit ctre adunare, zi-

când: deprtai-v dela corturile a-

cestor oameni neînelegtori; de ni-

mic ce este a lor s nu v atingei,

ca s nu pierii împreun cu ei în

pcatul lor.
r

27. i s'au deprtat de prin pre-

21. v. 45; Eire 32, 10. 22. 27, 16; Evr.
12, 9.

jurul cortului lui Core i Datan i
Aviron; iar Datan i Aviron au ieit

i au sttut la .-uile corturilor sale,

cu femeile, pruncii .i* lucrurile lor.

28. i a zis Moisî rfrrtr'aceasta

vei cunoate, c Domnul' m'au tri-

mis pre mine ca s fac toate lucru-

rile acestea, c nu dela mine le fac.

29. De vor murî acetia cum: mor
toi oamenii, i de va fi certarea lor

ca certarea tuturor oamenilor, nu

Domnul m'au trimis pre mine. "

30. Ci întru prpastie va art
Domnul, i deschizând pmântul
gura sa, va înghiî pre ei cu icasele

lor, corturile lor, i toate câte sunt

ale lor, de vii se vor pogorîîn iad;

i vei cunoate, c oamenii acetia

au mâniat pre Domnul.

31. Iar dupce a încetai a gri

toate cuvintele acestea, s'a crpat
pmântul supt picioarele lor.

32. i s'a deschis pmântul, i
i-a înghiit pre ei cu casele lor, i
pre toi oamenii carii erau cu Core,

i cu vitele lor. > ^
33. i s'au pogorîi ei i toate ale

lor de vii în iad, i i-a acoperit pre

ei pmântul, i au pierit din Jtiijlo-

cul adunrii.

34. i tot Israilul, i cei din pre-

jurul lor au fugit de glasul lorv zi-

când: s nu ne înghi i pre noi

pmântul.

35. i foc a ieit dela Domnul, i
a mistuit pre cei dou' sute cinci-

zeci de brbai carii au lmâiat.

36. i au zis Domnul ctre Moisî i
ctre EHazar fiul lui Aaron preotul:

37. Luai cdelniele cele de aram
din mijlocul celor ari; iar iocul cel

strein s-1 risipii acolo, c s'au sfin-

it cdelniele pctoilor acestora

în sufletele lor.

38. i le f pre ele table btute
împrejurul jertfelnicului, c s'au a-

dus înaintea Domnului, i s'au sfin-

32. 26, 10; H 2 Lege ll, 6; Ps. 105, 18.
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if, i s'au fcui spre semn Mor lui

lsrail.
:

39. i a luat Eliazar fiul lui Aaron

preofat cdelniele oele de aram,
câie au aiusieei ari.

40^ i lfea pus pre ele la jertfel-

nic ftomenire fiilor lui Israily ca ni-

menea de alt neam care nu este

din smâna lui Aaron, s nu se a-

psopie ystijfmâieze înaintea Dom-
olului, i ss tiu fie^ ca Core i ca

ceata-lui, dup cum au grit Dom-
nul prin Moisî,

i a cârtit*toat adunarea Ui-

te lui lsrail a doua zi asupra lui

Moisi i asupra lui Aaron, zicând:

voi ai omorît norodul Domnului.

42.. i a fost, când adunarea în-

vâluiâ pre Moisi i pre Aaron, s'a

.pornit asupra cortului mrturiei; iar

pre cort 1-a acoperit norul, i s'a

artat slava Domnului.

43. i Moisi i Aaron venir în

fata cortului mrturiei:

M. tati grit Domnul ctre Moisî

i ctre Aaron, zicând:

45.,Osebiti-v din mijlocul adu-

nrimceiia, c voiu istovi pre ei

de odat, i ei au czut pre fafa sa.

46. i a zis Moisî ctre Aaron:

ia cdelnia i pune într'însa foc

dela jertfelnic, i arunc preste el

tmâie, i mergi degrab în tabr
i te roag pentru ei, c a ieit mâ-

nie dela fata Domnului, i a înce-

put a pierde tpre popor.

47. i a luat Aaron; precum Moisi

i-a zis lui; i a alergat la adunare,

i iat se începuse pierderea în po-

por; a pus tmâie i s'a rugat pen-

tru popor.

48. i a sttut în mijlocul celor

mori i celor vii, i a încetat pier-

derea.

49. i au fost cei mor{i carii au

murit întru acea pierdere, patruspre-

zece mii agte sute, afar de cei ce

au murit pentru Gor^ -u

50. i s'a întors Âaron lan Moisi

la ua cortului mrturiei, i a, în-

cetat pierderea. - , , ii

" CAP. 17. "T"\^
»• Adeverirea preoiei Mi Arom '

Si
au grit Domnul ctre Moisi,

j
zicând:

, iSf .

2. Vorbete fiilor lui lsrail i ia

dela ei toiag, toiag dela to(i mai

marii lor dup casele familiilor lor,

dousprezece toiege, i numele fie-

cruia scrie-1 pre toiagul lui. ^ (i

3. i numele lui Aaron scrie-l pre

toiagul lui Levî,c un toiag este, dup
neamul casii prinilor lor vor, dâ.

4. i le vei pune pre ele în cortul

mrturiei împreajma sicriului mr-
turiei, de unde voiu gri ctre fine.

5. i omul pe care voiu alege,

toiagul lui va odrsli, i voiu abate

dela fine cârtirea fiilor lui lsrail, ce

cârtesc ei asupra voastr.

6. i a grit Moisî fiilor lui ls-

rail, i toi mai marii lor i-au dai lui

toiag, pentru fiecare mai mare u,n

toiag, dup casele prinilor lor

dousprezece toiege, i toiagul lui

Aaron era între toiegele lor.

7. i a pus Moisi toiegele înain-

tea Domnului în cortul mrturiei.

8. i a fosji a doua zi au intrat

Moisi i Aarqn în cortul mrturiei,

i iat odrslise toiagul lui Aaron

pentru casa lui Levi i a dat odrasl,

i a înflorit flori, i a fcut nuci.

9. i a scos Moisi toate toiegele de

la fa(a Domnului la toi .fiii lui ls-

rail, i au vzut, i a luat fiecare

toiagul su.
10. i au zis Domnul ctre Moisi:

pune toiagul lui Aaron înaintea mr-
turielcrr, înfru semn de socotin fii-

lor celor neasculttori, ca s înce-

40. 3, 10, 38. 40. Inelep. 13, 21. 17. 10. Evrei 9, 4.
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\zzg a cârti asupra mea, <si^ s fnu

moara. "
.

. 11. i au fcut Moisii'Aaron dup

cum au poruncit Domnul lui Moisl,

aa au fcut.

12. i^au grit* fiii lui IsraiL ctre

Moisi, dcân(fruaf ne-am topit, am

pierit, ne-am potopit.

13. Tot cel ce se atinge de cor-

tul sDoni'nului va- muri, pân în sfâr-

it vom muri. ;

, ,
, CAP. 18 ;

Slujba 'i veniturile preoilor i a

:
"

, . Leviilor.

P rif-au Domnul ctre Aaron, zi-

UTcând: tu i feciorii ti, i casa

tatlui tu cu tine vei purt pca-

tele cele împrotiva lor, tu i feciorii

ti /ve|i., purt pcatele preoiei voa-

stre*-
. . \\

-

2. i pe fraii ti, neamul Lui Levî,

poporul tatlui tu, apropie-l de tine,

i s se adaoge lâng tine, i s
slujeasc fie, tu i fiii ti împreun
cuj tine Jnaintea cortului mrturiei.

3; i vor pziî cele rânduite de

fine i slujbele cortului, numai de

vasele , cele sfinte i de jertfelnic

nu se vor apr©§iâ i;ca s nu moar,
nici aeetia,;;niei voto ?:

4. Ei vor îi lâng tine, i vor ii

rânduii a pzi cortul mrturiei în

toate slujbele cortului- cel de alt

neam nu se va apropia de tine.

5. i vei pzi rânduelele celor

sfinte, i slujbele jertfelnicului, i rit

va mai veni mânie asupra fiilor 4ui

IsraiL

. 6. Eu am luat pe fraii votri,

pa Levii, dintre fiii lui Israil dar

afieroit Domnului, s svâreasc
slujbele cortului mrturiei.

7. i tu i feciorii ti cu tine p-
zii preoia voastr dup toat raft?

18- 1< Lev. 16, 22. 2. 3, e. 3. 3, 7, 8; si

4, 15. 4. 1, 51; 3, 10, 38; lezecb. 44, 9.
*

7. 3, 10, 38,

duiala jertfelnicului i cel6Ti£din

1 u n t r u cataTpetesmîi^'î svârii
slujbele darului preoiei voastre» îar

cel de alt neam care » se v " apro-

pia, va muri. i -

8. i au grit Domnul ctre Âaroff:

iat eu am dat în seama voastr
pârgele mele din toate cele sfinite

mie dela fiii liii îsrail, ie am dat a-

cestea pentru cinul tu, i fiilor ti

dup fine, 4ege venic. \

9. Acestea s fie vou din cele

prea sfinte: din aduceri, din toate da-

rurile lor, i din toate jertfele lor,

i din toate cele ce aduc pentru Ire-

aîa lor, i dm toate cele ce aduc

pentru pcatele lor, câte dau ei mii

din toate cele sfinte, ale tale vor fi

t ale fiilor ti.

10. In locul cel prea sfânt le vei

mânca pre ele, numai brbaii le vor

mânca, tu cu fiii ti, sfinte vor îi ie.

11. i vei mai avea parte: din

pârga darurilor, din toate cele ce

aduc îiii lui Israil, ie am dat ace-

stea i feciorilor ti i fetelor tale

împreun cu tine, lege venic/ tot

cel curat în casa ta va mâncâ a-

cestea.

12. Toat pârga untului de lemn

i toat pârga vinului i pârga grâu-

lui, câte dintr'acestea se va da Dom-
nului, ie le-am dat- 'pre ele.-

13. Cele întâia nscute f

toate, câte

sunt în pmântul lor, care vor a-

duce Domnului, ale'^aîe vor îi, lot

cel curat în casa ta le va mâncâ
pre ele.

14. Tot darul ce fiii lui Israil vor

aîierosi mie, al tu va fi.

15. i tot ce deschide pântecele

din tot trupul, ce aduc ei Domnu-
lui dela om pân la dobitoc, al tu
va fi; iar cele întâiu nscute ale oa-

menilor s se rscumpere, i cele

8. 31, 41'. 10. Lev. 6, 16, 26i IU Efre
29, 27. 12. Eire 22, 29; fl 2 Lege 18, 4.

14*. Lev. 27, 28. 15. 3, 40; Eîre 13, 12}
i 13; Lev. 27, 26; Eire 30, 13.
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întâiu nscute ale. dobitoacelor celor

necurate vei face s se rscumpere.

16. i preul celui ce se rscum-
pr dup o lun dela natere, cinci

sicii, dup siclul cel sfânt, douzeci

de bani sunt.
,

17. Jar cele întâiu nscute ale va-

cilor* i cele uitâiu nscute ale oilor,

i cele întâiu nscute ale caprelor,

s nu facei s le rscumpere, sfinte

sunt; sângele lor vei turnâ preste

jertfelnic, i seul vei aduce jertf în-

tru miros de bun mireazm Dom-
nului.

18. Carnea lor va fi a fa, ca i
pieptul punerii înainte, i armul cel

drept, ale fale vor îi.

19. Toate darurik din cele sfinte

câte vor aduce fiii lui Israil Dom-
nului, le-am dat (ie i fiilor ti i
fetelor fale cu fine, lege venic, le-

gtur de sare, venic, este înain-

tea Domnului, jie, i seminii tale

dup tine.

20. i au grit Domnul ctre Aaron:

în pmântul lor s nu ai motenire,

nici parte de moie s nu ai între

dânii; eu sunt partea fa i mote-
nirea ta între fiii lui Israil.

21. i fiilor lui Levî iat le-am dat

toat|
?
zfCiuiala în Israil ca parte pen-

tru slujbele lor, care slujbe le s-
vâresc ei în cortul mrturiei.

22. i mai mult nu vor veni fiii

lui Israil în cortul mrturiei, ca s
nu caz în pcat aductor de moarte.

23. Numai Leviii vor svâri sluj-

ba cortului mrturiei; i vor purtâ

pcatele, lege venic întru neamu-
rile lor; între fiii lui Israil nu vor

moteni moie.
24. C zeciuelele fiilor lui Israil

care vor aduce Domnului dar, le-am

dai Leviilor ca parte, pentru aceea

16. 3, 46, 47; Eire 30, 13. 18. Lev. 7, 32.
19. 31, 41. 20. R 2 lige 10, 9; 14, 27; Ie.

zecbil 44, 28. 23. Lev. 16, 22; H 2 Lege 10,

9; 18, l; Is. Nav. 13, 14, 33. 24. fl 2 Lege
26, 12.

am zis Igr: î^re*fiii lui Israil nu vor

moteni moie.

25. i au gritDomnul ctre Moisî,

zicând: >

26. Levijilor vei vorbi i le vei

spune: cândi ve{i lua ?dda fiii lui Is-

rail zeciuiala, care ani daf vou de

la ei ca parte, atunci din zeciuiala

aceea vei aduce zeciuial Domnului.

27. i se vor socoti vou aduce-

rile voastre, ca grâul dela arie, i
ca aducerea dela teasc.

28. Aâ vei aduce i voi prinoase

Domnului, din toate zeciuelele voa-

stre, câte vei luâ dela fiii lui Israil,

i vei da dintr'însele prinos Dom-
nului, lui Aaron preotului.

29. Din toate cele ce se dau vou,
s aducei prinos Domnului, i din

toat pârga, cele sfinite diwtr'însa.

30. i vei zice ctre ei: când vei

aduce pârg dintr'însa, atunci se va

socoti LeviHor ca road dela arie,

i ca aducerea dela teasc.

31. i o vei mâncâ pre dânsa în

lot locul, voi i fiii votri i casele

voastre, c aceasta este plata voa-

str pentru slujbele voastre cele din

cortul mrturiei.

32. i nu vei aveâ pentru acea-

sta pcat aducând pârg dintr'însa,

nici vei spurca cele sfinte ale fiilor

lui Israil i s murii.

CAP. Î9.s

Cenua vacii roii i apa curirii.

&rif-au Domnul ctre Moisî i
ctre Aaron, zicând:

2. Aceasta este legea, care o au

dat Domnul, zicând: Vorbete fiilor

lui Israil, s-i aduc o junîce foie

curat, fr de nici o lîi^teâfini i
care n'a fost la jug.

3. i o vei da lui Eleazar preotul,

i o* vor scoate afar din tabr în

26. Neemia 10, 38,

19. 3. Lev. 14, 12; Evr. 13, 11,
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loc curai, i o vor junghiâ înain-

tea Iui.

4. i va luâ Eleazar preotul din

sângele ei, i va sfropî în fata cor-

tului mrturiei din sângele ei de

apte ori.

5. i o vor arde de tot înaintea

lui: pielea ei, carnea, sângele, cu ba-

lega ei se vor arde de tot.

6. i luând preotul lemn de chie-

dfu i isop i tort de lân roie, le

va arunc deasupra junicii pe foc.

7. Apoi splând hainele sale pre-

otul, i scldând trupul su cu ap,

va inirâ în tabr, i necurat va fi

preotul pân seara.

8. Iar cel ce o a ars pre ea va

splâ hainele sale, i va sclda tru-

pul strcu ap, i necurat va îi pân
seara. i

9. i un om curat va strânge ce-

nua pnicii» i o va pune afar de

tabflM în Iqc curat, i se va pstra

pentru adunarea fiilor lui Israil spre

paz, ap de stropire, curire este.

10. i cel ce a adunat cenua vacii,

va spla hainele sale, i necurat va

fi pân seara, i va fi fiilor lui Is-

rail i nemernicilor cari lcuesc în-

tre voUege venic.
11. Gd»ce se atinge de vre un om

mort oarecare, necurat va fi apte
zile.

12. Acesta se va curfi în ziua a

treia i în ziua a aptea, i curat

va fi; iar de nu se va curi în ziua

a treia, necurat va fi în ziua a aptea.

13. Tot cel ce se va atinge de

vre un om mort oarecare i nu se

va curjî, cortul Dojnnuiui a pân-

grit; pentru aceea va pieri sufletul

acela din Israil, c apa stropir-ei nu

s'a stropit preste el, necurat este»

c^necurtia lui într'însul este.

14. i aceasta este legea: de va

4. Lev. 16, 191 Ps. 50, 8; Evt. 9, 13.

6. Lev. 14, 6, 51. 11. Lev. 11, 36.

12. 31, 19. 13. Lev. 15, 31.

murî vre un om în cas, tot cel ce

intr în cas, i câte sunt în cas
necurate vor fi apte zile.

15; i tot vasul deschis, care nu
are capac nici legtur deasupra,

necurat €sfe.î .

16. Tot cel ce se va atinge pre

câmp de vre un om Ucis' cu sabia,

sau de vre un mort, sau de o.orne*

nesc, sau de mormânt, apie zile, ne-

curat va >îi. ,

-

17. i vor luâ pentru cel necu-

rat din cenua cea ars a curirei, i
vor furnâ preste ap vie într%ft vas.

18. Un brbat curat luând isop,

va muia în ap, i va stropî casa,

vasele, oamenii câ|i vor fi acolo, i
pre cel ce s'a atins de os omenesc,

sau de cel ucis cu sabia, sau de

cel mort, sau de mormânt.

19. Omul cel curat va sfropî pre

cel necurat în ziua a treia i în ziua

a aptea; i se va cur{i în ziua a

aptea, i va splâ hainele sale, i
va scldâ trupul su cu ap, i ne-

curat va îi pân seara.

20. Iar omul care se va pângri
i nu se va cur|i, va pierî sufletul

acela din mijlocul adunrii, c sfin-

tele Domnului a spurcat, i penfru-

c ap de stropire nu s'a stropit

preste dânsul, necurat este. j

21 . i va fi vou lege venic, i
cel ce stropete cu ap de stropire,

va splâ hainele sale; iar cel ce se

atinge de apa stropirei, necurat ya fi

pân seara. w) ^ sy

22. i fot ori de ce se va atinge

cel necurat; necurat >ia fi^^ot cel

atins, necurat va ir pân scara.

CAP.
?

[:

Apa din fiatm.< A^a0ec^'MiK^tftit i
70 a lui Aaron.

i âU venit fiii lui Israil cu toat

adunarea în pustia Sin în luna

18. Ps. 50, 8.

20. 1- % 36.
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cea dintâiuy i a rmas poporul în

Cadis, i a murit acoîo Mariam, i
s'a îngropa! acolo. ;&v ^m^nv-t

2. i n'avea ap adunarea^ i s'a

adunat la Moisî i AaroniM* *

3. i blestemâipoporu^preiMoisi,

zicând: ©s! C de ani ii pierit când

au#ierif frii nofriînaintea Dom-

nului.- -• ^ * '

:* v:v :;iî
-

'
:

4.^eri#ueeafisuit adunarea Dom-

nului în pustia aceasta, 'ca s ne

omMÎî- Pre i vitele noastre ?

i
(
5. Eihtruce «ne-ai scos . pre noi

din Bghiplt b !s "venim la acest

loc^ru, în. creî nu se searnrf i
rne-se ^afi nici smochini, riici vii;

nici rodiii* nici ap de Mul - v

&ii au veniiMoisi iAaron dina-

inteaiaduttriila ua cortului mrtu-
riei, i au czuipre*îaa lor, is'a«a^

rtafi slava DomnuluiefredânE
?;> i au grit Domnul ctre Moisî,

zicând: : K'ia:. ./ '>•,-

8. -te toiagul Iau, iehirh aduna-

rea, ^ fu i Aaron fratele tu, i grii
ctre piatr înaintea tor, i va da

apele sale, i veji scoate ap. din

piatr, .s ve{iadpâ adunarea i do-

bitoacele ton

9. i a luai Moisî toiagul dinain-

tea Domnului, dup -cum au parun^

cit Domnul.

; 10. i au cterhat Moisî iAaron
adunarea înaintea pietri.ia zis c-
tre ai: ascultaji-m cei neascult-

torii K< din piatra aceasta voiu scoate

vou ap?
iii.,i ridicând Moisî mâna sa, a

lovi! piatra cu toiagul de dou ori,

i a ieit âp mult, i au but a-

dunarea i Dobitoacele lor.

12. Iar Domnul au 'zis ctre Moisî

i ctre*Aaron: pentruc n'ai crezut

s m sfinii înaintea fiilor lui is-

rail, pentru aceea,, nu vei bgâ voi

2. Eire 17, 1. 4. Eire 16, 3; 17, 3.

10. Eire 17, 5, 6. 77. Eire 17, 6; ISâia
48, 21; 1 Cor. 10, 4. 12. H 2 Lege 1, 37.

adunarea aceasta în pmântul care

l-am dat lor. ?

13. Aceasta este apa pricirii, c
s'au cedat fiii lui Israil înaintea Dom-
nului, i eL-s'au sfinit întru dânii;

14. i a trimis Moisî soli din Ca-

dis la împratul Edom, zicând: a-

cestea zice fratele tu Israil: tu tii

toat osteneala ce am avut noi.

15. Cum s'au pogorîi prinii no-

tri în. Eghipef, i au nemernicit în

Eghipet zile tmulte, i rie-aa chinuit

pre noi Eghipienii, 'i - pre prinii

notri; 4.
'

16. i am strigat ctre' Domnul,

i Domnul au auzit *glasul nostru; i
trimiând înger ne-au sc"Os pre noi

din Eghipef, i acum ^suntem în Ca-

dis cetatea de lâng (hotarele tale.

17. S trecem prin pmântul tu*

nu vom trece prin arini, nici prin

vii, nici vom beâ ap din fâniâna^ta,

pe drumul mare vom merge, &u ne

vom abate la dreapta, nici la stânga,

pân vom trece hotarele taie. ->

18. Iar <Edom a zis: nu-ve|i trece

prin pmântul meu; iar de au, cu

rzboiu voiu iei înaintea fat ~ r

-19. Zis-au lui fiii lui* Israil: sM tre-

cem pre lâng munte, iarMde vom
beâ tiin apa ta eu, i vitele mele,

vom pltî ie; lucru mic-este s ifre-

cem pe lâng munte.

- 20. Iar el a rspuns: nu vei trece

prin pmântutmeu, tia teit Edom
înaintea lui >cu gîot "mare i cu

mân tare. ~
•

* s

21. i rievrând Edom s lase pre

Israil s treac "prin hotarele sale,

si s'a abtut israil dela dânsul;

22. ii's'n ridicat din Cadis, i
au mers tfii Iu* Israil toat aduna-

rea în muntele Or.

23. i au grit Domnul ctre Moisl

13. Eire 17, 7; H 2 Lege 33, 8. 14. H 2
Lege 23, 7. 75. Num. 20, 15, 16. 16, Eire
2, 9r23 ; Fapt. 7, 30, 38. 19. fl 2 Lege 2, 6.

21.' Judec. Ily l8.i 22i 33^37. '
* '<>V:\
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i ctre Aaron în muntele Or la ho-

tarele pmântului lui Edom, zicând:

24. S se adaoge Aaron la popo-

rul su, c nu vei-inirâ în plmâw

tul care l-am dat fiilor lui Israil moi

tenîre, penfruc m'a|i întrîtaf pre

mine la apa pricii. .notez

25. Ia
f

pr£ Aaran fratele tu i
pre Eleazar feciorul Ini; i-i sue pre

ei în muntele Or înaintea a toat

adiih®rea.-3 :

*
'

ry

' 26. idesbrac pre Aaron de vest-

minte l îmbrac pre Eleazar fecio-

rul lui, i Aaron se va adaoge, i
v.a muri acolo.

r-27. i* a fcui Moisl dup cum i-au

poruncit Domnul, i i-a suit pre ei

în muntele Or înaintea a toat a-

Hunarea. q

28. i a desbrcat Moisî pre Aaron

de vestminte i a îmbrcat cu ele

pre Eleazar feciorul lui, i a murit

Aaron acolo în vârful muntelui, i
. s'au pogorît Moisî i Eleazar din

munte.

29. i a vzut toat adunarea,

* c a murii Aaron, i a plâns pre

Aar©n treizeci de zile toat casa lui

. Israel. o :>-.-'

CAP 21.

arpele de aram.'

Qi a auzit Hananeul împratul A-

Yraflului cel ce lcliiâ ctre pustie,

c a venit Israil pre- calea Atarin,

i siam-zboit asupra lui Israil, i
a* robit din ei robime.

2i i a fcut Israil fgduin Dom-
nului, i a zis ; de'mi vei da pre po-

porul acesta supt. mâna meâV'vo'foi

aduce pre el dar i cetile lui.

3. i au ascultat Domnul glasul

lui Israil, i au dat'pre riananeu supt

mâna lui, i 1-a adus dar pre el l

25. E 2 Lege 32, 50. 28 H 2 Lege 10, 6.

29. Fac. 50, 3! H 2 Lege 34, 8.

21. i- 30, 40. 2. Fac. 28, 20. «

cetile Iui, i a chemat numele lo-

cului aceluia: dar adus.

4. Si purcezând din muntele Or,

pre calea cea despre marea Roie, a

încunjura'f -' pmâfrlul lui Edom, i
s'a împuinat cu suflelul poporul pre

cale» m : •

5. i cârtea poporul asupra lui

Dumnezeu i asupra lui Moisî, zi-

când: cci ner-ai scos pre noi din

Eghipet, ca s ne omori în .pustie?

C nu este nici pâine nici ap, i
sufletul nostru s'a ufîit cu^ceast
pâine deart.

^

6. i au trimis Domnul în popor

erpi omorîtoSi; i mucâ pre po-

por, i a murit popor mult din fiii

lui Israil.

7. i mergând poporul la Moisî

a zis: am pctuit c am gpif ru
asupra 'Domnului i asupra fa, *oa*.

g-te dar ctre Domnul, ca ;s. ia

dela noi arpele; i s'a rugat Moisî

ctre Domnul penfru p^p^f. i\

8. Si au zis Domnul ctre ;Moisî:

f ie arpe de aram, i-1 pime^un

semn, i va fi de va mucâ arpele

pre om, tot cel mucat v*te$ndu-l

pre el, va frî. "â'.w^
9. i a fcut Moisî arpe d€'a-

ramî i l-a pus pre el 4in iseitm;

i când rrîucâ arpele pre Gin i se

uita la arpele cel de aram' i» tria.

10. i s'au ridicat fii lai Israil i
au tbrîttn Ovot. rr t

\\i t ridicându-se .dîh Ovot, au

tbrîf în Ahalghe, dincoiaîn pustia

care este despre faa lui Moav, spre

rsritul soarelui.-
'

12. i de acolo s'au sculat i au

tbrîf în valea. Zared./'

13. i de acolo ridicându-se, au

fbârît dincolo de Arnon în pustia

ceea ce este» -afar din hotarele A-

4. 33, 41. 5. 11, 20; H 2 Lege 9, 22.

6. Infelep. 16, 5; 1 Cor. 10, 9. #. Joan
3, 14. 9. Ioan 3, 14; 4Imp. 18,4. 10. 33, 43.

13. Jud. 11, 18. - '

'
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moreilor, câ Anton este în hotarele

lui Moav, îrilre Moav i între Amoreu.

14. Centru aceea se zice în Cartea,

rzboiul Domnului : pre Zoov l-au

secat, i repejunele Iii Arnort.

15. Iar repejunele le-au fcut l-

ca lui Ir, i se altur cu hotarele

lui Moav.

16. i deracolo la fântân. Aceasta

este fântâna, pentru care au zis Dom-

nul ctre 'Moisî: adun poporul, i
le voii* da lor ap s beâ.

17. Atunci Israil a cântat cântarea

aceasta : ludafi fântâna, cântafi-i,

rspunzând unii altora.

18. Fântân o au pt pre ea c-
peteniile/ cioplifu-o-au pre ea împ-
raii neamurilor întru împria lor

stpânind ei.

u 19. i dela iântân la Manfanain,

i dela Mantanain la Naaliil, i de

la Naaliil la Vamof.

^20. i dela Vamot la Napin care

este în câmpul lui Moav, dela vâr-

ful celui cioplit, care caut spre fa|a

pustiei. .- ,r ,

'

21- i a trimis Moisî soli la Sion

împratul Amoreîlor cu cuvinte de

pace, zicând: >-rn v
~

22. Vom trece prin pmântul tu,

prexale vom merge, nu ne vom a-

hatemici în arin, nici în vie, nici

vom*be^ ap din fântâna fa, pre ca-

lea împ*rlesc vom merge, pân

ce vom trece hotarele tale.

23. Dar Sion n'a lsat pre Israil

s treac >>rin hotarele lui; i a

adunat Sion pre tot poporul su, i
au ieit în pustie s steâ împrofiva

lui Israil, i au'veriM în Iassa, i a

stat împroiiva luiSlsraiî;

24. i 1-a btut pre el Isjrail cu

ucidere de sabie, i a stpânit p-
mântul lui, dela Arriom pân :1a la-

voc, pân la feciorii lui Amman, c

21. R 2 Lege 2, 26. 23. R 2 Lege 2, 30;
ii 29, 7. 24. R 2 Lege 2, 33; Jud. 11, 13;
*s. 134, 10, 12; fhnos 2, 9.

hotarul fiilor lui Amman este lazir.

25. i a luat Israil toate cetile

acestea-,' i a lcuit Israil în toate

cetile Amoreilor, în Esevon, i în

toate* cele de prin prejurul lor. \

26. C Esevon este cetatea lui

Sion împratul Amoreilor, i ace-

sta a btut pre împratul Moav mai

înainte, i a luat fot ..pmântul lui

dela Aroir pân la Arnon. >

27. Pentru aceea zic cei ce gresc

în pilde: venii în Esevon, câ s se

zideasc i s se tocmeasc ceta-

tea Sion. .

28. C foc a ieit din Esevon, i
par din cetatea lui Sion, i a mân-

cat pân la Moav, i a mistuit stâlpH

lui Arnon.

29. Vai {ie Moav, pierit-a poporul

Hamos, dafu-s'au fiii lor spre sc-
pare, i fetele lor robite lui Siori îm^

pârâtul AmoreiloTi

30. Smâna lor piere, . Esevon

pân la Devon, i femeile lor înc
arser cu foc în Moav.

31. i a lcuit Israil în loateSce-

f(ile Amoreilor. \

32. i a trimis Moisî ca s> isr

codeasc pre lazir, i o a luat pre

ea i satele ei, i a scos pre Amo-
reul care erâ' acolo.

33. i întorcându-se s'a suit pre

calea cea ctre Vasan, i a ieit Og
împratul Vasanului înaintea lor, i
tot poporul lui la rzboia în Edrain.

34. i.au zis Domnul ctre Moisî:

s nu te temi de el> c -Xxl anâinile

fale l-am dat pre el i tot poporul

lui i tot pmântul %ii, vei; face

lui, cum ai fcut lui Sietn împratul

Amoreilor, care lcuiâ în EsevOn.

35. i 1-a btut pre el i pre fe-

ciorii lui i pre tot poporul lui, pân
n'a lsat dintr'însul rob viu, i a mo-
tenit pmântul lor.

25. R 2 Lege 2, 34, 35. 28. Isaia 15. 1.

29. Jud. 11, 21; 3 Imp. 11, 7. 33. R 2
Lege 1, 4j 3, 1-3; 4, *T\29, 7. 35* Eire
14, 28. ^
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CAP. 22.

Si
purcezând fiii lui Israil, -du t-

brî! la apusul lui Moav lâng Ior-

dan cfre lerihon. s

2. i vzând Valac feciorul lui

Sepîor, foaie câte a fcui Israil A-

moreului,

3. S'a femtii Moav de popor foarle;

c muli erau, i s'a îngrozii Moav

de faa fiilor lui Israil.

4. i a zis Moav ctre btrânii

lui Madiam : acum adunarea aceasta

va înghii pre' ' loji cei din prejurul

nostru, cum înghite vielul iarba cea

verde dm câmp; i Valac feciorul

lui Sepîor er împrat lui Moav pe

vremea-aceea.
'

5. i' a *trimis soli la Valaam fe-

ciorul îuTVeor în Fatura, care este

la rîtfl T&fmântului fiilor poporului

su, s-1 cheme pre el zicând: iat

popor a ieit din Eghipef, i iat a

acoperit faa pmântului, i acesta

st împroTiva mea.

6. i acum vino de blesteam mie

pre poporul acesta, c mai tare de-

cât minerete, doar voiu puteâ s
ucid dintru ei, i s-i sco pre ei din

pmânt; c tiu, c pre carii vei bi-

necuvânta, binecuvântai sunt, t pre

carii vei bles#mâ tu,%lesiemai sunt.

Ti i aii mers^ btrânii lui
1 Moav i

btrânii lui Madiam ducând daruri

în mâinile lor pentru vrjii i au ve-

nit la Valaam, M-âu* spus lui cu-

vintele lui Valac.
Vf

8. Iar el a zis ctre ei: mânei aici

preste noapte, i voiu rspunde vou
cele ce va gri Domnul ctre* mine.

9. i au rmas boierii lui Moav Ia

Valaam, i âu venit Dumnezeu la Va-

laam, i i-au zis lui: ce sunt oamenii

acetia la fine? -

10. i a zis Valaam ctre Dum-

22. 2. 26, 3; i 33, 48. 5. Istis Navi 24, 9.

7. Is. Navi 13, 22.

nezeu: Valac feciorul lui Sepîor îm-

pratul lui Moav i-a trimis pre ei la

mine, zicând: * *.

11. Iat popor a ieit din Eghi-

pet i a acoperit faa* pmântului*

i acesta t înprofiva mea, i a-

cum tfino ?d^mi-l blestem epre el,

doar îl voiu puteâ bate pre el, i-1

voiu scoate pre el de pre pmânt.
12. i au zis Downul i ctre Va4

laam: nu vei merge cu ei, nici vei

blestem poporul, e este binecu-

vântai .

.]'Â'- ' '

13. i sculându-se Valaam dimi-

neaa, a zis cfre boierii lui Valac;

ducei-v la Domnul vostru, c pre

mine num las Dumnezeu s merg

cu voi.

14 i sculându-se boierii lui Moav
au venit; la Valac, zicând: Valaam ri'a

vrut s vie cu noi. -;rfH ,;
.

15. i a adaos înc Valac- a tri-

mite boieri mai muli, i mai cinstii

decât acetia. .-<':

16. i au venit la Valaam, i i-au zis

lui: acestea zice Valac a lui Sepîor:

rogu-te, nu te lenevi a venî la mine.

iH, C Cu cinste le voiu cinsti, i
câte vei zice, voiu iacey,0,n niimai

vino de blestem tfiîe pre poporul

acesfa. ! <v

18. i a rspund Valaam, i a zis

boierilor lui Valac: de-mi va da mie

Valac plin casa de argint i de aur,

nu voiu puteâ s calc cuvântul Dom-
nului Dumnezeu, s-l fee pre ^l^rnic

sau mare întru cugetul meu. **
;

19; i acum rmânei în noaptea

aceasta, ca s cunosc ce va adaoge

Domnul a gri ctre mine.
r€

20. i au venit Dumnezeu la Va-

laam noaptea, i i-au zis lui: de au

venit stle cheme oamenii acetia,

sculându-te, mergi dup elj îns cu^

vântul care-1 voiu grî ctre tine,

acela s-l faci.

21. i sculându-se Valaam dimi-

17. 24, 11. 18. 3 Imp. 22, 14. f
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neaa a pus aoa pre asina sa, i
a purces cu boierii lui Moav.

22. i s'a mâniat cu'iujime Dum-
nezeu, cci merge elr;

i s^â ' sculai

Îngerul lui Dumnezeu^ ca s-1 mu-
stre pre el pre cale; i el edeâ prc

asina 'feaîrft dou slugi Jale lui etau

cu dânsul. k 'i f -

23i i vzân'd asina pre îngerul

lai Dvmneteu siâtidu-i împroiiv în

cale' i cu sabia scoas în mâna
sa, s'a abtui asina din calc i mer-

ge spre câmp; iar el bteâ pre a-

sin cu toiagul su, ca s'o îndrep-

teze la cale.

24. i a sttut Îngerul lui Dum-
nezeu între rzoarele viilor, gard din-

coace, i gard dincolo. 1

25. l vzând asina pre îngerul

lui Dumnezeu, s'a tras ctre gard,

i a strâns piciorul lui Valaam la

gard, H Valaam a adaos înc a o

mai bate. ir. l

26. i a adaos Ingeruî lui Dum-
nezeu, i mergând a sttut în loc

strimt, unde nu se puteâ abate la

dreapta sau la stânga.
~

.
• 27s r| vzând asirfa pre Ingdrul

lui Dumnezeu, s'a culcat supt Va-

laam, i s'a mânîlt Valâam y i b-
teâ pre asin cu toiagul.

28. i a deschrs* Durnnezeu gura

asinei, i a zis ctre Valaam : ce

i-am îcut de mai btut de trei ori

OKaceasta.'

jf 29. i a zis Valaam ctre asin:

pentruc mai necjit, i de ai îi

ayul cujifjîn mân mea te-ai îi jun-

ghiat. p

30. i a zis asina ctre Valaam:

aU nu sunt teu asinav ta, pre care

dm tinerejele laie ai îneteat pân
în ziua de astzi? Au doar din ne-

bgare âe^eam am îcut tie acea-

sta? Iar el ahzis, nu. ?
v

31. i au descoperit Dumnezeu

22. l Petru 2, 15. 28. 2 Pett, 2, 16; Iuda
v. 11.

ochii lui Valaam, i a vzut pre în-

gerul Domnului stând împroliv în

cale, i sabia scoas în mâna lui, i
plecâadu-e s'a închinat cu îaa sa.

.32iui a zis lui îngerul lui Dum-
nezeu: penlruce ai btut pre asina

ta< acum a treia oar? i iat eu am
teii s te mustru pre tine, pentruc

nu este calea ta dreapt înaintea mea.

33. Si vzându-m asina s'a a-

btut dela mine acum a, treia oar
cu aceasta, i de nu s'an îi abtut,

acum pre tife e^aiK ii omorît, i
pre ea o ai îi pzit.

, ? ; i

34. i a zis Valaam ctre lfgerul

Domnuluiî greifcam,, c\ n'am tiut

cum c tu mi-ai sttut împrotiv

înaintea mea în cale, i acum de

nu-i place |ie, m voiu 1$oaree>

35. i a zis îngerul lui <Dumnezeu
ctre Valaam, pas împreun eu oa-

menii acetia, numai( Cuvâfti^care

voiu zice ctre tine, aega^ p-
zeti ca s-1 arâeti,j)i a,,mers Va-

laam cu boieria lui Valahi t fi' i

36. i auzind Valac e^^fGjiVine

Valaam, a ieit întru întâmpinarea

lui la cetatea ^oav^care^,te Ja ho-

tarele Arnonului, care este^din par-

tea hotarelor. r h î

37. i a zis Valac ctre Valaam:

au n'am trimis la tinet fte cheme,

pentruce n'ai v€|nii lâmiue? Au doar
socotit-ai c- n|i vo4u

;
puteâ s te

cinstesc? ^
,

.

* /
38. i a zi yalaam ctre Valacî

iat am venit la tine, au puteâ-voiu

acum gri cevâ? Cuvântul care va

pune Dumnezeu în gura mea, acela

îl voiuî^rat^ '

_> ^

39. |ra mers Valaam cu Valac,

i aujivenit 4a cetile curjilot.

; 40. i a junghiat Valac? oi i vi*

ei, i a trimis lui Valaam i boie-

rilor celor ce erau cu el.

41. i a fost a doua zi a luat Va-

lac pre Valaam, i 1-a suit la slâl-

"85. 23, 16. 38. 23, 12, 26. -
'

"
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pul lui Vaal, i i-a artat lui de a-

coto o parte oarecare de popor.

CAP. 23.

Valaam binecuvinteazâ pre Israilîii.

Si
a zis Vlaam lwfc^aladr zidete

y!mieaiei/apte jertîelritfee irrai g-
tete,ai.ci*aple a/iei i"apte berbeci.

sv 2. ^ayfâcut ValaCidup cum i a

zis Valaam, i a adus vifel âi befî

b$le pr©*jj£rtfelnjc. ,-«,;.

3. zis Valaam ctre Valac:

sfi^proapeede jertfa ta, l eu voiu

m erge, ca doar mi a arta Dunw
tzkiph^ntru întâmpinare, i cuvân-

tul care îl va attâ mie.;j i-l voiu

spume fie, i a sttut Valac lâng
jertfa sa. ^ '

,;v>,

; lat Valaam a mers s întrebe

prâ Diimnezeu, ia mers drept, i
s'au arta.Dumnezeuilui Valaam, i
Miiis- Valaam; ctre el; cele- apte
jefjfeînîce le-am &fît,. iiam pus un

viel /.i urt berbece preste fiecare

fertfeioie^ ;

—-;>v ? <>Uk_
5. i au pus Dumnezeu cuvânt în

gura lui Valaam, i aurzis: întoar-

ce-re la Valac», i aâ §rjete;- 5|

- îiGnit'a întors ia jel; iarel stâ de-

parte â€ jertfele? sale, i* tofi^boieiii

lui Moav!(împreun cu 0y i a îost

Duhtti lui dumnezeu preste el.

d7.îî luând pilda a a zis: din

Mesjo#olanTiaf m'a ehemat pre mine

Walacîmpiatul) lui Moav, din muni
dela risiti zicând : vino, blestem

mie p
re Iacov, i vino, osândete

pre ISrail.

8; Cum voi» bieslemâ pre cel ce

miri blestem Domnul? Sau cum
voiu osândi pre cef ee riu-1 osân-

dete Dumnezeu? o

%iG din vârful jnimilor vedeâ-P

voiu pre el, i din ; deataiepunoâ-

le-l-voiu pre el; iat. poporul care

23- S. H 2 Lege 33, 28»'

singur va lcul, i între alte nea-

muri nu se va numrâ.
10. Cirie-a numrat smâna lui

Iacov? i cine tp&numrâ noroadele

lui Israii? S moar sufletul meu
întru'suflefele drepilor, l s se fac
smâna mea" ca smânâf

îlor.

11. i "a. zis Vaîâc
r
cSre Valaam:

ce mi-ai îcut?S blestemi pre vrj-

maii mei te-am chemat, i iat i-^ai

binecuvântat cu binecuvântare. -

12. i a zis- Valaam ctre yalac:

au nu câte va da Dumnezeu îrfgura

mea, acestea Witrpzî & gri?
13. i a zis ctre el VJac mâi

vino înc cu mine într'alt loc, de

unde nu-1 vei vedeâ pre el de-acolo,

ci numai o parte dintr'însul Vei ve-

deâ; iar pre toi hu-i vei -vedea, i
de acolo blesteam pre dânsul.

14. i 1-a luat pre el într'un pisc

de arin pre vârful celui cioplit, i
a zidit acolo apte jertfelnice, i a

pus viel i berbece pe jertfelnic.

15. i a zis Valaam ctre. Valac:

sfi- lâng jertfa ta, iar eu m voia

duce s întreb pre Dumnezeu.

16.i au întâmpinat Dumnezeu pre

Valaam, i au pus cuvânt în gura lui,

f au' zis: întoarce-fe Ia Valac; i a-

cestea s greti. i >*m*-

- 17. i s% întors la el, iar eT^tâ

aproape de jertfa sa, i toi boierii

lui Moav cu el? i i-a zis Vala lui:

ce au grit Domnul? H c d

18. i luând pilda sa a 'zis: scoa-

l-te Valac, i ascult, ta, îrN*ureefci

mrturie feciorul lui 'Sepfo*. v

19. Dumnezeu nu ; este ca omul

s se schimbe,îni# ea fiul omului

s se îngrozeasc el a zis: au nu

va fac£? Orkva; i au nu va în-

deplini?,
i

20. Iat am^ primit ca s binecu-

vintez, voiu binecuvântâ i nu m
voiu oprî.

IZ. 22, 38. 16. 22, 35. 19. 1 Imp. 15, 29;
Iacov 1, 17. ' -
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21. Nu va fi osteneal întru la-

cov, nici se va ivî necaz întru Is-

rail; Domnul Dumnezeul lui cu el

este, cele mrile a|e boierilor întru

dânsul.
: ^ '

-

22. Dumnezeu ceio| 4<au scos pre

el din Eghipet ca mrirea inorogului.

23. nu esle descântec în Ia-

oovi nici 5vrajeS; în Israil, la vreme

seva gri lui- lacov, i lui Israil ce-i

va face Dumnezeu?

24. , lat poporul ca un puiu de

leu se va scul, i ca un leu se va

semei, nu va dormi pân ce va

mâncâ vânat, i va bcâ sângele ce-

lor rnii.

25. i a zis Valac cjEre Valaam:

nici cu blestem s nu -l blestemi

mie pre el, nici binecuvântând s
nu-1; bitiecuvintezi pre el.

26. i rspunzând Valaam a zis

lui tValac, au n'am grit ie, zicând:

q cuvântul care-mi va zie Dum-
nezeu, acela voiu face?

27. i a zis Valac ctre Valaam:

vino s te duc într'alt loc, i de va

plceâ lui Dumnezeu, blesleam-1 pre

el de acolo.

28. i a luat Valac pre Valaam,

în vârful lui Fogor, care se întinde

spre pustie.

^29. i a zis Valaam ctre Valac:

zidete mie aici apte jertfelnice,

i- roi gtete apte viei i apte
berbeci.

30. i" a fcut Valac precum i-a

zis Vajaarri,f i a pus viel i ber-

bece pre jertfelnic. ?

CAP. 24.
PrQorocm Jm jValaain.

Si
vzând Valaam' c' biAe este

j
înaintea Domnului a binecuvânfâ

pre Israil, n'a mers dup obiceiul

su întru întâmpinarea vrjiîor, ci

'a întors faa sa spre pustie.

21. Ps. 31, 1, 2; Ietem. 50, 20; Rom. 4, 7.

24. Fac 49, 9. 26. 22, 18, 33.

2. i ridicând Valaam ochii si,

vzut-a pre Israil lbrît dup nea-

muri, i a fost preste el Duhul lui

Dumnezeu,- -i a început a gri în

pild zicând:

3. Zice Valaam fiul lui Veor, zice

omul cel adevrat, care vede.

4. Zice cel ce' aude cuvintele lui

Dumnezeu, cel ce cu "ochii 1 si de-

schii a vzut în somn vederea lui

Dumnezeu.

5. Cât sunt de bune casele tale

lacove, i corturile tale Isrâile.

6. Ca nite vi umbroase, ;i ca

nite grdini lâng tÎufî, i ca nite

corturi care le-au înfipt Domnul, i
ca nite chedri lâng ape. >

7. Ieî-va un om din smâna lui;

i va stpâni neamuri multe, i se

va înl împria lui mai mult de-

cât Gog, i va crete împria lui:

8. Dumnezeu l-au povuit pre el

din Eghipet, ca a inorogului mri*
rea lui, mânca-va neamurile vrj-

mailor si, i grsimele lor le va\

suge, i cu sgeile sale va sietâ
pre vrjmai. ? i

9. Culcându-se s'a odihnit ca un

leu i ca un puiu de leu, ciie-l-^a

scul pre el? Cei ce te binecuvân-

teaz pre tine sunt bine£uvâHiai?*$i

cei ce te biesteam sunt blestemai:

10. i s'a mâniat Valac pre Va-

laam, i frângându-r^
Valac ctre Valaam: a blestem vrj-

maul meu le-am chemai, Piiat|f

binecuvântând l-ai bifiecS^âniat%

treia oar.

11. Acum dar fugi în locul fUj

am zis c te voiu cinstî pre tine, i
acum te-au lipsit Domnul de mrire.

12. i a zis Valaam ctre Valac;

au nu i solilor ti, pre carii i-ai

trimis la minej nam grit, zicând:

13. De-mi va da Valac casa sa

plin de argint i de aur, nu voiu

24- 5*23. 22, 9. Fac. 49, 9; Mib. 5, 8.

11. 22, 17. 13. 22, 18.
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puica s calc cuvântul 'Domnului,

s-1 fac pfe el»bun sau Jru ^ dela

mine, câte-mi va spune mie Dum-
nezeu, acesfea voiu gri.

14 i acum iaâ alerg ta locul

meu, vino s-i sgun ce va face po-

porul acesta poporului tu la sfâr-

itul zilelor.

15, i urmând pilda a zis: zice

Valaam feciorul lui Veor, zice omul

cel* ce
f adevrat vede; F

. 16i Auzind cuvintele lui Dumne-

zeu, i tiind tiina celui înalf> i
vederea lui Dumnezeu vzând în

somn cu ochii si deschii.

17. Arfâ-l-voiu lui, ci nu acum,

fericescu-1, i nu se apropie, rs-
ri-va o stea din feeov, i se va sculâ

uri om din Israil, i va zdrobi pre

dorrmii lui Moav, i va prda pre

toji feciorii iui Sit.

18. i va fi Edom motenire, i
va fi motenirea lui Isav vrjmaul
hd, i Israil a fcut putere.

19. i se va sculâ din lacov, i
va, pierde pre cel ce a scpat din

cetate,.

20. i vzând pre Amalic, urm
pilda sa, zicând: începutul neamu-

rilor Amalic, i smânja lor va pieri.

21. i vzând pre Keneu urm
pilda sa, zicând: tare este lcaul
tu, i de vei pune în piatr cui-

bul tu.

22. i de se va face lui Veor cuib

de vicleug, Asirienii te vor robi pre

tine.

23. i vzând pre Og urm pilda

sa, zicând: vai, vail Cine va tri,

când va pune acestea Dumnezeu.

24. i va iei din mâna Kiteilor,

i vot asupri pre Asur, i vor ne»

cli pre Evrei, i ei toi odat vor

pieri.

25. i sculându-se Valaam s'a dus

19. 2 Imp. 8, 14; Ps. 59, 9.

20. Eire 17, 8; i 14.

21. 3ud. 1, 16.

înapoi la locul su, i Valac înc
s'a dus Ia casa^sav"

t ^

CAP. 25.

Pedeapsa pentru idololatfie i des-

frânare. >

i a poposit Israil în Satin, i s'a

spurcai poporul curvind cu fetele

lui Moav.
;1

2. i i-au chemat pre ei la jert-

fele idolilor si, i au mâncat- po-

porul din jertfele lor, i s'a închi-

nat idolilor lor.

3. i s'a închinat Israil lui Veelfe-

gor, i s'a mâniat cu iuime Dum-
nezeu pre Israil.

4. i au zis Domnul ctre Moisi:

ia pre toate cpeteniile poporului,

i arat pre ei pild Domnului îna-

intea soarelui, i se va întoarce iu-

jimea mâniei Domnului dela Israil.

5. i a zis Moisi neamurilor lui

Israil: ucidei fiecare pre casnicul

$\i, care s'a închinat lui Veelîegor.

6. i iat un om din fiii lui Israil

venind, a apropiat pre fratele su la

o madianc înaintea lui Moii,^}
înaintea a toat adunarea fiilor lui

Israil, iar ei plângeau la ua cortului

mrturiei.

7. f vzând Finees feciorul lui

Eleazar fiul lui Aaron preotul, s'a

sculat din mijlocul adunrii, i luând

în mân sulia, t

8. A intrai dinapoia omului isratî-

tean în bordeiu, i i-a junghiat pre

amândoi, i pre omul israiltean, i
pre femeie prin mitra ei, i a înce-

tat btaea dela fiii lui Israil.

9. i cei mori într'aceasi btae
au fost douzeci i patru de mii.

10. i au grit-Domnul ctre Moisi,

zicând:

11. Finees feciorul lui Eleazar fiul

25T 1. Eire 34, 16. 3. 31, 16; Osie 9, 10.

4. Isus Navt 22, 17; H 2 Lege 4, 3. Eire
32, 27. 7. Eire 6, 25; Ps. 105, 30.

9. 1 Cor. 10, 8.



lui Aaron preo.tul a «pofolif mâ-
nia mea de cfre fiii tul IsraiJf râv-

nind pentru mine râvn înfru ei, i
n'am pierdui -pre fiii lui Israil înfru

râvna rheeu,

12. Aâ am zis: iat eu am dat

lui legtur de pace.

'13. i va îi lui i seminiei lui

dup' dânsul legtura preoiei ve-
nic, c a rvnit pentru Dumnezeul

stf, i s'a rugat pentru fiii lui Israil.

' t4. Omul israiltean, care s'a jun-

ghiat împreun cu madianca se nu-

meâ Zamvri, feciorul lui Salo mai

marele casii seminiei lui Simeon.

15. Iar femeia madianc cea jun-

ghiat Hasvi, fala lui Sur mai mare-

lui 1 neamului Omot ai casei semin-

iei cei mai alese a lui Madiam.

16. i au grit Domnul ctre Moisi,

zicând:

17. Vorbete fiilor lui Israil, i le

spune: • •.

18. Invrjbi{i-v cu Madiamitenii,

i-i omorîi pre ei, c v vrjml-
ec vou cu vicleugurile, cu care

v'au viclenii pre voi prin Fogor i
prin Hasvi, fata mi marelui Iui Ma-
diam; sora lor cea junghiat în ziua

junghierii pentru Fogor.

CAP. 26.

Numrarea din nou a foporiiluij

i a fost dup btaea aceast au
grit Domnul ctre Moisi i c-

tre Eleazr "preotul, zicând:

2; Numr cpetenia a toaf rr
a^

dunrea fiilor lui Israil dela dou*
zeci de ani i mai sus, dup ca-

sele seminiilor lor, tot cel ce poate

teî la rzboiu întru Israil.

3. i au grit Moisi i Eleazar pre-

otul cu dânii în Aravoful lui Moav
la Iordan despre Ierlhon, zicând:

12. Ps. 105, 31. 13. 1 Paratip. 6, 4.

15. 31, 8. 18. flpoc. 18, 6.

26. 2. l, 3; Eite 30, 12. 3. 22, 1.

4 douzeci de ani i mai sus

pNcurrî i-au poruncit Domnul lui

Moisi i liilor lui Israil, carii au ieit

din Eghipet. .
' r >

5. Ruvim cel înfâiu 'nscut efl lui

Israil; i fiii lui Ravim, Enoh, i po-

porul lui Enoh dela Fallu; .poporul

lui Fallu.

6. Dela Asron, poporul iui Asrbn.

Dela Harmii . poporul lui Harmi.'

7. Acestea sunt noroadele luî Ru-

vim, i a fost numrul lor spalruzfeci

i trei de mii, apte sute '.treizeci;

8. i fiii lui Fallu, Eiiav. t

9. i firi lui Eliav, Namuifc i Da*

lan i Aviron, acetia sunl"\cei ce

s'au ales din adunare, acetia sunt

carii au sttut îrrrrirotiva lui Moisi

i a lui Aaron întru adunarea lui

Core .întru împrotivire Domnului.

10. i deschizându-î pmântul
gura sa, i-au înghiit pre ei -i pre

Core, murind cu ceata lui, când a

mâncat focul pre cei dou sate cinci*

zeci, si s'a fcui spre semit/
!

«

lh Iar fiii lui Core n'au marile

12. i fiii lui Simeon: popojullii-

lor lui Simeon: dela Namuiîf pâpo-

rul lui Namuil, dela Iamui, pop4itu3

lui îamin, dela Iahin, poporul lui

Iahin. -*

;33î Dela Zara, poporul lui Zara,

dela Saul, poporal lui Saul. ;

14. Acestea sunt popoarele lui Si-

meon, în num^de douzeci i dou
de mii dou&^ute.

15. Fiii lui Gad dup popoarele

lor: dela Sajoti, poporul lui Saîon,

dela Anghi, poporul lui Anghi, dela

Suni, poporul lui Suni.

16. Dela Azeni poporul lui Aâeni,

dela Âddj, poporul lui Addi.

17. Dela Âroadi, poporul lui Aroadi,

dela Ariil, poporul lui Ariil.

18. Acestea sunt popoarele fiilor

4. 1, 1, 2, 3. 5. Fac. 46, 9% Eice 6, 14;

1 PataUp. 5, 1. 9. 16, 1,2. 10. 16, 2, 32.

12,. Eire 6, 15. 15. Fac. 46, 16.



lui Gad în numr de pa&uzeci i
palru de mii i cinci suie..-

19. Iar îiii lui Iuda: hvi' Avtlan

i Silon i Faics $i Zan-a, i a mu-

rit Ir i Avnan în pâmântul Hanaan.

20. i au îosj fiii lui luda dup
noroadele lor: dela Silon, poporul

lui Silon, dela Fares, poporul lui

Fares, dela. Zara poporul lui. Zara.

21. i au.josi fiii lui Fares, dela

Asron, poporul lui Asron, dela la-

muri, poporul lui Iarnun;

22.J^mgtmsvM noroadele lui luda

în numr de aptezeci i ase de

mii cin^i sute.

23. i fiii lui Isahar dup popoa-

rele lor: dela tola/poporul lui Tola,

dela Fua, poporul lui Fua.

24. Dela Iasuv, poporul lui Iasuv,

dela Samram, poporul lui Saniram;

25. Acestea sunt popoarele iui Isa-

har, în numr de aizeci i patru

de mii palru sute.

26. FH| Iii Zavulon dup popoa-

rele lor: dela Sared, poporul lui 5a-

red;,dela Allon, poporul lui Allon,

delaAlil, poporul lui Alil;

27. Aceslea sunt popoarele lui Za-

b.ulon 4n nufnjfr de aizeci de mii

cinci sute.

28. Fiii ,lui losiî dup popoarele

lor: Manasi i Efraim.

29. Fiii lui fanai: dela Mahir, po^

porul lui Mahir .i Mahir a nscut
pre Galaad; dela Galaad, poporul

lui Galaad.

30. i acetia sunt fiii lui Galaad

:

dela Ahiezer, poporul lui Ahiezer,

dela Heleg, poporul lui Heleg.

31. Dela Esriil, poporul lui Esriil,

dela Sihem, poporul lui Sihem.

32i Dela Simaer, poporul lui Si-

maer, i dela Ofer, poporul lui Ofer.

33. i dela Salpad feciorul lui Ofer

nu s'a nscut lui feciori fr numai

19. Fac. 33, 7-10; i 46, 2. 21. Fac. 46, 12.

26. Fac. 46, 14. 29. Is. Navi 17; 1.

23. 27, 1.

fete; i acestea](mintjnumele feMor
lui Salpâd^ Mala sioNua ^ E^la H
Melha i Tersa. :

' «Sffe
34. Acestea sunt popoarele lui Mâ-

nasî în numr de cincizeci; i dou
! de mii apte sute. \

'

j
.,n3l). it.acetlaajsunl fiii lui Efreitn:

,
dela Sutala, poporul lui Sutala,* de

la Tanah, poporul lui Tanah-

36. Acetia sunt feciorii lui Sutala;

dela Eden, poporul Iui Eden. Ace-

stea sunt popoarele lui Efreitn îtt

numr de treizeci i dou de mii

cinci sule.

. 37. Acestea sunt popoarele fiilor

lui Iostf, dup popoarele lor.

38. Fiii lui Veniamin dup popoa-

rele lor: dela Vale, poporul iui Vale,

dela Asivir, poporul lui Asivir, dela

Iahiran, poporul lui Iahiran.

39. Dela Sofn, poporul lui Sofan.

40. i au fost feciorii lui Vale:

Adar i Noeman, dela Adar popo-

rul lui Adar, dela Noeman, poporul

lui Noenian. >.n • v

41. Acetia suttt, iii lui Veniamin

dup popoarele lor în numr de pa-

truzeci i cinci de mii cinci suite.

42. i fiii lui Dan dup popoarele

lor*, dela Same, poporul iui Same.
Acestea sunt popoarele lui Dan dup
popoarele lor. *

43i Toate popoarele lui Same în

numr de aizeci i patru de mii

pat.ru sute. ;-.
'

.

•

44. Fiii lui Âsir diip popoarele

. lor: dela lamin, poporul lui lamin,

; dela lesu, poporul lui lesu, dela Va-

ria, poporul lui Varia.

45. Dela Hover, poporul lui Hover,

dela Melhiil, poporul lui Melhiil.

46. i numele fetei lui Asir, Sara.

47. Acestea sunf popoarele lui A-

sir, în numr de patruzeci i trei de

mii i patru sute.

48. Fiii lui Neftali dup popoarele

lor: dela Asul, poporul lui Asiil, de

la Gavni, poporul lui Gavni.



49. Dela Iesr,t|^$orul lur Iescr,

jfelâi^^ti, poporul lui Selint.

50Vj|cestea sunt popoarele lui Neî-

fâliîîn riumr de patruzeci i cinci

de mii patru sufe.

51. Acesta este numrul fiilor lui

Israil: ase sute una mii, aple siile

treizeci. -

52. i au grit Domnul ctre Moisî,

zicând: •

53. Acestora se va împri pmân-
tul s-1 moteneasc dup numrul
numelor lor. '

54. Gelor mai muli, mai mult mo-
ie ie vei da, i celor mai putini, mai

puin moie le vei da; fiecruia dup
cum s'a socotii li se va da lor moie.

55. Cu sori se va împri pmân-
tul, anume dup neamurile semin-

iilor lor vor luâ moie.
56. Dup sori vei împri lor mo-

ie^ între muli i între puini.

57. t fiii lui Levî dup popoarele

lor : dela {jfterson, poporul lui dher-

son, dela Cat, poporul lui Cat, dela

Merari, poporul Iui Merari.

58. Acestea sunt popoarele fiilor

lui Levî: poporul lui Loveni, popo-

rul lui Hevron, poporul lui Cofe i
poporul lui Musi.

59. i Cat a nscut pre Amram,
iar femeia lui Amram se numeâ lo-

haved fata lui Levî, care a nscut
pre acetia lui Levî în Eghipef, i
a nscut lui Amram pre Aaron i
pre Moisî i 4 pre Mariam sora lor.

60. i s'a nscut lui Aaron: Na-

dav i Aviud i Eieazar i Ifamar.

61. i au murit Nadav i Aviud,

când au adus ei foc strein înaintea

Domnului în pustia Sinai.

62. i au fost numrul lor dou-
zeci i frei de mii, toat partea br-
bteasc dela o lun i mai sus,

c nu s'au numrat între fiii lui Is-

51. 1, 46. 54. 33, 54. 55. 33, 54; 36, 2;
Is. Navi 11, 23. 57. Eite 6, 17-19.

59. Eire 2, 1, 2. 61. Leviti, 10, 1, 2;
1 Parai. 24, 2. 62. 1, 49.

rail, pen&uc nu s'au dat lor mo-

ie întru, fiii lui Israil.

63. i aceasta este socoteala lui

Moisî i a >ttfi Eieazar preotul, carii

au numrat preîiii lui Israil în Ara-

voful Iui Moav la Iordan despre Ie-

rihon. , s

64. i înfr'acetia n'a fost om din

cei numrai de Moisî i de Aaron,

carii au numrat pre HiiUui Israil

în pustia Sinai. '•

65. C au fost zis lor Domnule c
cu moarte vor muri în pustie^i tfau

rmas din ei nici unul, afar de Ha-

lev fiul lui lefoni i lsus al lui Navi.

CAP. 27.

Lege pentru motenire. * Isbis Navi c-
petenie în . locul lui M&isV. •

Si
mergând tetele lui Salpaad fecib-

j
rul lui Ofer, feciorul lui Galaad,

feciorul lui Mahir din poporul lui

Manasî, din fiii lui Iosif, i acestea

sunt numele lor: Maala i Nua i
Egla i Melha i Tersa.

*

2. i stând înaintea iiii Moisî, i
înaintea lui Eieazar preotul, i îna-

intea boierilor, i înaîn'feâ a toat a-

dunarea la ua corralui mrturiei,

au zis:

3. Tatl nostru'a murit în pustie,

i el n'a fost îniru adunarea, care

a sttut împreitiv înaintea Dom-
nului, întru adunarea lui Core, care

pentru pcatul su a murit, i fe-

ciori nu s'au nscut lui.

4. Drept aceea ca s nu se sting
numele tatlui nostru din poporul

su, cci n'are el fecior, dafirne nou
moie între fraii tatlui nostru.

5. i a adus Moisî judecata lor

înaintea Domnului.

6. i au grit Domnul ctre Moisî,

zicând:

7. Drept au grit fetele lui Sal-

64. 1, 2; 3, 46. 65i. 14, 26; 29, 35;. 1 Cor.
10, 5, 6. *'V",

27. 1* 26, 33; 3§j ii. 2. tsus Navi 17, 30.
3. 14, 35; i 26, X. 36, 1, 2.
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paad, s le dai lor s aib moie în-

tre fraii iallui su, i s te dai lor

loat moiea tatlui.

8. i s grefi fiilor lui Israil,
i

zicând: de va murî vre un om, i nu

va aveâ feciori, vei da moiea tui

fetei lut.

9. Iar d« nu va aveâ nici fat,

vei da moiea fratelui lui

10. Iar de nu va aveâ nici frai,

vei da moiea fratelui tatlui su.

11. Iar de nu va aveâ frai tatl

lui, vei da moiea rudeniei cei mai

'de aproape din neamul lui, s mo-

teneasc cele ce sunt ale lui. i
va îi aceasta fiilor lui Israil drep-

tate de judecat, dup cum au po-

runcit Domnul lui Moisî.

12. i au zis Domnul ctre Moisî:

sue-te în muntele cel dincolo de Ior-

dan, acesta este muntele Navan, i
vezi pmântul lui Hanaan, careul dau

eu fiilor lut Israil motenire.

13. i-l vei vedea pre el, i te vei

adaoge la poporul tu i tu, dup
cum s'a adaos Âaron fratele tu în

muntele Or.

14. Pentrac ai clcat cuvântul

meu în pustia Sinai, când se îm-

protiveâ adunarea, ea s m sfin-

easc, nu m'ai sfinii la ap îna-

intea lor, aceasta este apa pricei la

Cadis în pustia Sinai.

15. t a zis Moisî ctre Domnul-.

16. S socoteasc Domnul Dum-
nezeul duhurilor i a tot trupul, om
preste adunarea ta aceasta.

17. Care va iei înaintea feii lor

i va intr, i care îi va scoate

i-i va bg pre ei, i s nu fie a-

dunarea Domnului ca nite oi fr
de pstor.

B. i au grit Domnul ctre Moisl,

zicând: ia la tine pre Isus fiul lui

Navî om, care are duh întru sine,

t vei pune mâinile fale preste el,

12. R 2 Lege 32, 49. 13. 31, 2. 14. 20,

12; fi 2 Lege 32, 51. 16. 16, 22; Evr. 12^ 9.

17. 3 Imp. 22, 17. 18. R 2 Lege 3, 21 ; 31, 3.

19. i-l vei pune pre el înaintea

lui Eleazar preotul, i vei da lui po-

vee înaintea a toat adunarea, i
i
poruncete pentru el înaintea lor.

20; i vei da mrirea ta preste el,

ca s-t asculte pre el fiii lui Israil.

21 . i înaintea lui Eleazar preotul

va stâ, i-l vor întreb pre el de ju-

decata artrilor înaintea Domnului,

prin rostul tui va iei, i prin ro-

stul lui va intrâ el, i fiii lui Israil

cu toi odat i toat adunarea.

22. i a fcut Moisî dup cum
i-au poruncit lui Domnul Dumnezeu,
i luând pre Isus, 1-a pus înaintea lui

Eleazar preotul i înaintea a toat
adunarea.

23. i a pus mâinile sale preste

el, i 1-a aezat pre el dup cum au

poruncit Domnul lui Moisî.

CAP. 28.
y ...

^

Lege din nou fentru oarecare jertfe.

Si
au grit Domnul ctre Moisî,

j
zicând

:

2. Poruncete fiilor lui Israil, t
grete ctre ei, zicând: darurile

mele, drile mele, jertfele mele cele

de miros cu bun mireazm s pr
zii a le aduce mie la srbtorile

mele.

3. i s zici ctre ei: acestea sunt

jertfele mele, care s le aducei Dom-
nului, miei de câte un an curai doi

înfr'o zi, pentru ca s nu înceteze

arderea de toi.

4. Un miel vei jertfi dimineaa, i
a] doilea mici vei jertfi seara.

5. l vei aduce a zecea parte a

unui iîi fin curat pentru jertf

stropit cu untdelemn în a patra

parte a unui in.

6. Ardere de tot neîncetat, care

s'a fcut în muntele Sinai întru mi-

ros de bun mireazm Domnului.

21. Eite 28, 30; Lev. 8, 8.

28. 2- Lev. 3, 11. 3. Eire 29, 38. 5. 15,

4; Lev. 2, 1; Eire 29, 40.
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7. i turnarea ei a patra parte a

unui in la un miel întru cel sfânt

vei turna turnare de vin Domnului.

8. i a! doilea miel îl vei aduce

de ctre sear cu jertfa lui, i cu

turnarea lui îl vei aduce întru mi-

ros de bun mireazm Domnului.

9. i în ziua sâmbetelor vei a-

duce doi miei de câte un an, - cu-

rai, i doul5 a zecea de fin cu-

rat pentru jertf cu untdelemn stro-

pit, -i turnare. •

" ;

10. Aceasta este arderea dc lot

în fiecare sâmbt, afar de arde-

rea de tot cea de pururea, i tur-

narea ei. ,

11. i la lun nou vei
;
aduce

ardere de fot Domnului doi viei de

eiread, i un berbece, i apte miei

curai de câte un an.

12. Trei a zecea de fin curat

stropit cu untdelemn la un viel,

i dou a zecea de fin curat stro-

pit cu untdelemn, lâ un berbece.

.. .13» 0 zecime de fin curatstro-

pit cu untdelemn, la un miel, jertf

miros de bun mireazm aducere

Domnului. '•

14. Turnarea lor jumtate de in

de vin va fi la un viel, i a treia

a unui in va fi la un berbece, i a

patra a unui in va îi la un miel:

aceast ardere de tot în fiecare- lun
la 1 unele anului. - -

15. i un ap din capre pentru

pcat Domnului, afar de arderea

de tot cea deapurure se va face,

i turnarea lui;

16. i în luna dintâiu în patru-

sprezece zile ale lunei, Patele Dom-
nului. :

i
•

17. i în ziua a cincisprezecea a

lunii acetia srbtoare, apte zile

azime vei mânca.

18. i ziua cea dintâiu chemare

7. 15, 5. 9. Mat. 12, 5. 11. 10, 10.

14. 15, 5. 16. Eire 12, 15; 23, 15; 34, 18;
Lev. ,23, 5. 17. Eite 12, 18; H 2 Lege 16, 8.

ÎS. Lev. 23, 7.

sfânt va îi vou, nici un lucru de

slujb s nu facei.

19. i vei aduce ardere de toi

jertf Domnului doi viei de eiread,

un berbece, apte miei de câte un

ari curai vor îi vou.
20. i jertfa lor de fin curat;

stropit cu untdelemn, trei a zecea

la un viel, i dou a zecea la un

berbece vei. aduce. -

21. Câte o zecime de fiecare miel-;

la cei apte miei. ; i* ,

'

22. i un ap din capre jertf pen-

tru pcat, spre împcarea voastr.
- 23. Afar de arderea de tot dea-

purureâ cea de diminea, care este

arderea de tot neîncetat, vei face

acestea. .1 : - '

- :

24. Dup acestea vei aduce în

fiecare zi în cele apte zile, dar jertf

întru miros de bun mireazm Dom-
nului, afar de arderea de, fot cea

de pururea vei face turnarea ei.

25. i ziua a aptea numit sfânt

va îi vou, nici un lucru de slujb

s nu facei întru -aceeai

26. i în ziua cea de pârg, când

vei aduce jertf nou. Domnului a

sptmânilor, chemare; sfânt va fi

vou; nici un lucru de slujb s nu
facei.

27. i vei aduce arderi de. tot în-

tru miros de bun mireazm Dom-
nului, doi viei din eiread, un ber-

bece, apte miei de câte un an cu-

rai. ' •

28. Jertfa lor fin curat ameste-

cat cu untdelemn : trei a zecea la un

viel, i dou a zecea la un berbece.

29. Câte o zecime de fiecare miel,

din cei apte miei.

30. i un ap din capre pentru

pcat, ca s se roage spre împ-
carea voastr;

31. Afar de arderea de fot cea

deapurureâ, i jertfa lor vei face mie,

curai vor fi vou, i turnrile lor.

26. Eire 23, 16; H 2 Lege 16, 10.
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CAP. 29.

Jertfe la ziua f-a, ajO-a..i a- 15-a a
• lunei a 7-a.

Si
în luna a aptea, ziua dinfâiu

a lunei chemare sfânt va fi vou,

nici un lucru de slujb s nu facei,

zi însemnat va fi vou.

2. i vei aduce arderile de tot în-

tru miros de bun mireazm Dom-

nului, un viel din vaci, un berbece,

i apte miei de câle un an, curai.
f

3.
!

ierlfa lor, fina" curat ameste-

cat cu untdelemn, trei a zecea la un

viel, i dou a zecea la un berbece.

4. Câte o zecfrrie de fiecare iniei

lâ' cei apte miei.

5. i un jap din capre jertf pen-

tru pcat; spre împcarea voastr.
; 6J Afar de ardetfle de fot ale lu-

tief nou; i jertfele lor, i turnrile

îof, i arderea de fot cea deapurii-

rea, i jertfele tor,* i turnrile tor,

dup rânduiala lor întru miros de

bun1 mireazm Domnului.
''7. t a zecea a lunii acetia che^

mare sfânt va îi vou, i s mâh-

nii sufletele voastre,
;i nici un lu-

cru s riu facei.

8. i vei aduce arderi de tot în-

tru miros cu bun mireazm Dom-
nului; jertf Domnului un viel din

cireatf, un berbece, apte miei de

câte un an, curai vor fi vou.
9. jertfa lor, fin curat ameste-

cat cu untdelemn,' trei a zecea la un
:

viel, i dou a zecea la un berbece.
' 10. Câte o zecime de fiecare miel

la cei apte miei, i un ap din ca-

pre pentru pcat, spre împcarea
voastr.

11, Aîar& de cel pentru pcai\al

îittpâfeSriii i arderea de oi cea dea-

pururea, fertîacr i turnarea ei dup ,

rânduiala ei întru miros de bun
mifeazrh aducere Domnului.

29. 1- kev. 23, 24. 7. Lev. 16,- 2?: 23, 1.1.
1

8. 28, 19! i loem 7, 37. >

'• 12. i ziua a cincisprezecea a lunii

acefta a-aptea, chemare" sfânt va

îi vou, nici un lucru de slujb s
nu facei, is inei srbtoare Dom-
nului apte zile. k ; ^

"
i

13. i s aducei arderi de fot

jertf întru miros de bun mireazm
Domnului, în ziua dinfâiu treispre-

zece viei din vaci, doi berbeci, pa-

trusprezece miei de câte un an, cu-

rai vor fi vou.- ?
' :?

-14.î Jertfele lor fin curat ame-
stecat cu untdelemn, trei a zecea

la un viel din cei treisprezece viei,

i dou a zecea la un berbece din

cei doi berbeci. > ^
15. O zecime de fiecare^ miel ta

cei patrusprezece miei. -

16. i un ap din capre jertf pen-

tru pcat afar de arderea de fot

cea de pururea, jertfele lor, i tur-

nrile lor. = -

:
' 5v

17. A doua zi doisprezece viei,

cloi berbeci i patrusprezece miei

de câte un an, curai. ;
: o- -

18. Cu jertfa lor i turnarea lor

la vitei i la berbeci' i la-miei dup
numrul lor, dup>rânduiîâV •

19. Un ap din capre jertf pentru

pcat, afar de arderea de tof cea de

pururea, jertfele -lor -t turnrile tor.

- 20." A ! treia zi, l unsprezece viei,

doi berbeci i patrusprezece miei

de câte Un an, curai.

Jertfa lo> i ' turnarea lor la

viei i la berbeci i la' miei dup
rfljrnârul lor, dup rânduiat; -

;

221 i urî Japi din capre jerffpert--

tru pcat, afar de arderea de tot cea

de pururea, jertfele i turnrile lor.

23. A patra zi, zece viei, doi Ber-

beci, patrusprezece miei de câte un

an, curai; " ;

- 24. Jertfele lor, i turnrile lor la

viei i la berbeci i la miei dup
numrul lor, dup rânduiat.

25; i un ap din capre jertf- pen-

12. Lev. 23, 34-43. ' '

"
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im ; ftal, ajajj de arderea, de toi

cea.de pururea, jertfele Iar jy, tur?

nrii? lor.

A, cin cea zi, np^s viejfc, doi

berbeci, patrusprezece miei de cale

un aj, curai.

27v Jertfele, lor i
;
turnrile lor, La

vfe^i la^ berbeci i la rnM dup,

nj^8ft&lQr, :
dur$4tânduiaiji

28.: i cwi Nffi din capre jerftfrpj?ri!

tru pcat afar de arderea . de tot

cej^de, pjttre^ jerljele, !#; i tur-

nris lor.

2% Ai asejt zi opt vi (ei, doi ber-

beci, pjytfwp,ezece,,rjji^i de sMz, un

an, curai.

3£k« Jertfele l©r
;
i f^i^te/îo*Ja

vitei i la beibeci i lajsiei dup
nurnfu^lor,, 4uft^rli9dujil%

31. i un (ap di$ capre je.rti^pejk

tru pcat,, aiar^ d|e , ardeea de tot

cea de pururea, jertfele loc i te?

itile

32. Afi^iea, z, aptCi vijej, doi

berbeci, patrup§e£ece miei de- c%
un an,, curai.;

33. jtfefe loi j; l4rn||nlf ,le« la

vijei i
;
la berbeci i la mm dmâ

numrul lor, dup rânduial.

%k iîVrfcte 4*lft espj"«.ielfii^n?
tn pâcajt, aiar de arderea. d# tot

eca^d, pijf^eat jejljeje ; lor | hir-

n|f^lip,,

35. A opta zif î<#?re|t seipfii

va fi voulf nici u» lucru spre slujb

36. l vgi aduce arderi de tot în-

tru miros de bun mireazm jertf

Dornului, un viel, un bejb&ce i
apte, miei de câlc uti an, curaji.

37. Jertfele, lor. i turnrile lor, la

vj|el \ ia ber,bece i la. miei, dup
numrul lor, dup rânduiaia lor..

3%, i uî\ (ap din capre jejtf pen-

tru pca4
;
afar.de aderea de tot, cea

de pururea» jerlîeje i hir,nrite lor.

39. Aces4ea,vei face J}om&uu*i în

srbtorile voastre,, afar de jertfele

voastre de fgduin, i afar de

cele de bun voea voastr, i de

arderile de lot ale voastre, i de jert-

fele, voas^e» i d^ fMrrrrjle voastte*

i de jeitfelej cejet; d*. mânfaiu afc

voastre,

CAP. 30.

Pentru fgaduini.

Qi a grit Moisî fiilor lui lsrail,

Qdup toate câfe an poruncit Dom-
nul lui Moisî.

2. i a grit Moisl ctre mai marii

neamurilor fiilor lui lsra.il, zicând

:

acesta este cuvântul, care I au po-

runcit Domnul.

3. Omul care. va, face îgduin
Domnului, sau se vg jura legârtdu-.se

pj? sufletul su, s- nu-i calce, cu-

vântul su; toate câte vor iei din

guralui,, s -le fac.

4. Iar de va face o. femeie fg-
duin Domnului, legâtuju-se din tt-

neree înc fiind în casa tatlui su»
5,, i va auzi tatl ei fgduinele

ei, i, legtura ce a pns^asupra su-

fletului su, i va tce.âatatf ei, vor;

slâ toate fgduinei? ei ,i ori-cu ce

i-a legat sufletul su, va rmânea?.

6. Iar dac tatl ei nu ar vroî, ort

în ce zi va afla toate fgduinele ei

i legturile, care le^a pus asupra;

sufletului su, nu vor slâ, i Dom-
nul o va iert pre ea, c n'a vxut

tatl ei.

7. Iar de va fi mritat i i-a
luat aupr^i o fgduin^ sau a

rostit -gura ei^ceva cu l( care i--a le,-

gat sufletul su;

% pe, va auzi brbatul , ei,, i va
tâceâ. câad, a auzii, arunci.,vor stâ

foaJ& fgduinele, ei, ^ ori. cu- ce

i-a. legat suflejul sti, va .rrtjâaeâ»

9. Iai
;
dac,brbatul nuv veâ».

îndat ce a aflat foate fgduinele:

35, Lev. 23, 36; loan 7, 37. 30. 3. n 2 Leg«,23, 2U
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i IegtîuMe ei îtâte a ?pîfs asupra

SiifletuMi %ii, iru Wr rttiiheâ, ei

brbatul ei rfa vrut, i Domnul 0

va iertâ pre ea.

*tO. lir
:fQâiiiin ^Wtavei, i a

cel lsate de brbat, câte se Va f-

gdui asii^fa âutotriui -sâii, vor r-

rtiffieâ ei.

11. 'Iar de Va îate în casa br-

batului sau igldWnâ sa, sau le-

gtura sa cea cu jurmânt asupra

sufletului su>

i!2. i va âîizl fet'batul el, i ht-

rhic nu Va zice ei, nici se v îm-

prolivi, vor siâ toate fgduinele

ei, i foaie legturile ei câte a pus

asupra ^fierului su, vor rmânea
asupra ei.

13. far dac brbatul ei nu va

vreâ îndat ce va auzi, toate câte

Vor ieî din fciaiele ei, orice fg-
duine i orice legturi asupra su-

fletului su, tiu vor rrhâneâ ei, c
brbatul ei le-a stricai, i Domnul
o vâ iert pre ta.

T4. Toat fgduina i tot jur-

mântul de legtur, care mâhnete
sufletul, brbatul ei îl va întri ei,

i *>fbâftil ei îl Va luâ dela ea.

15. iar tcând de va tcea din zi

în zi, Va întri toate fgduinele ei,

i irotrîrifc *:ele de pfeste ea le v
întri €i, pentruc a tcut în ziua

în care a auzit.

^6. Iar dac le va strica birbaful

&t, dup ziua îh cafe a auzit, el

V iiitrtâ pcatul.

17. Acestea sunt poruncile câte

au rânduit DtirnMil lui Moisi, tnîrc

brbat i între femeie, i între tat

i îrître iat, pân este iârrr în

casa iailui su.

CAP. 31.

Israil biruete din nou pe Madiamifi
cu mare prad.

«Pi au ^rrît Domnul ctre Moisî,

Vzicând:

2. fbvueffe pre fiii lui israil la

biruin ^âTSufr Mâldf|»iienHbf, i
a^oi le vei afliagefe imparul Un.

3. i r-gtitif M&iti clîre ^pdpor,

zicând: înfrarmai din voi brbai,
i -Vi rzboii înaintea Domnului -
supra lui Madiam, Ca s dai iz-

bând Domnului din Madiam.
4. Câte o mie din fiecare semin-

ie, din ÎOâfe iemîniie 1iil6îiui îs-

râil îiimiteji s se rzboiasc.

5. i s'au numrat din miile lui

Israil, câte o mie He Iteca?e semln-

|le, dWSpfeztCe mii ifeijfbai îti-

trarmafi spre râibolu.

6. i i-u trimis pre ei Moisî, câte

b mie din fiecare seminie cu pu-

terea lor, i FitreîeS îiui liii Eleazar

feciorul lui AaromprebuJl, i vadele

cele sfinte i tfâtrtbifele de semnale

în mâinile lor.

7. i a dat rzboiu asupra lui Ma-
diam, precum au poruncit Domnul
lui Moisî, i a ucis toat ^partea br-
bteasc.

8. i pre împraii lui Matfiimi-au

ornorît împreun cu fnijii lor, i
pre Evin i pre Rocon i pre Sur

i pre Ur i pre Rovoc, cinci îm-

prai ai lui 'Maâtam, i pfeltalaâm

feciorul iui Veor î^a omorfttu saisia.

9. i femeile Iii Madiam le-au ro-

bit, i averea lor i vilele lor i
toate agoniseleîe lor i puterea lor

o au robit.

10. i toate cetile lor în care

lcuiau ei i slaele lor le%u ars

cu foc.

11. i au luat *!©a1 prada lor i
toate jafurile lor, dela om pân la

dobitoc.

12. i au adus la Moisî i fe E-

leazar preotul i la foi fiii lui Is-

rail, fobimea i jafurile i ^pradain

tabr în Aravoful lui Moav, care

este lâng Iordan despre Ierihon.

01.-^. 27,13. &2"5,'18. <S.BuS $fefVli3, 21.
11. H 2 Lege 20, 14.
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r: 3.v^i:i-if ;ie;^4^is^# Eeazar

întâmpinarea lor» afar de tabr.

t ;14-i s'a mâniat Moisî pte, cei

pia-triari: ai otirii, preiei: :pres^

mii i pre cei prefe sute, carii ve-

neau dela btaea rzboiului.

15., i a zis ctre ei Moisî: pen*

trace ai prins vii pre femei ?

- 16. C acestea au fcut pre fiii lui

Israil -dup cuvântul lui Valaarn, ca

s prseasc i . calce cuvântul

Domnului, pentru Fogor, i s'a f-

cut bfae întru adunarea Domnului.

17. i acum ucidei toat; partea

brbteasc de toat vârsta, i pre

toat femeea, care a cunoscut pat

de brbat, omorîti-o.

. 18. i pre toate femeile care n'au

cunoscut paf de brbat, vii le inei.

19. i voi tbrîfi afar de tabr
apte zile» tot cel ce a ucis pre ci-

nevâ, i cel ce se atinge de cel r-
nit,] se va curai a treia zi i a ap-
tea zi, voi i robimea voastr,

20. i toat îmbrcmintea; ${ lot

vaul de piele i tot lucrul din piele

dCcapr i fot vasul de lemn vei

curfc v y:

21. i a zis Eleazar preotul ctre

brbaii otirii, carii veneau dela rz-

boiu : aceasta este îndreptarea legii

,

care o au poruncit Domnul lui Moisi.

22. Afar de aur i de argint i
de aram i de fier i. de plumb

i de cositor, "
.

, 23. Tot lucrul, care va frece prin

foc, se va lmuri, îns cu apa cu-

reniei se va cur(i, i toate „care

nu trec prin focv>or trece prin aps
24. i ve(i spl hainele voastre

în ziua al aptea; ea fii curai,

i dup aceasta vei intrâ în tabr;
-Î2J5; i au gritDc|rnnul ctre Moisî*

zicând.;... h

i'v;"
' ""i k'î' r "; '> "vr :

"

25. 1 Itnp. 15, 3. 16. 25, 1, 2;-H>oes 2*-14»

. 17. Ju,2i, 1.1, 19. 19, îl, J2; x
-23. Lev*

6, 28; 11, 33; 15, 12. '
.

.-; / " V

26. Numr capetele przilor ro-

bimei, dela om pân lâ dobifoc, Ut

i Eleazar preoul;i cpeteniile nea-

murilor adunrii. „-.-•:

î 27. i vei înprti przile între

rzboinicii ceij ce- au ieit la rzr
boiu, i între toat adunarea. ^

28. i veti osebi Domnului dela

oamenii cei rzboinici, carii iei; la

rzboiu, un suflet din cinci sute de

oameni, i din dobitoace i din bo
i din oi i din asini.* ~

29. i din jumtatea., lor veti luâ,

i veti da lui Eleazar preotul, pârg
Domnului. _

30. i din jumtatea- fiilor lui Is-

rail vei luâ din cincizeci unul, din

oameni i din boi i din . oi i din

asini i din toate dobitoacele, i le

vei da Leviilor celor ce sunt rân-

duii la slujbele cortului Domnului.

• 31. i au fcut. Moisî. i Eleazar

preotul dup cum au poruncit Dom-
nul lui Moisî. .

32. i a fost rmi(a, carevau

trecut ; a, rpbirrteij eare ;
au robit br-

baii Cei rzboinici, din oii ase sute

de mii aptezeci i cinci.

33. i boi aptezeci i diqu de rnik

: 34. i asini aizeci i una de mii.

;
35. i suflete omeneti -ale femei-

lor, care n'au cunoscut paf brb-
tesc, toate sufletele treizeci i dou
de mii.

36. i a fost jumtatea acestora

partea celor ce s'au dus la rzboiu,

din numrul oilor trei sute treizeci

i apte de mii cinci sute.

37. i s'a osebit Domnului, din

oi ase sute aptezeci i cinci. -

38. i boi treizeci i ase de mii*

iar osebii Domnului, aptezeci i doi»

39. i asini treizeci de mii cinci

sute, iar osebii Domnului, aizeci

i unul. V :

"

40. i suflete omeneti aisprezece

mii^ iar osebii Dolnuului; Treizeci;

dou de suflete. ' - ^
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41. i a dai Mdisî partea Domnu-

lui darea lui Dumnezeu, lui Eleazar

preotul, dup cum au poruncii Dom- ,

nul lui Moisî.

42. Din jumtatea lui Israil, pre

carii i-a osebit Moisî din Brbaii

cei rzboinici.

43: i a fost jumtatea adunrii

din oi. trei sule treizeci i apte de

mii cinci sule.
-

44. i boi treizeci i ase de mii.

45. Asini treizeci de mii cinci sute.

46. i suflete omeneti aispre-

zece mii.

47. i a luat Moisî din jumtatea

fiilor lui Israil din cincizeci, una, din

oameni i din dobitoace, i le-a dat

Levijilor celor rânduii la slujbele

cortului Domnului, în ce chip au

poruncit Domnul lui Moisî.

48. i au venit la Moisî toi cei

mai mari în oaste, carii erau preste

mii i preste sute. .

49. i au zis ctre; Moisî: slugile

tale au numrat pe brbaii de rz-

boiu, carii sunt la noi,, i ri'a lipsii

dintre ei nici mcar unul.

50. i am adus dar Domnului fie-

care ce a aflat: vas de aur, gher-

dan, cercei, inel, brare, salb, ca

s te rogi pentru noi Domnului.

51. i au luat Moisî i Eleazar

preotul aurul dela ei,' oale sculele

lucrate.

52. i a fost lot aurul, care 1-a

adus dar Domnului, aisprezece mii

apte sute cincizeci de sicii, dela cei

preste mii, i dela cei preste sute,

53. i brbaii cei rzboinici fie-

care pentru sinei a prdat.

54. i au luat Moisî i Eleazar

preotul aurul dela cei preste mii, i
dela cei preste sute, i l-au bgat
în cortul mrturiei, pomenire fiilor

iui Israil înaintea Domnului.
j

41. 18, 8, 19.

53. H 2 Lege 20, 14.

CAP. 32. ;

:

începutul stapânirei
.
pmântului

' Hanaan. .

Si
multe dobitoace aveau fiii lui Ru-

j
vim, i fiii lui Gad aveau mulime

mult foarte.

2. i au vzut pmântul lui lazir

i pmântul lui Glaad, i era lo-

cul, loc de dobitoace, i mergând

fiii lui Ruvim i fiii lui Gad, au zis

ctre Moisî i ctre Eleazar preotul,

i ctre mâi marii adunrii, zicând:

3. A tar ol i Devon i lazir i
Namra i Esevon i Eleali i Se-

vama i Navv !i Vean.

4. Pmântul; c"are l-au dat Dom-
nul înaintea fiilor lui Israil, este p-
mânt bun de hran de dobitoace,

i slugile tale au dobitoace.

5. i a zis: de am aflat har îna-

intea ta, s se dea pmântul acesta

nou robilor ti moie, i s nu ne

treci pre noi Iordanul.

6. i a zis Mdisî fiilor lui Gad i
fiilor lui Ruvim : fraii votri vor mer-

ge lâ rzboiu, i voi s edei aici?

7. Pentruce întoarcei cugetele fii-

16 r lui Israil, ca s nu treac în p-
mântul, carc-l d lor Domnul? •

8. Aâ au fcut prinii votri, când

i-am trimis pre ei din Kadis-Varnî,

ca s iscodeasc pmântul. ;

9. i s'a suit în valea struguru-

lui, i a iscodit pmântul, i a în-

tors inima fiilor lui Israil, da s nu

intre în pmântul, care l-au dai Dom-

nul lor.

10. i s'au mâniat cu iuime Dom-
nul în ziua aceea, i s'au jurat, zi-

când:

11. Nu vor vedea Oamenii acetia,

carii s'au suit din Eghipet cei ce

sunt de douzeci de ani i mai mari,

carii tiu binele i rul; pmântul
care m'am jurat lui Avraam i lui

'32. & 13, 3; H 2 Lege 1, 22. 9. 13, 32.

11. H 2 Lege 1, 35.
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Isaac i lui lacov, pentruc n'au

umblat dup mine.

12. Âîar de Halev feciorul lui le-

toni, care s'a osebit, i Isus al

lui Navî, c acetia au umblat dup
Domnul.

13. i s'au mânieat Domnul cu in-

fime pre Israil, i i-au învluit pre

ei în pustie patruzeci de ani, pân
ce s'a stins tot neamul, care fceâ

rele înaintea Domnului.

14. Iat v'ai sculat în locul p-
rinilor votri sfat de oameni pc-
toi, s mai adaogei înc la iui-

rrrea Domnului asupra lui Israil.

15. C v vei întoarce dela el,

ca s mai adaogei înc a-1 ls în

pustie, iS facei frdelege la toat

adunarea aceasta.

16. i au venit la dânsul, i au zis

:

stâne de oi vom face aici dobitoa-

celor noastre, i ceti averilor noa-

stre.

17. Iar noi înarmai vom merge
înaintea îiilor lui Israil pân ce-i vom
duce pre ei în locul lor, i averea

noastr va rrnâneâ în ceii zidite

pentru icuiforii pmântului.

18. Nu ne vom întoarce la casele

noastre, pân ce se vor împri fiii

lui Israil fiecare în moia sa.

19. i nu vom moteni între ei

mai mult dincolo de Iordan i mai

încolo, c am luat moia noastr
dincoace de Iordan, despre rsrit.

20. i a zis ctre ei Moisi: de vei

face dup cuvântul acesta, de v
vei înarmâ înaintea Domnului la

rzboiu,
s
*

21. i tot cel înarmat dintre voi

va tre^e Iordanul înaintea Domnu-
lui la rzboiu, pân ce va pieri vrj-

maul dela faa lui,

22. i se va stpâni pmântiil îna-

intea Domnului
; dup aceea v vei

întoarce,, i vei îi nevinovai înain-

tea Domnului i înaintea lui Israil,

i va fi vou pmântii acesta mo*
ie înaintea #0fHTMiki.

23. Iar de nu vei face aâ, vei

pctui înaintea Domnului, i vei

cunoate pcatul vostru, când v
vor apucâ pre voi relele,

24. Deci, zidii vou eet&i pentru

averea voastr, i slae dobitoa-

celor voastre, i ceea ce spunei cu

gura voastr, s facei.

25. i au zis fiii lui Ruvim i fiii

lui Gad ctre Moisi, grind: slugile

tale vor face dup cum Domnul no-

stru poruncete.

26. Averea noastr i femeile noa-

stre i toate dobitoacele noastre, vor

îi în cetile lui Galaad.

27. Iar slugile tale vor trece toi

înarmai i gtii de rzboi» înain-

tea Domnului, precum zice Domnul,

28. i a poruncit pentru ei Moisî

lui Eleazar preotul, lui Isus fiul tei

Navî, i mai marilor seminiilor nea-

murilor lui Israil.

29. i a zis ctre ei Moisi; de vor

trece fiii lui Ravim i ÎMi lui <3ad

cu voi Iordanul, <toi, carele poate

iei la rzboiu înaintea Domnului,

i vei stpâni pmântul înaintea

voastr, ^vei da lor pârnântul 4ui Ga-

laad motenire.

30. Iar de nu vor trece cu voi cei

ce se pot înarmâ la rzboiu înain-

tea Domnului, vei trece averea lor

i femeile lor i dobitoacele lor, mai

înainte de voi, în pmântul Hanaan,

i vor moteni împreun cu voi în

pmântul Hanaan.

31. i au rspuns feciorii lui Ru-

vim i feciorii lui Oad, zicând: cum
zice domnul slugilor sale, aâ vom
face.

32. Noi vom trece înarmai îna-

intea Domnului în pmântul Hanaan r

17. Is. Navî 4, 13. 20. H 2 Lege 3, 18;
Isus Navî 1, 14.

23. 4~lmp. 7, 9. 25, Isus Navî 4, 12.

28. Is. Navî 1, 13.
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numai de ne vei- da nou moie
dincoace de Iordan.

33. i a dat Moisi fiilor lui <3ad

i fiilor lui Ruvim, i te funilâte

din seminia lui Manasi fiul iui Io-

sif, împria lai Sion împratul A-

moreilor, i împria lui Og împ-
ratul Vasanului, pmântul i cet-

ile împreun cu hotarele lui, cet-

ile pmântului de prin prejur.

34. i au zidii fiii lui Gad Devo-

nul i Atarotul i Aroirul.

35. i Sofarul i Iazîrul, i le-au

înlat.

36. i Namramuî i Veiaranul, ce-

lfi tari i stâni de oi.

37. i fiii lui Ruvim au zidit Ese-

vonul i Elealinul i Kariatanul.

38. i Nabo i Veelmeonut oco-

lite schimbând numele l Sevamaul.

i a numit dup numele sate nu-

mele cetilor, cafe le-au zidit.

39. i a mers Ur fiul lui Mahir

fiul lui Manasî în Galaad, i 1-a luat,

t a pierdut pre Amoreut, cel ce l-
cuiâ într'însul.

40. i a dat Moisî Galaadul lui

Mahir feciorul lui Manasi, l â l-
cuit acolo.

HI. i Iahir feciorul lui Mânai a

mers, i a teaf siaurile lor, i îe-a

numit sîaurîle lui lahir.

42. i Navav a mers, i a luat

Kaatul i satele lui, i le-a numit

Navot dup numele su.

CAP. 33.

Cltoriile i pofastirilt poporului
Israil.

Si acestea sunt popasurile fiilor lui

}

Israil dupce au ieit din p-
mântul Eghipetului împreun cu pu-

leea lor, prin mâna lui Moisî i a

lui Aaron.

2. i a scris Moisî purcederile t

33. E 2 Lege 3, 12; Isus Navî 13,6? i 22> 4^

Fas* 59, "2*. B 2 fcege 3, 12, 16.
4& i Pat'&iip. 2. "22.

popasurile lor, dup cuvântul Dem-
nului, i acestea sunt popaâuriîe c-
ltoriei lor:

3. Au purces din Ramesi în luna

dinfâiu îti a cincisprezecea zi a lu-

nel dintâiu, a doua i\ de Paii aa

ieit fiii lui Israil cu mân îrtalt

înaintea tuturor Egnipienilor.

4. i Eghipfenii îngropa u pre îo(i

cei ce muriser dintre sine, pre carii

i-au omorît Domnul, pre fot cel în-

tâiu nscut în pmântul Eghipetu-

lui, i întru dumnezeii lor âu fcut

Domnul izbândire.

5. i purcezând fiii lui Israil fin

Ramesi, au tbrît în Sochot.

6. i purcezând din Sochot, au

tbrît în Vutan, care este o parte

a pustiei.

7. i au purces lin Vutan, i aii

tbrît la gura Irotului, care este

împreajma Velsepfonului, i au t-

brît împreajma Magdoiului.

8. i au purces tHn preajma Iro-

tului, i a« trecut prin mijlocul mrii
în pustie, i au mers vi cale de trei

zile prin pustie, i au iâ bârfi în

Merra.

9. i au purces din Merra, l au

venit în Elim, i îtî Elim douspre-
zece izvoare de ap, i aptezeci de

pomi de finic, i au tbrît acolo

lâng ap.
10. i au purces din Elim, i au

tbrît lâng marea Roie.

11. i au purces de lâng marca

Roie, i au tbrît în pusiia Sin.

12. i au purces din pustia Sin,

i au fbrîl în Rafaca.

13. i au purces din Rafaca, i au

tbrît în Elus.

14. i au purces din Elus, i au

tbrît în Rafidin, i acolo tfâveâ

poporul ap s bel.

33. 3. Ehre 12, 37; R Z Lege 16, %.
4. Eite 12, 12; Ps. 135, 10; Isaia 19, 1.

5. Eite 12, 37. 6. Eitre 13, 20. 7. Eite
14» 2V 8. Eîtfe 15, 22, 2*. 9. Efh« 15, «7.

U. Eite re, V. 13, Efte îî, 1.
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votri în vremea aceea, zicând: as-

cultai între fraii votri, i judecai

drept între om i între fratele lui

i între nemernicul lui.

17. S nu cunoti faa la jude-

cat, pre cel mic i pre cel mare

întocmai s-l judeci; s nu te stieti

de faja omului, c judecata a lui

Dumnezeu este, i lucrul care va fi

vou greu îl vei antice la mine, i-1

voiu auzi eu.

18. i am poruncit vou în vre-

mea aceea toate cuvintele, care s-
|e facei.

Wf, i purcezâncl din Horiv, am
mec toalâ pustia eea mare l- în*

fricoat, care o ai vzut, calea

nupMtit Amorcului, dupre eum au

poruncit nou Domnul Dumnezeul

nostru, i am venit pân la Kadi-

sul Varnî.

20. i am zis ctre voi: venit-ai

pini la -muntele Amoreului, care-l

d- nou Domnul Dumnezeul nostru.

21. Vedei, au dat Domnul Dum-
nezeul vostru înaintea feii voastre

pmântul, suindu-v, nrotenii-1 în

ce chip au zis,vou Domnul Dum-
nezeul prinilor* votri, nu v te*

mei, nici v speriai.

22. i ai venit toi la mine, i ai

zis: si trimitem mmmilnmniea uo^
str, i s iscodeasc pmântul, i
s ne adtt nou rspuns, pre care

cale s ne suto îtit'însul, t în care

ceti s intrm.

23. i a plcut înaintea mea cu-

vântul, i am luat dintre voi doi*

sprezece brbai, din fiecare semin-

ie un brbat.

24. i me^gâncls'mu suii în munte,

j; au venttp%i&ki valea strugurului,

i l-au privit pre el.

25. t luând !n mâinile sale din

rodul pmântului, au adus la noi,

135. hev. 19, îSi Bild. 24, 231 2 Eatalip. 19,

& T. 22. N<ura. 13,' 3 i 9£r S. 24. faurii,

13, 23. - :
'

'

LEGE 1.

i au zis: bun este pmântul, care-l

d nou Domnul Dumnezeul nostru.

26. i n'ai vrut s v suii, i ai

clcat cuvântul Domnului Dumne-
zeului vostru.

27. i ai cârtit în corturile voa-

stre, i ai zis: penlruc ne-au urît

pre noi Domnul, pentru aceea ne-au

scos din pmântul Eghipetului, ca

ne deâ tn m|inile Amoreilor s
ne piarz pre noi.

28. Unde ne suim noi? Fraii votri

au îngrozit inima voastr zicând:

neam mare i mult i mai tare de

cât noi, i ceti mari i zidite pân
la cer, înc i feciori de uriai am
vzut acolo.

29. i am zis ctre vor. s nu v
temei, nici s v speriai de ei.

3& Domnul Dumnezeul nostru cel

ce mergeînainiea feii voastre, el va

bate pre ei împreun cu voi dupre

toate câte au fcut vou în pmân-
tul Eghipetului.

31.. i în pustia aceasta, care o

ai vaufc pre calea muntelui Amo-
reului aâ te-au llrânttisomnuiDum*

rezeul tu* cum ar fi îngrijit un om
pre fiul su, în toat calea care ai
umblat, pân ce ai venit la lo&uj

acesta,

32v i în cuvântul acesta n'ai ee-
zut Domnului Purruiezfului vo^tfij».

3pi. Carele merge înaintea^ voastr

în calea aceasta, ca s v aleag#

VjQu| loc, poyjuin (|u-y4I pre voi

noatei cu foc, ca s v iraf c§r

lea pre care t W%Wtfk ?iP

"$. i $ uzi| ^mul glasul, cu-

vintelor vc«asjret | r^f^ilnd^^ 'y
igrat zicând;

n|i
i

ace% ||r||âniil
;
c^^|in

r
ca|f>

nj'arrjL iiaj; pJri|uUkr lor.

2. Num. 14» l. 37» îium. U, 1. M>Vmk
13, Z8. 30. Esire; 14» 14. U. Jaia 4J, 4,

&r. Eire 13, St ^4C3S;1«tin^0, -ari
14, 14. 35. Num. 14, 23, 30; Psalm 94, 1£;

3T 26, 26 i 4, 21. " "
'



A DOUA LEGE 1-2 225

,.;?i.3fi^&far de Halev îiul lui leîoni,
j

l^UUya wsdeâ, iAuî voiu da *p-
|

care s'a siail, i hilar

ÎUi, pontai c zkîr\iti{ foaie, a ascul-

iaf pfe :D©mnul.

...tS^Lii.pT^mine s'a mânia! Dom-

nul ,|>inlru^oi/2icând: nici tu nu

vd fetrâ-iscoio. ...
38. îsus- îuil lui Naivi cel ce st

înai^ea^ ta; .acesta va intra acolo,

. -pre-Jlîl' Igtatele, c el va împri
-îlifîsrri pmântul cu sorii.

pruncii votri de care ai

zis" c yjor.fi de. jaf, i tot pruncul

. iiâir,, care. nu tie astzi rul sau

dintele; acetia vor intra acolo, i-i

vd.u'da lor, i-1 vor moteni pre el.

t>i4Q, .îar voi întorcându-v, a{i t-

brî! în pustie pre calea cea des-
;

predarea Roie. _, ,

-. 4i;%i ati rspuns i ai zis: p-
ciuiî-arnjHaintea Domnului Dum-

nezeului nostru. Noi suindu-ne vom
.face âzboiu dup toate câte au po-

runcitjion Domnul Dumnezeul no-

stru,' i luând -fiecare armele, sale,

isadnriându-vl v'ai suit în munte.
1

s>.42ii au grit Domnul ctre mine;

2Î ior, nu v suii, nici facei rz-

- fioiiîi c eu nu sunt ou voi, i. s
:nuiptf*rii înaintea vrjmailor votri.

/ - 43i i am grit vou, i. nu m'aji

-ascultat, i .a.ii clcat cuvântul Dom-

nului, .i rsemeindu-v v'ai suit în

munte,

4A\*l ieind Arnoreul- cel ce l-

-caiâ în muntele acela întru întâm-

pinarea voastr; v'a cgon.it pre voi,

?cum fac albinele, i v'a tiat pre voi

dela- Siir pân la Erma."--

. 45, i.ezând ai plâns înaintea

Bo»nul4iL Dumnezeului nostru, i
atlau-^ auzit Domnul glasul voslru,

nici au cutat spre voi.

. 4& l a|i. ezui în Kadis zile multe,

37. Num. 20, 12. 39. Num. 14, 3J. 33.

-4i„ Num; 14, 40.- 42. Num. 14, 42.

44t Ps. 117, 12.

c multe au fost zilele câte ai e-
zut acolo:

"

GAP. 2.

Biruina asupra- Amoruh/r.

§i întorcându-ne am purces în .pu-

,
stie pre calea cea despre

. marea

Roie, precum au ^ril Domnul c-
tre mine, i am încunjurat. muntele

Siirului în multe zile. •

1

2. î âu zis Domnul- .ctre mme:
,3. Desiul ai încunjurat muntele

acesta, întoarcei-v dar ctre miaz-
noapte. . ,

'

4. i poruncete poporului, zicând:

voi vei trece prin -hotarele tfraiW

votru fiii lui lsav, carii lcuesc în

Siir, i se vor înfricoa de voiu i
se vor teme foarte. " -

/

5. S nu facei cu ci rzboiu, pen-

truc nu voiu da vou' din pmân-
tul lor nici o urm de picior, pen-

truc motenire am dat -fiilor: lui lsav

muntele Siir.. ;

6. Cu argint cumprâi-v bucate

dda ei, î mâncai, j. ap cump-
rai dela ei cu argint, i bei.r .

7. C Domnul Dumnezeul* nostru-

te-au binecuvântatpre jine întru toate

lucrurile mâinilor tale. Cunoaf&currt

ai. trecut putiea .cea mare i îi ifri-

coat; iat patruzeci de ani ©om-
nul Dumnezeul tu au fost cu line i
de nimica n'ai avut lipâ.

8. i am trecut deia; fraii notrr

fiii lui lsay, carii IHcuiauîn Siir lâng
calea Aravei; deiaQon, j.deia Ghe-

sion Gayeri ilHioiPcândfi-he am tre-

cut, calea; pustiei iui Moav.

9. i au zi^ Domnul ctre mine:

nu v învr-jbiîxu Moavitenii, i s
nu facei râzboiu cu ei, pentruc nu

voiu da vou din pmântul lor mo-

ie, c fiilor lui Lo.t -am daiI AroiruT

s-1 moteneasc*.

I 2. 4. Num, 20, 14.' -f. Fac. 36, 8} Ts. Nav»
I 24, 4. 6. Nutn. 20, 19. «* ' '
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1Q. Ommii mai înainte au ezut 1

pre dânsul, neam mare i mult i
[

lari, ca i Enachimii..

11. Raîainii se vor socoti i ei ca

i Enachimii; iar Moavitenii i-au nu-

mit pre ei omîni.

12v i în Siir mai înainte edeâ
iloreul; i fiii lui Isav i-au pierdut

pre ei, i i-au'sfrâmat dela faa s,
i au lcuit ei în locul lor, cum a

fcut Israil cu pmântul motenirii

sale* care l-au dat lor Domnul.

-13. Acum dar- sculai-v, i pur-

cedei, i trecei valea Zaret.

14.,i zilele în care am mers de

ia Kadisul Varni pân am trecut va- i

tea Zarei sunt treizeci i opt de ani,

pân ce a murit din tabr tot nea-

mul brbailor celor rzboinici, pre-

cum s'au juratlorDomnulOumnezeu.

-15. l mâna Domnului au fost pre-

ste «1, ca s topeasc pre ei din

•tabr, pân ce au pierit.

16. i a fosf dupce au czut toi

brbaii cei rzboinici, i au murit

dîrftfe popor.

17. i au grit Domnul ctre mine,

zicând:

18. Tu vei trece astzi hotarele

lui Moav, Aroirul.

19. i v vei apropkâ aproape

de fiii lui Aman, s nu v învrjbii

cu ei, i s nu bâlei rzbpiii cu ei,

penlruc din pmântul lui Amân nu

voiu da ie moie, c fiilor lui Lot

l-am dat moie.

20. PmânM Rafainilor s'a soco-

lit i acesta, penlruc Rafainii au

lcuit mai înainte
1

"pre el; i Amani-

ienii îi chiam pre ei Zohomini,

21. Neam mare i mult i msi

tare decât voi, câ i Enachimii, i i-au

pierdui pre ei Domnul dinaintea reii

lor, i au motenit i au lcuit în

îocul lor pân în ziua aceasta.

22. Precum âu fcut fiilor lui Isav

12. Fac. 36, 20. 7.5. Esire 9, 3. 19. Fac.»
19, 38.

cei ce lcuesc îh Siir,, carii âu pier-

dut pre Horei dela fâfsa, i i-au

motenit pre ei, i au lcuit. în lo-

cul lor pân în. ziua aceasta»

23. i Eveii cei ce lcuSu în Asi-

rotpânla Gaza, i pre Kapadochii,
,

carii au ieit din Kapadochiea ijau

sfrâmat, i s'au aezai îai locul lor.

24. Acum dar sculairvri vdu-
cei i trecei valea ArnonuitrL Iat

am dat în mâinile tale^fcSfon, A-

moreuî împratul Esevohului, $ p-
mântul lui. începe al moteni, ii cu

el rzboiu în ziua .aceasta.

25. Începe a da cutremurul llu

i frica 1a preste toate neamuri^'

cele de supt cer, cari auzind de nu-

mele tu se vot turbur,i se vor teme

de faa voastr.-

26. i am trimis soli din pnsfiea,

Kedamot la Sion împratul Escvo-

nului cu cuvinle de pace, zicând

:

27. Trece-voiu prin,pmântul tu,

pre cale voiu merge, mi m voiu ;

abale la dreapta au la stânga.

28. Bucate pre bani drni vejtda,

i voiu mâncâ, i ap pre bahi îmi

vei da, i voiu ieâ ; numai câl voiu

frece cu picioarele mele.

29. Precum mi-au .fcut mie; iiii

lui Isav, c«i ce lcuesc în Siir i
Moavitenii cei ce lcu«sc îri Aroir,

pân ce voiu trece Iojdanul în p-
mântul, care-1d nou&D&mnulBum-
nezeul nostru.

30. i n'a vrut Sion împratul E-

sevonului s trecem noi priri hota-

rul lui, penlruc Domnul Dumne-
zeul nosiru" ati®învârtaat duhul lui

i au întrit inima» lui; t-a s se deâ
_

în mâinile tale, ca întziua aceasta.

31. i au zis Domnul ctre mme:
iat am început a ; da; înaintea* ifeii

tale pre Sion Amoreutlmpratul E-

sevonului i pmântul luj, .kîricepc^

a moteni pmântul lut.

24. Num. 21,21. 26. Num. 21,21. .30. Num.
21, 23; Is. Nav. 11, 20. JT. Fimos 2i 9.
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CAP. 3.

- 32rî âMe
:

frion împratul Ese-

vonului miru IWfimpiîiarea noastr,

si' tof
!>
pb*o'rul liii lâ fzboiu în

"îâssâ.
; 33.'i l-au âaf pTe^el Demnul Diim-

ncz€ul'ii^sîrit^iîiiiiitea feii noastre,

:

îfi
:rhâi'nrk^6as<fe,*ri-ârn btut pre

-el i pre^ftPhJi i -pre tor' poporul lui.

34. i am luat toate cetile lui

Î^
£vre1fte^€eea'r i ani' surpat toat

celaî'eaf apoi i din muerilelor i din

îîtfi'hor pWrumenea tfani lsat viu.

35. Ci "numai dobitoacele am pr-
,

dat, ^dobânzile cetfilor care le-am
|

luat: ,

'

Afoir, care este în mar-

ginea rîului Arnonului, i cetatea,

care este în vale, pân la muntele

-(ferfead. îost cetaie, care s* îi

.scpat de noi. Toate le-au dat Dom-

n^îî
: Dumnezeul nostru în mâinile

mSaste::
"" '

'•-35'. Numai la pmântul fiilor lui

J\man"nu ne-arri apropiat," lâ toate

•cele
:

dtfi[ valu lui lavoc, -i la cet-

jjflfe^efe din munte, -dup' cum" au

fferuncit nou" Domnul Dumnezeul

nostru.

iBiruiwa asupra lui Og, împratul
' * Vasamâui. '

yQ\ întorcându-ne, ne -am suit pre

Y£alea,cea dela Vasan, i Og îm-

. p%aiul> Vasanului a ieit înaintea

—noastr, el i .tot poporul lui la rz-

. bfoj în Edraim.;..

-2Kiau zis. .Domnul ctre mine:

nu te ieme d,e eV crîn mâinile tale

l5am dat pre el i pre toi poporul

1:Ui> .i tot pmântul :luiî. i s jaci

cw»&\i cum ai 'fcut.xu Sion:împra-

tul Amoreilor care lcuiâ.în Esevon.

3.i au dat Domnul Dumnezeul no-

32. 29, 7. 33. Num. 21, 24. 34. Num,
ai, 25. 36. Is. Nav. 12, 2.

.3. 1. 1, 4; Num. 21, 133. 2. 7-T18J Num.,
ai, 35. 3. Num. 21, 24,

-

slru în r^âinile noastre -i pre Og
împratul Vasanului i pre tot no-

rodul lui, i l-am tiat, câfmfVa
rmas lui smân.
4 'faift luf'fbatV cetile lui hi

vremea aceeafn'a fosrbefate care

s nu o fi luat dela"izî;
J 'asezeci de

ceti i toate cele de prin plrejujul

Argovului ale împratului";1 Og Nîeîa

Vasan".
'

;
' :c. >

5. Toate ceti întrite^ziduri îri-

nalfe, porV i zvbare^aîarjS dCâ£
ttile Fefezeilor cele multe foifte:

6. I-am surpat pre ei, precum tm
fcut lui Siori împratul Esevonuîui,

i am pierdut "toat cetatea, apoi T
pre mueri i pre copii;*

7. i oale dobitoacele îoî Vdo-

bânzile cetilor le-am prdat.
*'

8. i am luat în vremea aceea

pmântul din mâinile celor doi îm-

prai ai Amoreilor, carii "erau; din-

coace de Iordan," dela valea' Ârrib-

nuîui, pân la muriiele^Ermbfiului.

9. Finicheniî numesc Afn'onuîTSe-

nior; iar Afhoreul î-a numit^Stmfr.

10. oale cetile cele din câmpiei

i fot Qâlaadul ;i fot Visând' pâk
ia Elha i Edrairri,"celâtne;'impli|^-

{iei lui Og în Vasan.-

11. C numai Og împratul' "Va-

sanului a ,: rmas dela' Raîaifi. lat
patul lui pat de lier,

„
i ia^ aceîâ

este- în cetatea fiilor lur\Ârrtân\
f

'd2

nou coti lungimea lui r;ide p^rTir

co{i lfimeâ liii, cu cof";b|tbiescI

12. i "plmântuî acelk' l-^aîn^Tno-

fenit în vremea aceea/ dela Âfbir^

care este lâng rmurile rîiiiuf Ar-

nonului, i jumtate dîrr^rrfunteîe
4 G*

laad i cettiteiui le-âm datului Ru-

vîm i luî Oâ'Â. "

'

'
*"

13. i ce a mai rtrnîas din pmân-
tul lui Galaad i ?

î6l Vasânul împ-
riei iui-Og, l-am daf lâ iumffe
din

- seminia lui Mânâsî; i fokîE

4. 3 Irap. A, 13. -

12. Num. 32, 29', 33'; i 40,'
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îaturea. Argovului -i lot Vasanul a-

cela, pmântul Rafainilqr.

14. i Jair feciorul lui Manasî a

luat toat Îaturea,. Argovului, .pân
la hpfarde Gargasii, i ale Mahajii,

i,le-a numit cu numele su, pre

Vasan numi^Tavoi Iair pân în

ziua .acea&Ja. %

15; i lui Mahir am dat Galaadul.

Î6. l lui Ruvim i lui Gad am
dat deja, Galaad pân la rîulArno-

nuliy
L
mijlocul rîului este hotarul,

i pân la lavoc, rîul este hotarul

fiilor, lui Aman. .

\2. i Arava i Iordanul hotar.'!

Mahanaretului, i pân la marea A-

ravei i pân la. Marea srat, supt

AsidoJ £asga. ctre rsrit.

18. i am poruncit vou în vre-

mea aceea, zicând: Domnul Dum-
nezeul vostru au..d.a1 vou pmântul
acestei! sori, înJrarmându-v, mer-

gejî taainea fefii irajilox votri ,fji-

lor ^i JÎsraiU ,iot ce} ce poate. r

r 19.. Afar dc .femeile voastre i
de puind i de dobitoacele voastre;

(c jîiu, cum c multe dobitoace a-

ye|i), sJcpiascîn cetjile voastre,

care Je-am .dat vou.
20. Pân ce, va odihni Domnul

Dumnezeul vostru pre fraii -votri,

ca-i pre voi, i vor moteni ia-
cefia^ pmântul, care-1 d lor Dom-,

nul Dumnezeul nostru dincoace, de

Iordan, i v vei. întoarce fiecare

la moia -sa»., care v'arh dai vou.
2jLrj|Mui Isus ara. poruncit în

vremea ^peea, zicând: „ochii votri

au* vzuj tc».te
(

xâte au fcut Dom-
nul D^umnjzzeuljiostru la aceti doi

împrkî^ââ a/a face Domnul Dum-
nezeul nostru la toate împrii^
prin care tu tr^ci. . . ... c .

22.,, nu v temei de ei,c Domn
nul.Dumnezeul noslnfel-ysda rz-.

bbiu pentru yoi.
'

14. l Parai. 2, 22. 16. Num. 32, 40.
18. Num. 32, 20. 21. Num. fî, 16.

23. .i m'am rugat, Domnului. în*»

vremea aceea, zicând:

24. Doamne Dumnezeule:! Tu ak-

început a art {robului tu triea*

ta i
(
puterea ta, i mâna cea ^are-

i braul gel înalt; c- cine este Dum-
nezeu-în cer sau pre^mânVcar.e-
s fac dup cum^ai fcut tu iv
dup triea 4a? '

:
\

(

f 25. rec dar, i s vz pmân-
tul cel bun, care este dincolo,,de
Iordan, muntele cel bun,-i Andi—
Livanul. ,. . . , -

26. lm'au trecui cu vederea Dom-
nul pentru voi, i nu m'au ascultata

i au zis Domnul ctre mine,^d«Jut

fie ie, mai mult,s nu greti cu-

vântul acesta. ^ /
27. Sue-te pre vârful celui cioplfy.

i privete cu [ochit spre mar^^fc
spre miaznoapte i spre ,miazzi
i spre rsni, i vezi cu ochyjfj
cci,|u nu. vei trece Iprdanul

r
ac-eta»;

28. i ;poruncete lui Jsus
;
i-ljn-

freîepre d ifMRX^mn^ cftii

va^trece înajniea poporului acetaia^.,-

i el va
;
împrjî napie^ire lot ,p$^-

mântui, care l-ai vzut. ,-„Vl ,

29. i am ezut în vale aproape^

de casa lui FogoT.

GAP. A.

Supunerea la }c^&. .

-

f
,

^

fi
acumlsraile ascult îndreptrile-

-

i judecile, care etfv învf^pte

voi astzi s lefaceli, c& s'lrîtr
i s v înmuljiji, ^intrând s mo-
tenii pmântol. eare*ldvouDom- -

nul Diimnezeiîl%rîn|i1of votri. <'

2. S nu adogei' îa :cuvân1ul,
:

caîe-l
!

pofimbe'sc da-
;

voia,
!

i s m»<
scadeft dela d.^EÎîipoTuntNe Dom-
nului Bumnezeaiiii notfii, care v%
poruncesc -eu~ astzi. :

'

«•" Z4, Ps. 88,' 7, 8, .9. .26* 34, 4* - '* *"" ..

A, 1. 5, j;.6, 1, 2 f
Lev. 1% 37"; sî 20, #. :;

r ' 2. 12, 32; Rpoc. 22, 18, 19." - ' r
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*:#s§<)chii votri au vzut toate câte
3

•«aitf fcut Domnul Dumnezeul nostru

:?firWctfegor, tfâ DbmTffil Dumnezeul

^Mr'au ^erdut dirflre-VoHpre tot

care. î^rs^kinp -Veelfegor.

'''5i,fâfVoî-e«?'0§Vatt
fKpif'd« Dom-

olii 0timne2€uî vostru," trii toji a-

Vd&l."
^s^ '

"JV "*
,

" <"

. 4). Vedei c v'am artat ^ou în-

dreptri- F judeci, dup cum au

poniftW* mitf Domnul Dumnezeu; ca

s : îâ,oe|i *aâ" în pmântul în care

<3T#rgpefi s1!' "motenii.

^>i le
jVefpzî i le vei face,

ci âceasfa este înelepciunea voa-

str^ înelegerea înaintea tuturor'

neamurilor, care vor auzi toate în-

dreptrile acestea, i vor zice: iat

-popor înelept i tiutor, neam mare

«Sie aclsta.-'

C Lce neatrfmare este, cmia
s le fie lor Dumnezeu aproape, cum

«rfe este rnou Demnul Dumnezeul

•îfbslrfl întru toate, ofî când îl vom
Hcfierrf pre el.

-%ri ce'neam mare 'este, care s
aib^nldTeptri i judeci drepte,

>clft'^ste
T
'toâ1 legea aceasta, care

îo : d8iFe\i 'astzi înaintea1 voastr?
- 9. Ia aminte de tine, i-ti p'zefe

soWtuNu toarte. S nii -uii toate
r
tutrr%riTe, eare' le-aii vzut ochii ti,

i sf nu ias din inima ta în toate

~;zlkle vieii tate. î s învei pre fiii

lai
;
i" premii ffil6r*ti".

'

^10. 2iua în care"aff"' sttut înairr«

*ea Domnului ^Dumnezeului nostru

in Horiv în ziua -adunrii, ^câ-nd* au

r^is Domnul x:tre mine : adunâ la

"mine poporul, ca s auzâ -'cuvintele

urnele, i s învee a se teme de mine
1

Visate zilele, care vor tri ei pre

pmânt, i s învee pre fiii si.

hî. i' aii venit ^'aî'sttut supt
- ','.t.. "

3. Num. 25, 4; Is. Nav. 22, 17. 6. Eite
-33, 16", Iov. 28, 28S-PS. 110, 10. 7, Lev. 18, 4.

3. 5, i; 6, 1, 2, 3; ll, 19; Fac* 18, 19; P#.
~37, 5. //. Esire 19,- 17:

"

munte, i muntele* ardeâ eu foc pân
la cer. Intunerec, cea 1 i vifore

12. i auL
' grit Domhuî ctre vof

în munte din mijlocul focului glas

de cuvinte, care voi l-ai auzit, i
asemnare n'ai Vzut, fr numat

glas.
''

1 3. i v'au spusvou legea sâ, care

v'au poruncit vous facei, cele zece

cuvinte, care le-au scris pre dou ta-

ble de piatr. " ' -
!

*

14. i mie mi-au poruncit Dom-
nul în vremea aceea, sy înv pre

voi îndreptrile i judecile, care s
le facei în pmântul, în care intra i

ca s-rmoîenii. 3Î
'

; F

- iS.i v pzii foarte sufletel^ voa-

stre, c n'ati vzut asemnare în

ziua^ în care au grii Ddmriuî ctre

voi în muntele riorivulin din 'mij-

locul focului,

16. S nu facei frdelege; i s
nu v facei vou asemnare cio-

plit, T nici un 1 chip i asemnare,

ori brbteasc, 1 ori femeeasc. ;

17. Nici asemnarea vre unui do-

bitoc din cele de pre pmânt, nici

asemnarea vre unei pasre ztfur^

toare, care zboar supt cer. -
7,i

lâ. Nici asemnarea vre nineî Vil-

ti care s târte* pre pmânt/ nici

asemnarea Vre unui p«te care'-ieste

în ape supt pmântf' f ^ -

19. Ca nii vre odinioar uiîân'dii- ie

la cer i vzând so'areie^iHfnira"

i stelele i toat- potfoaba' cerului,'

s le îneli i s te frichirYî lt>r
si

s slujeti £t 2 r ca¥e' Demnul

DiîtrifîezeuHaA-au împrit tuturor

neamurilor -ceW de supt cer".
•

20. îâf pre voî v'au luat- Dâtnne7-

zeu i v'au scos din pmântul; fighi-

petului, d"l^cuptoru! cel'"de flerdfft

Egnrpeî; ca s ftMuî ^pbrde^oj- 1

tenire precimY suntei' astzi.
'**

Î2. Eire 20, 18. 13. Eire 34, 28. *
1

16. Eire 20, 4. 17. îîbm. T, 2$.\ 19. Fac.
1, 14. 20. 3 Imp, 8, 51. *

*'-u '
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21. i.Domnul Dumnezeu s'au mâ-
nieatpre mine .pentru, cele ce aizls

voi, i f'au jiiralf c nu, yoiu trece

IordanuJ ,aceste,
;
j^nu voii} intrâ în

pmâajui, -care-A d Jie -motenire

Doîiriul/jDiirnnezeul vostru.

22. C eu mor In pmântul acea-

sta, i .nu. voiu frece Iordanul ace:

sta; iar,,voi vei trece r i vei mo-
teni pmântul cel bun. ,

•

23. Luai aminte, ca nu.<cumvâ s
uitai aezmântul Demnului- Dum-
nezeului nostru, care l-au. fcut cu

voi, s. nu tcei, nici o frdelege,

is,nu
;
v facei vou vrt>o ase-

mnare cioplit din toate,
if
câte au

poruncit-Jje Domnul Dumnezeul tu.

,
24.,C^omnul Dumnezeul tu este.

foc mistuitor, Dumnezeu rvnitor.

.

. 25. i dac. y.ei nate fii, i fiii

fiilor ti, î vei fi îcuiiori vechi

pre pmânt, i vei face frdelege,

iyejiîace orice asemnare cioplit,,

i -vei face ru înaintea Domnului

Dumnezeului vostru, ca sri mâniai,

pre el, , ~v ,

• 26. V- mrturisesc vou astzi

pre cer i pre pmânt, c cu pie-

rite vefi,. pierîTde ;pre pmântul la

cre voi inJceUoidanul, .ca s-1 mo-
feniii^iui^/vei- petrece multe zile

pr«.^L ci> cu pierire vei pierî. ...
t

27.,i va împrtiâ<pre voi Dom?,

nul în ioale, neamurile, i yei^r-
mâfleâ.paini-c.u nuinrul^în toate

nearnutjle^, între- care va risipi .pre^

voi Doru^uj. ,
F/,

. -

at .

28^iîVei sluji. acolQ; la<dumne;

zei streini, la lueturi fcute de mâinh
omeneiQa. lemne i la pietre, care

nu vd,*jni$,au<^ nici mnânc,- nici

.2£u,i v$ £utâ
:
,ac£jo #re .gom: •

nuCpumnezeii gestaie R.veTjMfe-
când îhvfijcJlu^^B toaiâ inima^

21. 1, 37. 24. Evei ,12, 28j ire,50, 50;
24, IZ; 34i 14.T 2ff.,lsâia 1, 2. 22^28, 362, 64.

29. Inel. f, 2'. ' . - , '

i 'din 4ot sufletul tu întru neca-

zul tu. 1 .

S&i.-te vpr
;

afl pre tine Joate

cuvintele acestea Jn, zilele cele^-de

apoi;
;

i te ivei^înloa^e la Bomujufe

Dumnezeul tu, i vei auzi glasul lui.

31. C Dumnezeu înirai-, i- mi-

lostiv este Domnul Dumnezeul .tu,

nu te . va prsi, nici' te va piede

pre iine, nici îi vai uiiâ. de, legr
tura^cu prinii ti, cajej'au, juat.lor .

s 32. întrebai filele cele mai dina-

inte, care au îoi mai- înainte p^mi
din ziua în care au fcut Dumnezeu
om pre pmânt,- dela o margine de

cer pân la cealalt, margine de cer^

de s'a «fcut, lucru mare cai acesta,,

i 42 'a auzit asemenea. ; ~_ iC

33, De, a auzit n^eam glasul Dum-
nezeului celui viu; grind, din mij-

locul focului, precum, ai auzii voi*,

i ai tr«7 ^

'
-

34. De au ispitit Dumnezeu s vie^.

i s-i =ia, lui-i neam din, mijlocul

neamului, cu ispit i cu7senjn,e i*
cu.minuni i r

cu -rzboiu î cu spân*,

tare .i cu bra înalt i, cu vedgnit

mari, cum au fcut Domnul ipmn-

nezeul nostru,,în Eghipet Spajalea,

ta de ai vzui tu. >

t
*

r

35... Ca s tii tu^c-Domiul Dum-
nezeul tu, acesta .este1Lpumnezeu,„

iimT aaai este altui aîar. de, el

36. Din cer acizii au fcuyte gla-

sul su, ca s,- te învee $retine, i
pte pmânt i-a-u ariate iocul s&w
cel mare, ,cuviniele tolrdin.f înij^

locul^, focului Je-aj .«auzit. .
;

37. Pentruc; au iubU pre prini
ti i au^es smâna lordup dânii
pre voi,- i £j- însui- ^cu'puierea^ sa

cea mare; te-au scos preine-^din^E^

ghipet. - ^5 r.
;

38. ^Ca s, 45iarz
>:
dinainr€a -feii»

tale neamuri mari i mai tari decât

31. hzy26, 44. 34.' 22; 7» 1^ 2^ 3».

35. Isaia 45,,*; l«i 22; Maccu "12,

"

2% 32».

$7. Eire 13Î 3;' 9, U, 21. ,
x
i
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Pipi

=i s te -bage pre-iine i s-i

- deâ'fie pmântul lor motenire; pre-

1 ctftn cai asf^zii^ ~ f '

*- 39. i s cunoti astzi i s te

întorci ciî'mitît^c Dca*mul Dum-

nezeul^tu -acesta este Dumnezeu,

trt< cer sus ;
'**: pre pmânt jos, i

tm^mai es*te altul, afar de el.

? 40r i- sî-pz€fti poruncile lui i

mdrfiptTîle lt*;^care-ti poruncesc eu

r fie astzi, ca s- i fie bine ie i

fiilor ti dup tine, ca s trii multe

_zîle pr^pmâniul, care-1d ie Dom-

nul ^Dumnezeul tu în toate zilele.

-Mi Afonei- â ales Moisi trei ceti

dincolo de. Iordan de ctre rsri-

tul, soarelui.

42. S scape acolo ucigaul, care

fr .de voie a omorît pre deaproa-

pele? su, pre care el nu ..i-a îost

utîtmai înainte, ieri i alaltieri, i
dac| var, fugi într' una din cetile

-""acestea; s triasc.
•

' 43. .Vosorul la pustie în pmân-
tiul cel es al; lui Ruvim; i Ramo-
.

;

tul în Galaad aî lui Gad,, i Gola-

" nul în Yasan al lui Manasr.
•

CJ4; Aceasta este Jegea, care o a

P4is ;Hoi> înaintea fiilor lui Israil.

•- 45. Acestea sunt mrturiile i în-

dreptrile i. judecile, care te-

a

gr^iit^Moisi fiilor lui Israil în pustie

diipce a ieit din îpmântul Eghi-

petului.
f

. 46. Dincoace de Iordan, în vale,

aproape de. casa lui Fogor, în p-
mântul lui ion împratul Amoreilor

cel ce a. lcuit în Esevon,. pre care

1-a ucis, .Moisî, i fiii lui îsrail, când

aii ieit ei din pmântii. Eghipetului,

. 47., f a motenit pmântul lui j
pmânul lui Og împratul Vasanu-

lui, carii amândoi au fost împrai
Amoreilor celor dincoace de Iordan

ctre rntur soarelui. *

48. 6ela roir care este la mar-

40. Num., 35, 14. 42. 19, 7, 9; Isus Navi
29, 8. 47. i, 4; 3,' 1—3;-29, 7; Num. 21, 33.

ginea rîuici Arnonului, pân la mun-
tele Sion, care. «ste Ermon.

49. oaf*Arava dincoace de Ior-

dan ctre rsritul soarelui supt Asi-

dotul cel cioplit: t

CAP, 5.

Rcpetirea ceior zece f& imcL -

Qi a chemat Moisi pre totisrailul

Oi a zis ctre ei: ascult Israile

îndreptrile i judecile, care le

gresc ia urechile voastre astzi, i
le învai i pzii, ca s îe ~Ja-'

cei pre ele. ,

2. Domnul Dumnezeul vostru .at»

fcut cu voi legtur în Horiy. n*

3. Nu cu prinii* votri au. îcut-

Domnul legtura aceasta, ci cu voi,

i voi toi suntei aici astzi vii.

. 4. Fa ctre fa au- grit Dom-,

nul ctre voi în munte din mijlocul

focului. t î!

5..,i eu. stm între Domnul i în*-,

tre voi- în vremea aceea, ca s vL
spuju vou cuvintele Domnului, de

vreme ce v'aitJemut.de faa focu:

lui, i nu v- ai suit,în munte, .zicând:..

6. Eu sunt Domnul Dumnezeul tu,

cel ce le-am îsces- din pmântul
ghipetuiui, din: casa robieL :,<,•

<-"

.7. S nu aibi ali Dumnezeiafar

de- mine, .

8. S nu-i faci chip cioplii, nicîi

asemnare din toate câte sunt în

cer sus i câte sunt pre pmânt j<55,

i câte sunt în ape supt. pmânt,
9. S, nu le închini, lor, ,;îici s

slujeti lor, c eu siînJîDp.rnnul Dum-
nezeul tu, Dumnezeu rvnitor?jGare

rspltesc ^pcatele ;prinilor:-*în fii,

pân la al treilea i pân la al"pa-

irulea neam, celor ce m ursc pre

mine. -

5. -1. 4, l, 9i ei 1, 2, 3. 2. Eire 19, s;29^
18 i "34, 10. 4. Eire 20, 2î ¥-s;^&t -\U
Eire \9\ 16. 6. Eice 20,-^. 7. Lev. 26î î;

8. Ps. 96, 7; Eire 20,* 4; Lev. 26". -1.- «.

9. Eire 20, 5; Ierem. 32, 18.
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lO.i fac, mil pân la._l'mielea

neam celor- ce m iubesc p.re njiine,

i pzesc poruncile mele. H

.11. S ntt^ei mumele „.Domnului
j

Dumnezeului fân înndeerl, c nu- !

va curî Domnul Dumnezeul fu pre

cel- ce ia num^le^Iui' în deert.

12. Pzete ziua sâmbefelor, ca

s'o sîineii pre ea, precum i-au po-
j

rwcif -Domnul Duirariezeul fu. i

Î3l Inîase zile vei lucr i vei1

îace>4oate lucrurile laie.

14. Iar în ziua a aptea» esîe sâm-
bta domnului Dumnezeului fu,-s
nu faci întru ea nici un lucru, fu

M^ciOTul tu i fafa la i sluqa

ta; i slujnica fa,- boul tu i asi-

nul tu i ;tol./dobitocul tu, îi ne- !

mernicul cel ce lcuefe la line, ca

s sg odihneasc stfuga ta i sluj-

mc& fa i dobitocul tu, cai -i fine.

_5.> i-{i adu" aminfev-c rob ai

, fost în pmântul Eghipefului, î te-au-

-seos^ Domnul Dumnezeul fu de-a-
'

, calo cu mân tare i cu bra*înalf;
j

pentru aceea i-au poruncit {ie D_im-
i

nul Dumnezeii! tu -s, pzeti ziua

sâtfîfeetelor, i $ o sîirrfefi pre ea.<

îf6. Cinstete pre tai&l lu i pre

muma th, dup curn-.au 'por'u'ncit ie

Domnul Dumnezeul fu, ca* s' fie

Ifttvi'tfe, iî.s frefi muli arii pre

pmântul, care-1 d ie Domnul Dum-
nezeul fu,-
T

_7. Srnunicizi.

Î8. S'*iu prea curveti.

-dnfi mi-înri.-
•

20. S nu mrturiseti sfrâmb a-

supr- aproaperui'Jîu- mrturie -min-

clnoasEU:'"* . -*:r 3
•

"21: St-p|u ptflteti lmvzi& aproa-

pelui 4u, toci ariiîâ 4ui; nici^smgâ—— s . .

10. Eire 34, 7; 2&, 1. 11. Psalm 96, 7;
Eire 20, l\ Lev. 19, 12; Mat. 5, 33.

IZ. Ezecb. 20, 12; Eire 34, 14. 13. Lev.
23, 3. 14 Fac 2, 2; Eire 20, 10; Fac. 1? 3;

Evr. 4, 4.- M.4f, 21; 15,' 15; 24, 18. 16. Eire^
20, 12-jjMat, 15. 4; Efes, *>,v2, 3; Marc 7, 10;'

Sirab. 3, -0. 17. Mat^ 5, 2© Lucâ 18, 20,

1&. Lucâ 18,-50. . 2L Eire 20, 17; Mat. ~5,

26; Rom. 7, 7. <

lui, nici slujnica Iui, , nici boul lui,,

nici asinul . bii, ^nici fol dobitocul

lui, nici foate câte suni ale aproa-*

pelui fu.

22.uAceste cuvinte,,au giil Dom-
nul ctre-toat .adtmaea vdasî-r. în

munte din miiiocul^fo.Gulai»iînHjne-

rec, negur; vifor, glas^m_:c£vj mai

mult nimica n'au adaos. iâe-ati scris

acestea ,pr*e -dou -abl€.de :!pia& f
le-au dat mie. „. .

-

23. .iî -a fosf dupce a|i ; -auzit

glasul lui din-, mijlocul, feseului, i
muntele.ardeâ cu :îoc, ai rjyenif la

mine toi povuif@r_i seminiilor voa-

stre j btrânii votri, i ai zis* ,j

24. lai au arfaf nou-Domnul
Dumnezeul notri ,slavar sa, i am
auzit glasul lui din mijlocul locului;

în ziua-aceasfa am cunoscut c va

gri Dumnezeu ctre om, ivatri'.'

25. i ' acum s nu mufim, câ n«P

va misfuîpre noi- focul acesta' mare/-

de" Vom- adaoge noi a
!

auzi îtic gla-

sul Domnului Dumnezeului noslru*

i-vom murîi l •
«'!'

26. C 'ce'''trup care s îi auzit

glasul Dumnezeului celui viu grind
din mijloeunoculut, ca noi, il>&
ne- viu? - *j rt

"271 Âpropie-te fiPî auzi foaîe* Ori-

câte va zice' Ddmnul DunmezeMifo-
1

sfru ctre tirîe, î grete tu clre*

noi foaie cât€ au grit Domnuipuîrf-

nezeuî" nostru clfe fînly-i^noi^le

vom ascult i le vonVîace. <*aî

'

28. i au auzii Doîife&I glasul cu-

vintelor voasfrefgr^incf cff mine, i
au zis Domnuî tlfe;rriiri&.

: auzlf-arn

glasuV'cu^nfejdf* pop^drultfi acestuia"

câfe a "g^airctre line; drepi gr^îl

toate.
" t

29. Cine va da s fie aâ iriima lor

înlr*înii, ca sâ se eam de^mine

i s pzeasc p6funcile";"mie. ÎK'
' ... » 1 ."O" '5i' 3-i**t^ »" *S#>"

____________ »

25. Eire 26,, 1£»., 20'. Eire 33, _^)v Jnd. v
'
13, 22. 27. _ire 19, 8 i 20, 19;,£vii. 12, If*
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loate zilele, ca s ,fie lor bine i

fiilor lor în veac?

30. Mergi-, zi lor: înfoarcei-v la

casele voastre. .-<

31. Iar"fu5iaifi<:ijcu^jney i voiu

gri -cfr^ 4lnc pojunejie i îndrep-

trile i jud.ecti^^re, vei înva
,pre. 2l Lf fec,\aâ în -pmântul,

.care-1 iaa eiUor<s-l moteneasc,.

32. i îzjji s facei precum au

poruncit vou. Domnul Dumnezeul

vostru^ is fiuv abatei -la dreapta

sau Ja -^S^ , . ,
-

'

'.2&y$j&afi- în toat calea,, care

au pomMitiiiz.Domnul Dumnezeul

:tu, ea-ffs.y odihneasc pre voi,,

i s v fie bine, i s trii mult

;p,re* pmântul, care-l vei moteni.

CAP. 6.

Tlmcirea poruncii h-iiCdii, Dragostea
' -"' 'cîitre Dmnrezeu.

Qj ajpespa.sunl poruncile i îndrep-

Vtfâe^judscile, care au porun-

cit Domnul Dumnezeul nostru, s
v înv| pre voi, ca s facei, aa
îî. prnânjul în care mergei s -l

moteiiji.

.% Ca* s v _leme.i _de .Domnul-

.'pujnneziui vostru, i s pzitj. foaie

îndrenlânle'-liH i gloate poruncile

.lui cre le poruncesc eu ie astzi,

iu i fu], tfi fiii fiilor ti, în toate

-zilele vielfii tale, ca s trii zile muite.

3. Ascult Jsraile
,
.i pzete s

Iaci, ca s fie bine- i i ca s v
înmulii foarte,precurkau grit Dom-
nul Dumnezeul prinilor. .ti, s- ti

*deâî tic pmântul .din care curge

4apte.j riiere. i acestea sunt
:
în-

dreptrile î judecile, cWlerau pbv ,

:runcit Domnul fiilor lui IsraiUn tu-
ite, când au ieii ei din pmântul
Eghipetulul.

4. Ascult Isrâile: Domnul Dum4

-

nezeul nostru, Domn . unul este.

32. ,Bilde-4, 27. ,
-

'

6: 2* 4, U,9; 5, I.. 4. 3 Imp. &, 61; loan
tu* 3; l Cor 8, 4, 6.

,

j 5. ti s iubeti.pre Domnul Dum-
nezeu! tu, din toat inima ta i din

fot sufletul tu i din toat pute-

rea .ia.- :
j :

6. i cuvintele -acestea .câ,f
(
e;-po-

runcesc-eu astzi ie, s fie în inima

ta i în sufletul tu.

7,-i !e spune fiilor ti, i le gr-
ete lor, când ezi acas i când

1 mergi pre cale i când te culci i
j

când te scolL

I

-8. i ie leag ,pre ele s fie semn
pre mâna fa, i s fie necltite Ina-,

infea, ochilor ti.

9. i le ve(i scrie pe prafurile ca-

I

selor voastre i ale uiler voas.tre.

[
10. i va fi când te va bga Dom-

j

nul Dumnezeul tu în pmântul, care

s'au jurat prinilor ti lui Avraam

;

i lui îsaac i lui Iacov, c-iva da

;

ie ceti mari i bune, care nu le-ai

zidit fu. „. . .

31. Case pline de toate buntile,
care nu le-ai umplut tu, gropf s-,
pste, care na le-ai spat tu, vii i

j

mslini, care nu le-ai sdit fu,' i
când[ vei- mânca i ie vei satur,

12. la aminte de tine s nu s.e-l-,

j

Jeasc inima ia s i sulipre J)om-
' nuî Dumnezeul tu, cel ce te.:au scos.

din pmântul Eghipelului, ,din casa

robiei.
t

. „
'

f> „
t

13. De Domnui Dumnezeul tu s
te temi, i lui singur s-i slujeti,-

i de el te lipete, i pre numele- lui

! te jur. . ,
,

;
14. S nu umblaji dup- ali dum-

|
nezei din dumnezeii neamurilor >ce-

:

' lor de,prin prejurul vostru. ^ -

15. C Dumnezeu râvnilor este

Domnui Dumnezeul ^u^ntru- ine,

ca s nu se
.
mânie cu iu|me Dom-

nul Dumnezeul tu asupra- ta, i s
I

te piarz de pre, fata pmântului»
;

5. Mat. 22, 37- fi. Mar. 12, 30. 7^ Fac.

|
18, 19; 4,' 9. 8. Eire 13, 9 i 16. 9. 11, 2*.

J

10. 7, 8-; Is. Nav. 24, J3.. II. s, .19^-

, 13 Mat. 4, 10. 14. Eire 23, 33;. Lmcâ 4, *.
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16. S rmT ispiîe!i""-pre Domnul
Dumnezeul :tu, fprecum 1-aji Ispiiif

la ispit1/ -
J i

17. Pzind s pzeti poruncile

DomrVuluî Dumnezeului tu i mr-
turiile i îndreptrile lui, câte (i-au

poruncii ie.

^18. i s iaci ce este plcut i
ce este bun îmrrhtea Dorfmului Dum-
nezeului f$u,' ca s fie bine ie, i
intrând vei moteni pmântul cel

bun, careVau îurat Domnul prin-

ilor votfir

"

19. Ca s alungi pfe toi vrj-

maii ti dinaintea feii tale, dup
currf aii 'grit Domnul.

20; t va fi când te va întreba

fiul tii h&ine, zicântf: care sunt

mrturiile i îndreptrile i judec-

ile, care le-au poruncit Domnul
Dumnezeiil nostru nou?

21. Vei rspunde fiului tu: robi

eratfr fui Farâcn ?n pmântu-l Fghi-

petului, i ne-au scos pre noi Dom-
nul de acolo "cu mân tare i cil

bra înalt. -

22. i au fcut Domnul semne

î 'miniini mari i rele în Eghipet

asupra' lui Faraon î asupra casif

luiînainteâ noastr.
f 23ri pre "noi ne^au scos de a-

colo, ca s ne dea pmântul acesta,

canre s'au jurai prinilor notri c-1

va d.
!

24? i ne-âu poruncit nou Pom-
nul s facem toate dreptile ace-

stea]^i* s' -ne temem de. Domnul
Dumriezeiir nostru, ca jsjie nou
bine în toate zilele, rsjfrrim ca

i astzi. '
'' " '

25: i'mil'-va face cu noi de vom
pzî -s lârerri toafe poruncile legii

acetia înainfeâ' Domnului Dumne-
zeul hosîruV precum au perureit

nou.

CAP. 7.

Oprirea prjeteniei cu- pgânii.
Biîiife

Jar
când ie va bga pre tine DofrP' -

nul Dumnezeul tu în prnânul -

în care vei iritfâ s-1 moteneti, i-

va pierde neârrrurV mari i multe1

dinaintea feii
r
tale:- pre Heteu f pre'

Ghergheseu i pre ^Amoreu ' i pre

Hananeu i pre Ferez2U i pre E-

veuipre levuseu, spte' nearriuri*

mari i multe i mai tari decât voi:;

2. i va da pre ei Dtmftrm Burni^

nezeul tu în mâinile "tale, i-i'-vet.

bate pre ei, nu ucidere ucizi

pre ei, i s" nu faci cu er legtur,
nici s-i fie mil de ei.

t+

3. Nici s v încuscrii cu eiHata

ta s n'o dai feciorului lui, i fata

lui s n'o ia feciorul tu.

4. C va iace pre feciorul tu s
se deprteze de ctre mine," i s
slujeasc la dumnezei streini, î ser

va mânieâ cu iuime ^omrtul^asu^

pra voastr, i leva pierde pre* tine-

degrab. -

"

"
j'-

''"

'

5. Ci aa s le facei lor:, jertfel-

nicele lor s le drâmai, -s/ stâlpii

lor 's- i'sfrâmai, r desiutile ilor

s le tiai,- î cele cioplite ale dum-
nezeilor lor s :

1e ardei tfu
:

îbc'.
'

6. C popor *sîârâ~'^iii tu dom-
nului Dumnezeului tu, i pte"tine-

te-a" ales Domnuî^umneieu tu;
s i fii lui popor deosebi âl lin, mai

mult decât toate n£âmu¥ile câte surii

pre faa pmântului.-- " ;
"

7. Nu penrruc';sun tei mat muli

decât toate neamurile v'âtt^aleS pfe

voi Domnuî i y'au oseb'ft /pre "voi

Domnuî?ca%of Vuniei mai' putini

decâf toate neamurile.
,r

8. Ci pentrucl v'au iubit ysrz vot

Domnu|, i pentruc auJlnui'Jnr-

16. Mat. 4, 7-î Luca 4, 8. -17. Lucâ 4. 12.

£/. 5; 15rEsifce 1*. 8. 22. 4, 34; 7, 19.

7. 1. 3V3, Sf %ire*23,'1^; 33> 2-f'
'~

2. Eire 23, 32; 34, 15. 3. Imp, 11, 2.

4. Eire 34, 16. 5. 12, 2~; E^ree 23, 32 ; v

Lev. 18, 34" Num. 33, -52.. 6. Eire H9i 6v
1 Pet. 2, 9. - - * '

~
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^«jl^are'aa ,
jurai pârirtilor tvo-

'r
rî v'au scos Pre voi„0*wmuV.jcft

^ffl^amîi^Cttj^aMn^, #4e-au

^ibviir pre f«î^D«mntfî din .casa

robiei, din. iiâ^^ubFaraon
1 împ-~

v-fs cuaoii c§,,Domnul Dum-

nezeul fc-icesia -este Dumnezeu,

^^nezftu^o^di^cJpet.Gel ce pze-

je legtura i rriiJa celor, ce-] iu-

^^-PJredJn^ul^: celor ce pzesc

4^ i rspltete celor ce-l ursc

pre dânsul < înainte^nfejii, ca s-i-

pi^j& pre.ei,, i nu
c
va zbovi celor

c<^L ilr,s£ .preiei, înaintea fetii va

r^tMr. ' -
' - ' r

j

jLU i s;
.pzeti

. p o r u n ci 1 e i
dreptile i judecile acestea, câte

poruncesc eu.fie astzi, ca.s ie Iaci.

^||i ya Ji, când vei.auzî drep-
|

file acestea i le vei pzî i le !

v^jy^ce, 'ya pzî Domnul Dumne-

zeul tu ii? legtura i milar pre-

cuja^au jurat prinilor,, votri.

,te, ;Lte rva iubi i te va bine-

cjuv&ta
î

.,i>i% va înmuli, i va fcine-

cgyâujtâf rpdul pântecelui lu i. ro-

dJjiî^^1uîuî
f
tu,, grâul tu i vi-

nul*>tu i untujdeiemh al tu, ci- !

rez^e^âcl^f laie
,
i turmele oilor

ta^pp prjânjul, care s'au jurat

tîi>jgritîi0 |2r.]nilo|„ti . s-1 de jie.

lî^ii^eUi bjLoecavântat mai mult

debil t^ale^îieairiuril?; nu va îi în-

tâi voi,îrM, de rod, sau .sterp,, nici

ilK & va.rldicâ Domnul Dumner
zuyaildela tine iot slbiciunea

^ioit^oâleie.cek rele ale Eghi-

r^ul^care.e-ai vzut icâre.le-ai

cunoscut, nu le va pune presfe tine,

#$^.OTWe te ^Qti cefee te

u'rjsc. psejjne... .

,

jl^t^mâ^câjpateprzile n,ea
r

,

mumdr.'care bVrrinul Dumnezeul tu

J^Eiis.iM, - 5. 12. 28, 1; Eite 23, 22;
Xev..l$,^3. fa 2.?. 28,^ i4. Eire.23, .2$.

15. Efite 1*5, 26. * '
,

le va da fie^ s nu le. ierte pre ele

ochiul tSi, i s nu siujeii' dum-
nezeilor lor, c împi£dieare ; fi5fe ie-

aceasta, . . . .
r -4 .

17. Iar de vei zice înf cugetul tu,

c mai mare este neamulvacesta -de->

cât mine, cum voiu pufeâ sâ-i pier-z

pre ei?

18. S nu te temi "de ei, ci s-fi

aduci aminte câte au fcut Dom-,

nul Dumnezeul tu lui Faraon i
tuturor Eghiptenilor..

, 19. Ispitele cele* mari care' le-au

Vzut ochii ti, semnele acelea i
minunile cele mari, mâna cea tare

i brajul cel înalt, cum'ie-au scos!

pre tine Domnul Dumnezeul tu; aâ
va face Domnul Dumnezeul nostru

tuturor neamurilor de îaa crora te

,

temi tu. '
'

!

J20. înc i viespi v'a trimite Dom-
nul Dumnezeul tu asupra lor, pân
vor pierî cei ce au rmas i cei ce

s'au ascuns de tine.

21. Nu te
;

teme de iaja lor, c
Domnul Dumnezeul tu este întru

line, Dumnezeu mare i puternic^

22. i va pierde Domnul Dum'ne-

zeul tu neamurile acestea dela faa
?

la încet, încet; nu vei puic s-f
pierzi pre ei degrab, ca s nu e
îac pustiu pmântul i s se înmul-

easc asupra ta hlarele cefe" sl-
batece.

' '
;

.

23. i va da pre ei
r

l)omnurDunî^
nezeul tu în mâinile tale, i vei

pierde pre ei cu pierdere,mare, ^pân
ce vei sfâri' pfe ei.

"1

;
, .

.

24.. i va da pre împrai Iot în

mâinile voastre, i ya'jlefrn'uineie

lor ilin locuj acelâr nimenea nu va

puteâ stâlmprotiv înaintea lejiî taie,

'pân ce-i yei'^pîerâe pre el. , \ t

'

25. Cele cioplite aîe dumnezefloV

lor s le''arde|i cu foc, s riu pot-"

feti argintul, nici aurul cel deia ei ,

19. i', 34 i 6^22. 20. Efiril», 28 H, 3ud.^
24,12. 22, Eire,,33ri. % . -

-
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s-pu-lei ie,fca s ne greeti pen~.

lru~ acela; -c urâciune* este. înain-

tea Dommriur Dumnezeului lu<. !

26. i s nu bagi urâciune în casa

ia,
1 "ta ,s%nu îii' anatema ca i aceia,

ci cu^îngreoare s urti aceia,

pentruc^ste anatema;-.

^ CAP. 8.,

Sftitire'-caire popor sa nu Uiie bine-

^fyerrilc ' lui.DutMtre&ett.
'

foaie poruncile câle poruncesc eu

vqu. asizîi pzii, ca" s trii

i s v înmulii, i s intrai i s
motenii pmântul, care s'au juraf

Domnul Dumnezeul vostru .prini-

lor votri.,,

2. '$ir# adu. aminte de toat ca-

lea, pre care te-au dus pre line Dom-
nul Dumnezeul tu în pustie, ca s
te necjeasc, i s te ispiteasc,

[

i s'se cunoasc cele din inima ta,

oare pzî-vei poruncile lui sau nu?
|

3. i ie-a u. necjii i te-au flmân- 1

-zi l le-âu hrnit cu man de care

n'au tiut prinii ti, ca s-ji arate

•ie,, c nu, numai cu pâine singur
j

va ijrîpmul; ci cujot cuvântul care

.iese dinjmra lui* Dumnezeu, va iri

omul. "
v .

4. Hainele tale nii s'au învechit de

.pre tine, i tlpile tale nu s'au btut,

picioarele tale nu s'au îngroat în

patruzeci de am. -"V

5. Ca "s cunoti cu inima ta, c
în^'cechTp,"omul înva pre fiul siu,

-aa Domnul Dumnezeul fu,te'cearîâ
y

-pre line.,
r . , , „

*

6, 'i s pzeii poruncile <pojn:

nului' r/uîhnezeuluLjtu

-câilX Ini i "s te temi de ei , ,.^ {t ,

7!" ck Domnul Dumnezeul tu ie„

va b^âjSre tine în jîrnâni hun i
mult, unde „sunt rîuri de ap i, iz

îi?

26. 13, 17

-8. 2. 13, 3; 1 Ioan 4, 2. 3. Eice 16, 14,

15î'"Matei 4, 4; Xucâ'4, 4. 4. Eire'16, 35;

Ncem. 9, 21. 5. Evr.^2, -6."' - '

'

voare adânci, -care ies- pritf câmp'iMf

î jprin !fiiuni. ' ' " '%

8^Ramânt-=de grîu fde orzMi,?

smochini, rodii; pmâriî de mslini ,,

de' untdelemn l ds^miere
1

:
*

-
'")

9. Pmânt în care- îâf# ; de lips?
|

vei mâncâ "pâinea 'fa, i *de nimica- 1

nu -vei aveâ lips înir^nsnî, pftfânfff |
a cruia pieirile au îfefi,.Pdm%i¥riîîP }

lui vei spa mam;- •

; - - : "
'

10. Vei manc i -tâ kki sturfc
i bine vei cuvânfâ pre Domnit! Durn^ *,

nezeul tu pfe pmântul cel,irim,

care l-au dat (ie. • '

; -

ît. Ia aminte s nu uii pre Dom-
nul Dumnezeii! tu-, încât s nii:p-'

zeti poruncile lui i judsciW-' i
dreptile lui, câte eu poruncesc 1

(ie

astzi. '» 9

12. Ca nu dupce vei mâncâ t
le vei slrurâ,' i-i vei" zidf case

bune i vel lcuî într'îns'eîe.

13. i" dupce 'i se vor înmî
boii ti i oile tate, i dupce i se~

va înîriuljl argînfuj i auriii, î^u^l

'

ce (i se^or înmuli, toate câfe*ai4u,
* 14. S te înali cu inima^ii; s'
uii pre Domnul Dumnezeii! tn'/cef

ce te-au scos dîn~pm!nfal Eghi-

pefului, din cas 'robiei. j>
^

15. Cel ce te-au'pdv^ftit p'fe^ne

prin puti ea cea nîlre î înfrico-

at: unde simt erpi acare mucaV
i* scorpii iJ

uscfcYun£; und^nujerâ

ap, cel ce ji-aV scos ie^izv'oP def

ap din piatr foa?te Vârloasl"

16. Cel ce * te-au hrnii fn miÎHe

cu nian, c®re nu oiaî futatu, nici

pfihji trnh oc'au iiMrnc^s^ie'
necjeasc "'i s ^ie"ipileasCl

}

t' ,

f''

s-i fâc bine' ie" ÎH zilele ceU' de
5

apoi ale laie;
,n 5 *

17. i s nu zici' tnt'fu' inima iar

9. 33,-25. 10. 6, 11, 12. M. 'Qs&ltt, ^
15. Nunt. 20,' tl ; Eire îî.T^ Hian> lZif*4fc
16. Esrcc 16, 14, 15.

"
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Ci s-i aduciigjninte de Dom-

^uî -Dumnezeui tu, c%;*z\ ji-w dai

jie- puiere^ca^sjad yîriue,. i ca

^'înireascjiegtyratsa'î carej s'au

-£wit Domnulprinilor ti, ca astzi.

>,19. i ya-Ji de m\.iiUM pre Dom-

nul Buninegeul tu, -i> vekumblâ

^p; ;
aiti,;diimrieiei ji vei sluji lor

,.i -te. -vei;, închina . iar,, mrturisesc

îvou (tfeî»re -c?t i-Pre pmânt,

^cu^adev^naiyei pierî. •_

20. £a :- s,
neamurile acelea pre

care DomnuliDumnezeul tu ie pier-

de dinainlea= felii voastre, aa. ve{i

-PieTlj.eenJmc, n'.ai ascultat glasul

Domnului Dumnezeului vostru.

CAP. 9.

Moi'si 'amm^ete Isr-aitiilor frdele-
gii^ lor din, trtcut,

scult'lrajle:. fu treci astzi Ior-

danul, ca s intri i s mote-
neti nj&rnurf mari l cu mult mai

lârfjdec'ât" voi, ceti mari, i cu zi-

duW^âîî la '.cer.
"

1

'^"Porjbr " mare i mult i înalt,

Jrf-'îiiî lui Enac de carii tu tii i
1if*ai'âuzii; cine se poate împrotivi

înaintea" feii fiilor lui Enac?

! 3." t ca s cunoti astzi, c* Dom-
ifu! Dumnezeul tu acesta va mer-

je înaintea îejii tale, foc mistuitor

Ust& Atesta va pierde .pre ei, i el

vk' întoarce pre ei dela faa ta, i-i

ya pierde degrab, precum au zis

^DfnnuW
'

J\ ~Sk nJjpci îrifru inima ta dup
ce yâ'pierd^T)orn'nul dumnezeul tu
îneamu'nîe acestea*dmam|ea fetii tale,

grind: pentru drepfafp! mza m'au

Mgaf'pre mine Dommil s mote-,

n|Sc acest pmânt bun, c^ pentru

fffdelegea
c
neamurilor acestora ya

:Pierde pre el Domnul Dumnezeu de

lilaa fa.

"

J
'

"'

5. Nu pentru dreptatea (a, nici

pentru eur,îa inimii tale vei intrâ

tu s moteneti pmântul lor| ci

penf rut, p^gârctateameamurilor- ace-

stora va. pierde 4*re ei Domnul dela.

fala ta, i pentru ca s întreasc-
legtura, care au jurat Domnul p-
rinilor notri tui Avraam i.iui.lsaac

i lui lacov. = -
*

6. i ca s tii astzi cum c& nu
pentru dreptile, tale, d î&Domnm\
Dumnezeu, pmântul cel bun s-

k

moteneti, de vreme ce eti pdpor
lare în cerbice. ,

7. Adu-fi aminte i s nu ui(i cât

ai mânieat pre Domnul Dumnezeul
tu în pustie din ziua în care ai,

ieit din Eghipel, pana ce ai venit

.

în locul, acesta, necreztori aLfost,

întrâtând, pre Domnul.

8. i în Horiv aji întrâtat pre

Domnul, i s'au mâniat Domnul pre

voi, Ca s v piarz:.pre voi.
f

9. Când m'am suifreu în munte

s iau tablele cele de piatr, tablele

legturii care au; fcut Demnul cu-

i vai, i am .fost în -muntei^patruzeci

de -rzile i patruzecUde nopii, pâine

n'.am -mâncat i
;
^p n'am^feut;

.

10. i mi-au datmie Dommil dou
table de piatr scrise eu degetul lui

Dumnezeu; înir'acelea.; erau scrise

toate cuvintele, care .au grit .Dotrt-

nul ctre voi în munte din mijlocul

focului, în ziua adunrii. , f. /

11. i a fost dup patruzeci- de

ziie i dup patruzeci de-nopi, ini-

au dat mie Domnul eele dou les-

pezi de piatr, tablele. Jegii;

<

- 12. i; au zis' DomnulTefr mirve:

scoal- te i teppogoar^ curând ,de

aici, c frdelegea fciit poporul

tuupre care 1 : ai - scos diri .pmân-
iul .Egfupejuîui, , curând a ieit din

Q. J. Num. 13, 33, 34. 3. Eive 24, 17;

13vr. 12, 29.

5. Fa<r. 12, 7; 13. 15; Fap. Hp. 7, 5.

7. Eire.14, 11 §1,16, 2; Num, 11, ,4.-

> 8*- Eire 2%, A.' 9,-{E$ive 34, âî.Euâ 24,

4ft; 31, 18; A2, 15 10. Eirc 31, Î8; 32, 16.

12. Eire 32, 7. - , \
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calea.care k-,ai poruncit lor, i 'a
:fcut iui-i chip turnai- < ^

13.^r aiî grit Domnul clre mine

zic-ândrspus*am-ifc©d^i dedoui -

ori, zicând: anrw&znt pre poporul

^cesttf, i •iat' popor cu cer bice

tare «ste.

14. i ^eum tes-m s-i pierz

pre ei i s sting numele lor de

supJcer, i 4e"voiu facepre fine ream
mare i tare, i mai mult decât a-

cesta.

15. i întorcându-m m'am po-

•gorîl din munte, i muntele ardeâ

cu foc pâri& la cer, i cele dou ta-

ble, ale .mrturiilor într' amândou
mâinile mele.

!

16. î vzând c ai pctuit îna-
j

intea Somnului Dumnezeului vostru,
'

i v'ai fcut vou viel vrsat; i
curând afi ieit din calea care v'au

poruncit vou Domnul s facei,

17. Am ' luaf cele dou#- table i i

"le-;am aruncat din mâinile mele;- i
j

le-am sfrâmat înaintea voastr. !

18. i nfam Tugat înaintea Dom-
j

Tiulai sandoua ©ar ca i înlâiu, pa-
j

Arvkeoîtâe zile'-i patruzeci, de nop]i,
J

pâinenSam mâricati ap n'am but,
'

pentru toate pcatele voastre care
j

ap' pctuit, fcând ru înaintea Dom-
j

nuluv Dumnezeului ndiru ca s-1
j

mâniai, pre. el.

13. i rrf'am temut de îuimea i
-de mâniea cu care. s'au mânieat

Domnul pre voi ca s v piarz pre

voi, i. m'au ascultat Domnul pre

-mtneci/An vremea aceasta.

20. Inc"i pre Aafon s'au fnâ-

jiieaf Dbmnul foarte, ca s-1 piarz
pre'-el,-/i m'âm rugat eu i pentru

Aarorrtri:^fr%?mea-< aceea.
*-

21 .

:i "pcaîul" vostru, viehiî drre

l-afi îcut, l-am luat i 1-arrrars cu

13. 32, .9; Eire 33, 3; Isai'48, 4.

14. Eire 32, 10; Ps. 105, 23. 15. Eire
32, 15. 17. Eire 32, 19. 18. Eire 24, 18;
-34, 28. 21. Eire 32, 20.

foc, i l-am zdrobit* i 1 - am 'pi"

foarte, pân&; ce s'a fcut :ttirunf|î

a fost ca*praku\ i m -aruncafip^

'ful'- în rîm> care îcurgeâ dela "rnurft

22.- i tâ aprindere- i Hfflsfltf

i la mofcm^nturik poftei âti
;

rnâ--

-nieaf pr@C)omnurDu
r

mne-zfeul inbifffl.

23; i Gtnd^'a^trînlis Domnul^âfe;

Cadisul Varnlv 1 zî4ând suii-v 4f
motenii - pmântul," care-1 dau< e{£

vou, afl clcat cuvâriM Domnului*
Dumnezeului vostru^ Fn'afi crezut

lui i n'ai ascultat glasul 'lui.

24. Neasculttori, de Dornul -ai

fost din ziua în care s'au -fcut .cu-

noscut vou. :
- - ^

25. i m'am rugat înaintea Dom-
nului patruzeci de zile i patruzeci

Az nopi, per,trac au zis Somnul,
c s v piarz pre voi.'

26. i m'am rugat ctre Dumne-
zeu, i am zis: Doamne,

"
pqa'mfke,

împratul dumnezeilor 1 , Nu „"pierde

pre poporul tu i molenif
:
ea;7*a

care o ai rscumprat cil puterea

ta cea mare, pre carii i-ai" scos.din

pmântul Eghipetului cu^piitereâ ta

,cea mare si cu " mâna la cea tare

î cu braul tu cel îiialt„'
t

,

27. Adu-î aminte de Avfam i
de îsaac i de lacov robii' ii, c-
rora, te-ai jurat pre

r
tirjLe îriu-i, "i

.nu cutâ la învârtoareâ^poporului

acestuia i la pgânt^le Vlafp-
catele lor.

28. Ca sa* nti' zic'^cei cejlcuesc

pmântul din care ne>ars'co pre

noi, grind; pentruc n\âuiputut Dom-
nul s-i b^ pre ei '"în pmântul,
care îe;au*zi' lo*rvi ,pentruc „jf-au

urît pre. ei, i-au~scqs,în pustie ,sâ-4

ornpajfel '
~

-"^'V X„
29. i aceia .suni p"opoful 4|a

i motenirea ta, pfe~ carii" \-ai,!sco5

, din pmântul Eghipetului
, cu „pute»

22. Num. 11, l; 21, 5. 23. Num, 13,. 3.

24. 31, -27. 26. Eire 32, 11 ; Ntffi».- 14, f3.
28. Eire 32, 12; Num. 14, 16. '

-' 1
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»,& c*a marc .f cu jmâna (a cea

$S*e i cu braulm cel înalf:

CAP/ IO.

p.-'lAltt îabfe ale ligii. Pzirea hgii -

Ddtrittulm:

:'
;in vremea 'aceea, ?is-au Domnul

[ctre .mine :
,
cioplete-i dou ta-

ble de piatr "cum au fost cele din-

tâi, .i ie siieja mine în munfe, i-i

'la'sicrlUL d[e lemn.r

2: I voii scrî pre table cuvintele,

cre au fost pre tablele cele dintâiu,

care je-ai stricat, i le vei pune în

sicriu.

3. i am fcut sicriu de lemn ne-
'
putrezilor/ i am" cioplit dou table

de pjar, cum au fost i cele din-

Jâiu, i' m'am' suit în rnunte, i amân-

dou tablele în mâinile mele.

4. i au scris în lable cum au

,jbsf c.Tisoaiea^cea dintâiu, cele zece

-cjiivînfocare au grit Domnul c-
tre .vot în munfe din mijlocul focu-

lui.' Tmi le-au. dat Domnul mie.
"

j?J>vi întorcându-m, m'am pogo-
- ft diji munte, i am fcâgat tablele

"¥ri.'sicriul' care l-am îcut, i au fost

acolo., dup cum mi-au poruncii mie

, Domnul^, 1

6. i liii lui îsratl au purces din

'Vfrofifl fiilor lui iachim Misadeanuî.

Acolo a murit Âaron i acolo s'a

Îngropat; i a,preoit Eîeazar fiul lui

în locul lui.

' ,''7. De acolo a mers la Cadgad,

i dela Gadgad la Elevata pmânt
cu repejluni de ape.

8. In vremea aceea au osebit Dom-
nul seminia lui Levî, ca s poarte

sicriul legii, Domnului, i s sfeâ

înairiea Domnului, ca s slujeasc,

sîf se roage i s binecuvinteze în-

tru numele Domnului pân în ziua

aceasta."

IO. Eire 34, 1. 5. Eite 25, 16; 3 Imp.
-fi, 9; Evr. 9,-4. 6, Num. 20, 28, 29; Num.
.33. 30- 32. 7, Num. 33, 32, 33.

9.- Pentru eceea n'au Leviii parte

nici sor între fraii si. Demnul
însui este sorul lor,- precum an

j zis lor. - „ r - \ „

. 10.. i eu am. sttut în munte pa-

truzeci de zile i patruzedde nopi,

i m'au ascultai Domnul i îîwre-

mea aceasta, i n'au vrut Domnul
s v piarz pre voi/

îl. i au zis, Domnul ctre mine:

du- te i mergi înaintea perpomlui

acestuia, ca s intre i s -râoie-

neasc pmântul, care < m'am jurat

prinilor lor, c-1 voiu da lor.-

- 12. i acum Israile, ce cere Dom-
nul Dumnezeul tu. dela tine? -.Fr
numai s te temi de Domnul Dum-
nezeul tu, i s umbli pre toate

cile lui, i s-l iubeti pre el, i s
slujeti Domnului Dumnezeului tu
din toat inima ia. i din tot sufle-

tul tu.

13. i s pzeti poruncile* pqm-

j

nului Dumnezeului tu i dreptile"

j
lui, câte-i poruncesc eu ie astzi,

ca s-i fie ie bine. 1 '

14. lat al Domnului Dumnezeu-

lui tu este cerul i cerul cerului; p-
mântul i toate cate surit îritr'înul.

15. Numai pre prinii . votri au

voit Domnul, ca s-i iubeasc pre

ei, i au ales srnârra lor' dup ei

pre voi mai mult decât
.
pre* toate

neamurile, precum este în ziua a-

ceasta. -
*

16. Tiai-v împrejur învârfoa-

"rea inimii voastre, i cerbicea voa-

str s n'o mai întrii.

17. C Domnul Dumnezeul vostru,

acesta este Dumnezeul dumnezeilor

i Domnul domnilor, Dumnezeu ma-

re i tare i înfricoat, xare nu caut
la fa, nici ia dar.

1& Cel ce face judecat nefnerni-

9. Num. 18, 20. 10. Lev.22, 31. 12. Mat.
22, 37. 14. Fac. ^4, 19; Ps. 23, 1. 16. Fac.
17, ll; lecem. 4; 4; Rom. , 4, «. 17. Iov.

34, 19; 2 Paralip. \%.f, Efes. 6, 9, 18,- Efirc
"22, 215 Lev. 19, 15; Pild. 24, 23.
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U

cului i sracului i vduvei, i iu-
j

.

bete pre cel nemernic i-i dS iui !

pâine i hain*, r ;

19. i s iubifi pre cel nemernic,

pentrue i voi ai fost nemernici

în pmâittul Eghipeiuîui.

20/ De Somnul Dumnezeul tu s
icitemi, i Iui sri slujeti, i de el

s ie lipeti, i pre numele iui s juri.

. 21. Acesta este lauda ta; i ace-

sta este Dumnezeul tu, ce! ce au f-
cut întru fine aceste mari i sl-

vite, care le-au vzui ochii ti.
|

22. Cu aptezeci de suflete s
?au

j

pogorîi prinii ti în Eghipei; iar
|

acum le-au înmulit Domnul Dumne-
zeul tu ca stelele cerului.

CAP. 11 !

Urmrea sfufiiîrii de a fazi poruncile \

.. Oomtudin.- . j

S
iubeîi pre Domnul Dumnezeul

j

ifoi, i s pzeti cele ce i-au pp-
j

runcil s le pzeti: îndreptrile lui

i poruncile lui i judecile lui, în

toate zilele.

2. i s lii astzi ceeace nu

tiu nici au vzut pruncii votri!:

certarea Domnului Dumnezeului tu
i mririle lui i mâna cea tare i
braul cel înalt,

3. i semnele lui i minunile lui,

care au tcut în mijlocul Eghipetu-

lui, lui Faraon împratul Eghipetu-

lui i a lot
,
pmântul lui,

4. Si câte au fcut otirii EgMp-
ienilor i carelor lor i clrimii

lor i otirii lor, cum irau înnecat

apa.mrii Roii presie faa lor, când

v goneau ei pre voi d inapoi, i i -au

pierdut pre ei Domnul pân în ziua
j

de astzi. - I

5. i câte au fcui vou în pustie
jpân ai venit la locul acesta. i

6. i câte au fcut lui Datan i lui

19. Lev. 49, 34. 20. Mat- 4, 10. 22. Fac.
15, 5; 46, 26; Eire 1, 5; Fapt. flp. 7, U:
11. J.Eire-21, 1. ff.Num.16, 31; Ps. 105, 18.

Aviron fiii lui Eliav fiul iui Ruvim,.

pre cam deschizând pmântul gura

sa, i-a înghiit pre ei i casele

lor si corturile lor i toat averea

lor, care era cu ei în mijlocul atot-

Israilui.

7. C ochii votri au vzut toate

aceste lucruri mari ale Domnului,,

cale au fcut intru voi astzi.

8. S pzii toate poruncile lui-,

câte v poruncesc eu vou astzi,

ca s trii i s v înmulii, i in-

trând s motenii pmântul la care

voi trecei Iordanul, acolo, s-l rno-

ienii pre el.

9. Ca s fii vreme mult pre p-
mântul, care s'au |urst Domnul p-
rinilor votri s-! deâ lor i semin-

iei lor dup ei, pmântul din care

curge lapte i miere.
!

w 7
10. Câ pmântul ia care mergi tu

s-î moterieti , nu este ca pmâhul
Eghipetuîui de unde ai ieit, când

semeni smâna s-î adpi cu pi-

cioarele ca o grdin de Isgjuhii.

11. Ci pmântul la care mergi iw

s-î rnoieheli, este pmânt de mun-
te, i de câmp din ploaia cerului'

beâ ap.
IZ Pmânt pre care Domnul Dum-

nezeul tu îl cerceteaz pururea, i
ochii D om n u lui Dumnezeului tu
sunt presie ei deîa începutul anului

pân la sfâritul anului.
*

13. Drepi aceea
5

de vei ascult

cu luare aminte toate poruncile, care

le poruncesc cu jie aslzi, ca s iu-

beti pre Domnul Dumnezeul tu i
s slujeti lui din toat inima ta i
din fot sufletul lu,

14/ Va da pmântului tu în vre-

mea sa, ploaie timpurie i târzie,,

i-i vei adunâ grâul tu i vinul ti*

i untuldelemn al tu.

15. Va da iarb în arinile tale do*

bitoaceîor fale.

11. 8, 7-<*. 12. 28, 11. 14. Ioît 2, 23; Z.
baria 10, 1.
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16. i mâncând i sturânq\u-te ia

aminte fie însufi s nu se-leascj

inima fa,, i s v abatei, i s
lujii la dumnezei slreini i s v
închinaji lor.

17. i s se aprinz cu mânie

Domnul asupra voastr, i s în-

chiz cerul, ca s nu iic ploaie, i
pmântul nu-j deâ rodul su,

i s pierii degraj? de pre pmântul

cel bun, care l-au dat vou Domnul.

18. Punei cuvintele acestea în i-

nima, voastr i în sufletul vostru,

i le tega{i sv fie semn pre mâna
voastr, t s fie necltite înaintea

ochilor votri.

19. i; s, învai acestea pre fiii

votri, grindu-le de ele, când ezi
tu acas i când mergi pre cale i
când te culci i când te scoli.

20. i s le scriji acestea pe pra-

gurile caselor voastre i pre ale por-

ilor voastre.

21. .Ca s se înmuleasc zilele

voastre i zilele fiilor votri pre p-
mântul, care s'au jurat Domnul p-
rinilor votri s-1 deâ lor, ca i zi-

lele cerului pre pmânt.
22. i va fi de vei auzî cu auzul

toate poruncile acestea, care eu le

porwnce^c astzi ^oii, i de le vefi

face pre ele i vei iubi pre Bom-
nul Dumnezeul vostru i vei umbla

pre toate cile lui i v.veiiipi de el,

23. Va scoale Domnul toate nea-

murile acestea dela laa'voastr, i
vei moteni neamuri mari -fc maâ

tari decât voi. >'',<v

24. Tot locul care-1 va clcâ alpâ

piciorului vostru, al vostru va fi

:

. d;eia pustie l dela Andi-Livan i de

la rîul cel mare al Eufratului i pân

Jiyrnarea; cea de ctre apus vor îi

\m\m§k mm^ie \ r :•-»*

25. Nirnefiea nu va tâ« îjmfQtiva

17. Lcv. 26, 19. 18. 6, 8; Eire 13, 9.

t lfo4,;'k.s.*20. Mi isus Navi 1, 3*

25. Eire 23, 27. ..fc.r
„••,.-: -

:

feii voastre, i va pune Domnul
Dumnezeul vostru frica voastr i
cutremurul vostru pre, faa a fot pr
mântui pre care vei clc vkcvw
au gri Domnul ctre, vpi^ >

26. Iat eu dau înaintea voastr
astzi binecuvântare i blestem.

27. Binecuvântare, de vei ascult

poruncile Domnului Dumnezeului

vostru, care v poruncesc eu astzi

vou.
28. Iar blestem, de nu vei ascult

poruncile Domnului Dumnezeului

vostru, care v poruncesc eu vou
astzi, i v vei abate dela calea,

care am poruncit eu vou astzi,

i de vei merge s slujii la dum-
nezei pre carii nu-i tii.

29. i va fi dupce te va bgâ
Domnul Dumnezeul tu în pmân-
tul la care treci tu s-1 moteneti,

vei da binecuvântarea în muntele Ga-

rizin i blestemul în muntele GhevaL

30. Acetia sunt dincolo de Iordan

dinapoia cii cei ctre apusul soae

relui, în pmântul Hananeilor carii

lcuesc la apus.ctre Golgol aproape

de stejarul cel înalt.

31. G voi trecei Iordanul, ca s
intrai i s motenii pmântul, care

cu sori îl d vou Domnul Dum-
nezeul vostru, ca s-1 motenii în

toate zilele i s lcuii înlr'însul.

32. i luai aminte s facei toate

poruncile lui, i judecile acestea

care Ie puiu eu astzi înaintea voa-

str.

CAP. 12.

Locul adevrata slujiri de Dumnezeu.

Si
acestea sunt poruncile i jude-

v
c{iie, care vei luâ aminte s le

facei în pmântul, care-l d vou
Domnul Dumnezeul prinilor yoiri

s-1 motenii în toate zilele, ' care

vei frî pre pmânt.

29. 27, 12, 13} Is. Navi" 8, 33.
j

*•
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2. S stricai cu desvârire toate

locurile în dare neamurile pre care

Voi le vei moteni; au slujit dum-

nezeilor feri cele din ttfunnlcei' înali

i din dealuri^ide supt copac stufos.

î&i s surpai jertfelnieele
r
lor,

i S dfrâmsri stâlpii lot, l desi-

urile lor s le tiai, i chipurile

cele cioplite ale dumnezeilor lor s
ie ardejr eu loc, i s pierdei nu-

mele lor din locul aceîa.
* 4.S nu faceia Domnului Dum-

nezeului voâfru. *

5 5. Ci în locul, care-! va alege Dom-
nul -Duninezeul vostru îritf'una din

cetile voastre, ca s se numeasc
numele lui acolo l s se cheme,

acolo îl vei caut i vei iritrâ.
!

6. -i vei aduce acolo Arderile cele

de tot ale* voastre? i jertfele voastre

lpârga voastr i fgduinele voa-

stre i cele de voi€ ale voastre i
mrturisirile voastre, cele întâiu n-
scute a!e vacilor voastre i ale oi-

lor voastre, w

7. i le mâncai acolo înaintea

Demnului Dumnezeului Vostru; ^i v
veselii cu toate l care vei tinde

mâinile, voi i casele voastre, dup
cum te^âu b^exruvâhtat Domnul
Dumnezeul tu. ^

~
h 8. S nu facei acolo toate câte

iacei astzi aici, flecarele ce-f place.

9. C n'ai intrat pân acum în

odihna î în mOieâ, care o d Vou
Somnul Dlimnezeul vostru.

10. i dupce vei trece Iorda-

nul, i vei icuî pre pmântul, care-1

va da vou T)omnul Dumnezeul vo-

stru moie, i v va odihni de toi

vrjmaii votri cei de prin prejur,

i vei Ufdul fr de fric,

îl. Va fi în locul, care-1 va alege

Domnul Dumnezeu! tu, ca acolo s
se' cheme numele lui, âcolo vei a-

12. 2. 7, 5; Esire 23, 32; 34, 13. 3. Num,
33, 52; Jud. 2, 2. 5. 2 Paralip. 7, 12.

6. Lcv. 17, 3. .8. Num. 15,, 39.

11. 3 Imp. S, 29.

duce toate câte poruncesc eu vou
astzi: arderile cele de tot ale voa-

Itre i jertfele voastre i zeciuelele

voastre ji pârga mâinilor voastre

i fot ce este ales din darurile voa-

stre, care îe^vei fgdui Dornnului

Dumhezeuluf voâtruv

»

12. i v veselii înaintea Dom-
nului D^mnezeuiui ^ostki, voi i fiii

votri i fetele Voaâîfe i slugile voa-

stre i slujnicele voastre 'i leviful

„cel dela porie Vbasîre, de vreme

ce n'are parte i motenire1^ voi.

13/ Ia aminte, ca^s^nu aduci ar-

derile cele d<2 fot ale Mievîn iot lo-

cul, care-1 vei vadeâ;-?-" 5

"I4;'Ci numai îm locu^-cre4 va

alege Domnul Dumnezeul tu înir'o

cetate dirftr'aie
1 sdminiftDr talte, a-

colo vei aduce arderile cete de fot

ale tate, fi acolo vei face toate câte

poruncesc eia ie astzi*" ?

15. i ori când vei poftî.-lirnghîe

i mnânc carne, cum*poftete Su-

fletul tu, dup bitiecuvântareaîDonv

nultsi Dumnezeului tu, care i-au dat

ie în toat cetatea^ cel inecutaiîn1-

tru tine i cel Curat vputeâ manc
dintr'însa, ca cta de cprioar i
de cerb.

]> '

16: Numai %ângele> s nu4 mân-

caii ci sM-1 vrsai prepmânt ea ap.
17. Nu va fi ie slobod s m-

nânci în cetile falezeomiala grâului

tu in a VMuhii tu i a - -untului

de lemn al tu, cele întâiu nscute
ale' vtfciloT tale i ale oilor tale, l

J

toate fgduinele câte vei fgdui

|
i mrturisirile Voastre i pârga rnâi-

j
nildr tale;

•18. Gi înaintea Domnului Dumne-
zeului tu, îh locul care-1 va alege

Domnul Dumnezeul tu le vei mâheâ
tu i feciorul tu i fata l, sluga tit

i slujnica ta i levitul i rietnernî-

12. 16, 11, 14; 27, 7. 14. LCV. 17, 9.

ÎS. 15, 22. 16. Fac. 9* 4; Lev. 3, 17} 3,

26! 17, 10; 1 Imp. 14, 33. 17. 14, 23, 24.
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cui cel din cetile lale. i ie vei ve-

seli înaintea Domnului Dumnezeului

lu cu toate, la care vei tinde mâna ta.

19. la aminte s tw prseti pre

teviMn 'toat vremea, xât vei tri

pte* pmânt. /

20; Iar de va lrgi Domnul Dum-

nezeul tu hotarele tale, precum au

grit tie, i vei zice : voiu mânca

carne, de va pofti sufletul tu s
mnânce carne ori- când va pofti

sufletul tu, mnânc carne.

: 21. Iar de ii departe dela tine

tocul; care-1 va alege Domnul Dum-
nezeul tu, în care s se cheme nu-

mele iui acolo, junghie din boii ti

i din oile tale, care-ji va da

Dumnezeu, în ce chip i-au porun-

cii, i mnânc în- cetile tale dup
pofta sufletului tu.

22. Cum s mnânc cprioara

i cerbul, aa le vei mânca; i cel

necurat întru tine i cel curat, ase-

menea \z vor mâncâ.
23." Ia seama bine s nu mnânci

sânge, c sângele lui este sufletul

luv drept aceea s nu mnânci su-

fletul cu carnea Iul

• 24. S nu-1 mâncai, ci pre p-
mânt sri vrsai ca apa.

25. S nu-1 mnânci, ca s fie bine

ie i fiilor ti dup tine, de vei îace

se este bun i ce esîe plcut îna-

intea Domnului Dumnezeului tu.'

26l' Iar numai cele sfinte ale tale,

de vei aveâ tu, i fgduinele tale

îuândii-le ve.i yeni a locul, care- 1 va

alege lui-rî>omnul Dumnezeul tu,

ca s se. cheme numele lui acolo.

27. i vei îace arderile de tot ale

1ale, crnurile le vei aduce pre jert-

felnicul Domnului Dumnezeului tu;
iar sângele jertfelor tale îl vei vrs
pre temeliea jertfelnicului Domnului

Dumnezeului tu, iar crnurile 'le'yei

mâncâ.

. 2C. Fac. 28^ 14./* 22. Lesr. ?3» 17; 7, 2^ i
17, 10. 23. 1 lmp. 14, 33. ts

"'

28; Pzete i ascult, ca sâ faci

toafeuduvinteie^ care-i poruncesc eu

ie astzi,"ca s fie bine ie i. fii-

lor ti îni'veaCi deîvei face ce. este

plcut i bun înaintea Domnului
Dumnezeului tur
. 29. i dupce va pierde Domnul
Dumnezeul tu neamurile, tla care

mergi tu s motenetipmântul lor,

dela faa ta, i-l vei mfctenl, i vet

lcui în pmântui lor, jf- u

30. Ia aminte d& tine .însui•<s
nu cerci a urmâ lor, dupce vor

pieri ei dela faa tar i s nu cerci

de dumnezeii lor, zicând; cum au f-
cut neamurile acestea dirmnezeilor

si, i eu voiu face. . a*> t

31. S nu faci aâ Domnului Durm
nezeului tu* pentrucspurccilinikî

care Domnule le-au urîf, le-au fctif

durnnezeiloîw si; c i pre; fiiiosl

i pre fetele sale ie-ati ars cu loc

dumnezeilor si.-t- s i * m{
32. Tot cuvântul carse-t poruncesc

eu ie astzi^ aicesta s-1 pzeti a-I

face. S ntr adaogi lâ el, raid. s iei

dela el. - s *.*

|

. CAP. 13. •

'

|

Pedeapsa protocilor mincinoi,

I . î "
'

! i ar de se va sculâ întru tine pro-

oroc, sau^areli .yiseaz. vis, i-fi

i
va da ie semn sau "minune;

2. i va yeni emnul sau minu-

nea, care a grit ctre tine, zicând:

s mergem i s slujim la dumne-

zei streini, pre carii nu i-ai tiut,

y 3. S 4m asculiai de cuvintele

prorocuAuf acestuia sau ale celui ce

Viseaz visul acela, c v ispitete

pre voi Domnul Dumnezeul vostru,

ca s tie de iubii pre Domnul Dum-
nezeul vostru din toat inima voa-

str i clin, tot sufletul vostru.
1 "*

31. Lcv. 17, 7; 4 lmp. 16, 3; Ps. 105, 37.

32. 4, 2; Num. 15, 39; Pilde 30, 6; Hpoc.
22, 18, 19.

13. H Isaia S, 19; Mat. 24, 24. 3. &, 2} 1

Ioan 4, 2.
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4. Dup Domnul Dumnezeul, vo-

stru s umblai i de dânsuivs.v
temei i poruncile lui s le pzii
i glasul lui s-1 aspdlai i lui s
slujii i de dânsul sa v lipii.

5. i prorocul acela, sau cel ce

a visat vis, s moar, pentruc a

grit, ca s te abat pre tine dela

Domnul Dumnezeu! tu, cel ce te-au

scos,, din pmântul Eghipetulul, i
te-au izbvit din casa robiei, ca s
te scoat pre. tine* din calea pre care

aur poruncit ie Domnul Dumnezeul

tu s mergi pre ea i s pierzi pre

deî ru dintre voi.

; 6. Jar de te va rugâ pre tine fra-

tele tu cel dup fat sau cel du*

p mum sau Hui !u sau fata ta

sau femeia jta, care este îa sânul

tu, sau prietenul tu cel ce este

întocmai la suflet cu tine, pre as-

cuns, zicând: s mergem i s slu-

jim la dumnezei streini, pre carii nu

i-ai tiut tu, nici prinii ti.

. 7. Pintre dumnezeii neamurilor ce-

lor de prin prejurul vostru, cari sunt

aproape de tine, sau acelor ce suni

departe de tine, dela o margine a

pmântului pân la cealalt,

8. S nu te învoleti cu el, nici

s asculi de el, s nu se Iac mil
ochiului tu de el,'s nu te înduri de

el, nici s-1 finueii pre el;

9. Ci s-î spui pre el negreit,

mâna fa s fie întâiu asupra tui, ca

s-1 omori pre el, apoi mâinile

a tot norodul.

10. i-1 vor ucide cu pietre, i va

muri, pentruc a cercat s te abat
pre tine dela Domnul Dumnezeul tu,

cel ce te-au scos din pmânful Eghi-

petulul, din casa robiei.

11. i fot Israilul auzind se va

temei i nu vor adaoge a mai face

acel cuvânt ru întru' voi.

12. Iar de vei auzi îritr'una din

x. Ierem. 14, 15; Zab. 13, 3. 6. 17; 2-6.
9. 17, 7. 11. 17, 13. i / i

cetile, care DomnulDumnezeul tu
le d ie câ s lcaeli .întriînsele,

zicând:

13. Eit-au oameni frdelege din-

tre voi, i au btut pre cei ce l-

cuesc în cetatea lor, grindaisl mer-

gem i s slujim la dumnezei streini,

pre carii nu i-ai tiut,

14. Cearc, caut i întreab eu

deadinsul, i de este adevrat cu-

vântul acela, cum c s'au fcut urâ-

ciunea aceea întru voi, -

15. Ucigând s ucizi pre foi'l-

cuitorii cetii aceea cu tiere de sa-

bie i cu anatem s o anafemafi-

sefi pre ea, i toate cele ce sunt

într'însa.

16. i toate avu|iile ei le adun
în uliile ei i arde cetatea cu foc

i toate avuiile ei de istov înaW««
Domnului Dumnezeului tu; i s iie

nelcuit în veci, i a doua oar s
nu se mai zideasc.

17. i nimica din lucrurile date

anatemei s nu se lipeasc de mâna
ta, ca s se întoarc Domnul dela

iuirnea mâniei sale, i s-i deâ |ie

mil i s te miluiascis te înmul-

easc, precum s'au jurat prini-

lor ti.

18. De vei ascult glasul Domnu-
lui Dumnezeului tu i vei pzî toate

poruncile lui, câte poruncesc eu ia

astzi, fcând ce este bun i ce este

plcut^înaintea Domnului Dumne-
zeului tu.

CAP.. 14.

Rândtidi penitu jaîb. Mâncn i
,^ zeciueli, •,

*

T/ii s«nîe;i ai Domnului Dumne-

£ zeului vostru, s nu ya\îace|i t&e?

furi, nici s v radefi între ochii

yotri pentru mort.

2. C popor sfânt eti tu Domau-

17. 7, 26.

14. I. Lev. 19, 28; 2i, 5?*&*ân. te, S* • 6.
• 2, Eire 22, 31 ^&ev*£lifrt5.-i \«* c



lui Dumnezeului tu, i praline te-a#
j

ales Domnul Dumnezeul fu s-i îi1
j

lui popor mai iubii decâf toate nea-

immle, câtesuntpre fata pmântului.

3. Nimica spurcats nu mâncai.

4., Acestea sunt 'vitele, care le vei

mâncâ: viel din vaci i miel din oi

i ie&-din capre.

5. Cerb i cprioar i bivol i
zimbru i inorog i ap slbatec i
camelopard.

& Toat vita cu unghiea despi-

cat i care desparte unghiile în

dou copile i care rumeg între

vite, acestea s te mâncai.

.i 7. Iar din cele ce rumeg i din

cele cu unghia despicat i din cele

c» unghiile desprite,s nu mâncai

pe acestea:" cmila i iepurile i- ari-

ciul, care rumeg, iar unghiea n'o

zvt despicat. Acestea sunt vou ne-

curate.

8. i porcul, c are unghiea des-

picat i desparte copitele unghii,

iar -nu rumeg, necurat este acesta

vou, din crnurile lui s nu mân-
cai, i de mortciunile lor s nu

v atingei. »

9. Iar din toate cele ce sunt îh

ap acestea s mâncai: toate, care

au aripi i solzi, s le mâncai.

/IO. Iar toate cele care n'au aripi

solzi, s nu le mâncai; necurate

sunt - acelea vou.
11» Toat pasrea curat o vei

mâncâ:

12. Iar din cele ce zboar pe a-

teslea^sâ nu le mâncai: Vulturul i
Gripsorul i Eretele.

1

13. i Uliul i* Gaia i cele de a-

eeîai fer cu el.

14. i tot Corbul i ^eîe ee sunt

asemenea lui.

15: i Struul i Biiha i Babiâ.

16. i Erodiul i Lebda i Stârcul.

Lev. H, 2, 3* 4. Eâp. Hp. io, 14; Lev.
20, 25. 7. Lev. U, 4. ' «?. Lev, 11, 7.

S. Lev. 11, 9. 12. Lev-.- 11*. 13z> r.i

17. i Hereteîe i, Coroiul i cete

ce sunt asemenea lui, i Pupza i
Corbul de noapte.

18. i Pelicanul i Haradionuî i
cele ce sunt asemenea lui, Porimo^
nul i .Lilia£ul.

19. i r din cele sburtoare toata

care se târsc" necurate sunt vouâ\

s nu mâncai dm ele.

20. Toat pasrea curat s o

i
mâncai. .

|

21. Nici o mortciune s nu mân-
i câi, ci o d celui nemernic, carele

este în cetile tale, sau celui strein

s o mnânce, c tu eti popor sfânt

|

Domnului Dumnezeului rufeSb îtti

f fierbi mielul în laptele mumei sale.

i 22.S iei zecimala din toat road
i seminei taie, road arinei tale în tot

J

anul.

I
23. i o vei mâncâ înaintea Dom-

|
nuîui Dumnezeului tu, în locul ca-

j
re-1 va alege Domnul Dumnezeu! tu,

j
ca s se cheme acolo numeîef lui,

j

vei aduce zeciuelele grâului tuF""i

;
ale vinului tu i ale untului de'temrt

' al tu i cele întâiu nscute â'te va-

i cilor tale i ale oilor tale, jCa^s te

I învei a le teme de D6mnul Dutn-

i nezeuî lu în toate zilele.

' 24. Iar de va fi calea departe deia

tine, i nu vei putea s duci acestea,

pentruc este departe de^a line lo-

cul, care-1 va alege Domnul Dum-
nezeul tu, ca se cheme numele

lui acolo perftruc 1e~aU
1

bine
i

cuvâfi-

fat pre tine Domnul Dumnezeul tu,

25. Vinde afcelea 5 pre argint, i ia

argintul în menite tale', i mergi la

! locul, care-1 va al^c'e Domnul Durri-

i
nezeul tu.

1
. 26. i cu argintul acela cumpr
tot ce va pofti sufletul fu i din

boi "i din oi, din vin i din btf-

tur ameitoare i din toate,* care: va

pofti sufletul iau, i mnânc acolo

21. Esitre 23, 19; 34, 26? Iezecfeil 44, .91,

24.12, 17, 1&. 25," Mat. 21, 12. A.
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înaintea Dornhului Dumnezeului tu
i te veselete tu i casa ta. y a

27. i Leviiul cei dw cetile fele,

peniruc el n'are pajfe;;
nici «sori

împreun cu tine. s-..

28. Dup trei ani vei sSMz toat

zeciuiâla roduriloT. tale* în anul a-

cela o vei pune în cetile tale.

29. i va veni Eteviîui pentrucHel

n'are parte, nici- sori împreun cu

tine i nemernicul i sracul i v-
duva, carii sunt te cetile Me,: si

vor&mâncâ^i se* vor slurâ, ca s
tea bimeuvinteze pre tine Domnul
Dumnezeul tu, întru ioafe lucrurile

care; vei face.

CAP. 15.

'Anul al aptelea. Sracii , robii i
îniâii nscui.

Anul al aptelea: vei [ace iertare,

,,.2. Iar rânduiala iertrii este a-

ceasta: vei iert toat datoriea ta,

care-i este dator ie aproapele i
ftatele. tu, s nu o ceri, pentruc

s'a _chemaf iertare; Domnului Dum-
nezeului fji.

3. Dela cel strein cere câte sunt

ale tale' la el; iar fratelui tu s-i

.ieri dalpria, care ai la el.

\ 4. "£ nu va li întru fine lipsit,

penlrup pururea te va binecuvânta

pre tine Domnul Dumnezeul tu în

pmântiii, care cu sori îl d ie

Domnii Dumnezeul tu s-1 mote-
neti.

5. Iar de vei ascult cu luare

aminte glasul Domnului Dumnezeu-
lui vostru, ca s pzii i s facei

toate poruncile acestea, care porun-

cesc eu astzi ie.
r

6. Domnul Dumnezeul tu te va

binecuvânta pre tine, precum :^au

grit ie, i vei împrumut popoare

multe, iar iu nu te vei împrumut,

£7. Num. 18, 20; lezech. 44, 28.
29, Malah. 3, 10.

15. *i Eite 23, Ity Lev. 25, 3.

i y*ei iSfpânî popoare multe; iar

pre tine nu te vor stpâni.

7. Iar de va îi întru fine cinevâ

srac dintre, fraifc ti în vre-o cetate

din cetile fale în pmântul, tare-l

d ie Domnul Dumnezeul-tu, s
nu-i învârtoezi inima ta, nici s-i
închizi mâna ta de ctre fratele tu
cel lipsit.

8. Deschizând s deschizi mâinile

tale lui, i împrumutând s-l îm-

prumui pre el, ori cât îi va 'trebui

i ori. ce-i.va lipsi.

9. Ia aminte de fine însui, s na
cugei cu vicleug în inima ta, pi-

când: e apropie anul al aptelea,

anul iertrii, i s caui cu ochit

ru asupra Iratelui tu celui lipsit

i s nuri dai lui* c ? el y& strig

împrqiiva ta ctre Domnul, i va ti

întru ifine pcat mare. ; > s

10. Dând s-i dai lui, i împru-

mutând s-lîîmprumufezi pre el, cât

cere i dup curn a,r& ir^bulnt, i
s tiu te mâhneti cu inimai fa,: când

dai lui, cjpentruaceasta te va bine-

cuvânt cDomnul Dumnezeul ;tu în-

tru toate lucrurile i întru Joafe ori

upde vei pune mâna ta*

î 11. C nu ya lipsi srac din ij>|i-

mântul tu, pentru aceea eu porun-

cesc ie s faci lueruUacesta, i~fi

zic: deschizând deschide mâna ta

fratelui tu celui srac i> celui lip-

sii, care este în pmântul ISUi^

12. Iar de se va vinde fie fratele

tu Evreu sau Evreic, ;as€i ant va

sluji ie, i în alaptelea ÎJ vei lsa
slobod dela tine. , ^ r

13. i când %ye[ slobozi pre el

dela tine, s nu-1 isiobozi i deert,

... 14. Dând s-i dai iui de cheltuial

din oile tale i iin grâul t|iu i dit

vinul tu, dup cum te-au binecu-

vântat pre tine Domnul vDutrmez^ui

tu, s-i dai lui.

8. Mat. 5, 42. 9. Luca 6, 64. 10. Mat,
5, 42. IU Mat. 26? 11, Ioanl2,3, /2. E$iw
21, 2; Ierem. 34, 14.
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Î5. i-i adu aminte^ c ai fost rob

f$ proâtiluiEfllHpefuluji i le-au iz-

bvit de acoîcf Domnul Dumnezeul

fiu; pentru aceea poruncesc ie s
f|cj cuvântul acesta. ,

16. Iar de va zice- ctre fine: nu

voiu iei dela ting, pentruc, te-a iu-

bif pre tine i casa fa, de ,vreme ce

este lui bine la tine, ^
17. Ia sula i gurete urechia lui

Ia u i /va fj ierob în veci. Aâ
vei face i slujnicii tale.

18. S| nu-{î fie (ie greu când îi

lai slobozi 4»eîa fine, c pre an sim-

brie de nimit a slujit ie în ase
ani, i te ya binecuvânfâ pre tine

Domnul Dumnezeul tu întru toate

câte vei face.

19. Tot cel înfâiu nscut, care se

va, nate în vacile fale i în oile late,

cete ce
f<
yor fi parte brbteasc le

vi sfini Domnului Dumnezeului tu,

sa nu iqcrezi ,cu b,oui tu cel în-

fâiu nscut, i; s, nu tunzi cele în-

fâiu nscute ale oilor fale.

20. înaintea Domnului Dumnezeu-

lui lu, s-l mnânci tu i casa fa,

în lot anul n locul, care-1 va alege

Domnul Dumnezeul tu.

2!
?

Iar 4e va fi întru el prihan,

chiop sau oxb sau ru slutii, s
nu-1 jertfeti Domnului Dumnezeu-
lui tu..

22. Ci în cetile fale s-l mnânci,
cel necurat întru, Jine i cel curat

împreun s-l. mnânce, ca pre o

cprioar sau ca pre un^eerh.

23. Numai sânge s c nu mâncai,

ci s-l vrsai pre pmânl ca apa.

CAP. 16. 1

Ceie trei srbtori mari de prete an.

Tjzete luna spicelor nou, i s
| faci Pati Domnului Dumnezeu*

, tSi 5, 15; 6, 21; 15, 15. Î6. Eite2I, 5, 6.

Jfc Eire 13, 2; Lev. 27, 26; Num. 3; 13;
Swcâ. 2, 23. 21. Lev. 22, 20. 22. 12, 15, 16.

1Q. Eire 12, 14 i 34, 18; Lev. 23, 5.

lui tu, c -în liina spicelor npu ai

ieit din Eghipef noaptea.

2y i s jertfeti Paii Domnului
Dumnezeului tu> joi^i boi^ în lo-

cul care-i va alege Domnul Dumne-
zeul fu, ca s se cheme numele

lui acolo; f

3. S nu mnânci cu ele dospit,

apte zile s mnânci cu eie azim,
pâinea necazului; c cu grab ai

ieit din Eghipef noaptea, ca în oale

zilele vieii voastre , s v aducei

aminte; dc ziua ieirei voastre din

pmântul Eghipetuhâ

4. S nu se vaz la tine dospit

în toate hotarele tale apte zile, i
s nu rmâe pân dimineaa din

crnurile, care le vei jertfi seara în

ziua cea dintâto.

5. Nu va fi ie slobod .. jertfeti

Pati nici înfr'o cetate de ale fale,

care Domnul Dumnezeul fu led fie»

6. Ci numai în locul, care-1 va a-

lege Domnul Dumnezeul îu. ce s
se cheme numele lui acolo, jert-

feti Pastile seara la apusul soare-

lui, în vremea: în care ai ieit din

pmântul Eghipetuluy

. 7. i îierbe i frige i mnânc în

locul, care-I va akge Domnul Dum-
nezeul tu, i te întoarce dimineaa

i te du la casa , ta.

8. ase zile vei mânca azime, iar

în ziua a aplea este ieire, srb-
toare Domnului Dumnezeului ^fu;

s nu faci întru aceea nici un lucru,

fr numai cele ce se fac sifletutui.

9. apte sptmâni întregi s nu-

meri- ie, de când începe^ seeerea

secerâ, v vei începe aMumr apte

sptmâni.

10. i f srbtoare delsprhâfii

Domnului Dumnezeului tu dup
puterea ta, câte-i va da ie, dup curri

2. Num. 9, 2. 3. Eite 12, 19. 4,< Eire
12, 10. 5. 2 Paralip. 30, 1. 6. Eire 12, 42. .

.S.Mvx 12, 18; Num. 28, 17» 9. Lev. 23,

15; Numi 28, 26. 10. Esive 23, 16 si 34, 22.
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te-au binecuvântat Domnul Dumne-
zeul tu.

11. i te veselete înainfealDom-

nului Dumnezeului tu, tu i fecio-

rul tu i fala tâ i slug ta i sluj^

fiica ta i L#itul> tare este%
iile taie, i nemernicul i sracul

i vduva, carii sunt între voi; în

locul care-1 va alege Domnul Dum-

nezeul tu, ca s se cheme numele

lui acolo.

-12. i-fi adu aminte, c rob ai fost

în pmântul Eghipetului, i pze-
te i f poruncile acestea.

13. Srbtoarea corturilor s o

faci în apte zile când vei adun
din ariea ta i din teascul tu.
'14: i te veselete în srbtoarea
ta, tu i feciorul lSi» i fata t i
slug fa i slujnica tâ i Levîtut i
rtefftefiîicul i sracul i vduva, carii

suni în cetile tale.

15. apte zile s serbezi Domnu-
lui Dumnezeului tu în locul, .careul

vâ alege Domnul Dumnezeul tu, ca

s se cheme numele lui acolo, ca

&ttt binecuvinteze Domnul Dum-
nezeul tu întru toate iodurile fale

t întru toate lucrurile mâinHoir tale,

l s fii veseî.
"

*>r16; De trei ori în an toat partea

ta cea brbteasc s se arate îna-

intea Domnului Dumnezeului tu în

locul, care-1 va alege Domnul; în

Srbtoarea azimeîor: i în srb^
toarea sptmânilor i în srbtoa-
rea corturilor.

,17. S nu te ari înaintea Dom-
nului Dumnezeului tu deert,;

care dup puterea mâinilor voastre,

dup binecuvântarea Domnului Dum-
nezeului tu, care li-au dat ie.

.18. Judectori i. scriitori pune-i

ie în toate cetile tale, care Dom-
nul Dumnezeul tu le d ie în fie-

-' 11. iZ, 12? 27, 7î £ev. 23, 40,' 15;

simt Wi iSyu, iâ. lnfiz\ 26, n. ."•

•• 18.. Sicah. 35; 6v . ^

care neam din neamurile tale, ca s
judece poporul cu judecat dreapt.

19. S nu abat judecata, nici s
curtoâsc ^aâ, nici s ia daruri, c
darurile orbesc ochii înelepilor i
stric Cuvintele-drepilor!

20. Drept * urmezi t2 %steJ«lript;

ca s trii, v intrând s moftiriii

pmântul, care-1d ie' Domnul Dum-
nezeul tu. > ;

21.S nu-i sdeti *ie desi i nici

un copaciu lâng jerilelniSul^care^

vei face Domnului Dumnezeului tu.

22. S nu-i faci ^ %tâ^v âam
au urîl Domnul Dumnezeul tu.

CAP. 17, .

Idololatri. Judecata ri., ^Imfaratui^ *
•

S
nu jertfeti Domnului Dumne-

zeului tu viel sau oaie, având

întru sine meteahn sau orice lu-

cru urîf, c spurcciune este înain-

tea Domnului Dumnezeului tu.
;

£12. Iar dejse^va afla în *vre-ol ce-

tate din cetile taie,
(

care le
-d ie

Domnul Dumnezeul iu, brbat sau

femeie, fcând ce este fau înaintea

Domnului Dumnezeului tu i cl-

când legea lui,
|

3. i mergând s slujasc la ali

dumnezei i s se închine lor, soa-

relui sau lunei sauiâ orice din cele

din podoaba cerului, la care nu i-am

poruncit leV
"

4. i se va spune acelsta fie, l
auzind vei cerc* cu deadinsul, |i

se adeverete cuvântul, c s'a fcut

spurcciunea aceasta în Israil,

5. Scotr'lâ* poarta ceiii pre o-

mul acela sau pre femeia aceea

care a fcuf acest lucru ru, i ucide

cu pietre, s moar.
6. Cu dou mrturii sau cu trei

mrturii va fi ucis cel dat morii, cu

o mrturie nu va fi ucis.'

19. 1, 17; Lev. 19, 15. 29. Eire 23, 6;
Sirab» 20, 31. -

'

17. 1. Lcv. 22, 21» 2. 13, 6, -3. Eire 22,' 20.

6. Mat. îs, 16; Num. 35, 30. c
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'

7. Mâna mrfurilor va îi mai în 4-

iâiu asupra lui, ca s-l omoare pre

fel* 'i apoi' mina poporului, i vei

ridic pre cei ru dintre voi. l

8. Iar de va ii vre* utVTucru, care

sifnu-1 po{i lesne dezleg, când vei

s v
1udecl între sânge i sânge, i

între judecat i judecat, i între

fan de lepr i ran de lepr, i în- !

ire pricire i pricîre ce vor fi de ju-
|

decât în cetile tale, atunci sculân- i

d^'-te s te sui în lociil, care-1 va
'

alege Domnul Dumnezeul tu, ca s
|

sc cheme numele lui acolo. i

9. i vei merge la preoii Levii
j

i ia judectorul care va fi în zilele !

acelea, i ei cercând vor spune ie i

judecata.
:

;

10. i vei face dup cuvântul
!

caT€-i vor spune ie din locul, care-1
j

va alege Domnul Dumnezeul tu, ca !

s se cheme numele lui acoîo, i
|

s* pzeti foarte, ca s faci toate
J

câie-i vor rândul ie.
|

? 11. Dup legea i dup judecata i

5care-i vor spune ie s faci, s nu

te abai dela cuvântul care i-î vor

%pune ei, deadreapta sau deastâfrga.
'

12. i omul care ' se* va semei
ca s nu ascufrfe de preotul, care

pururea' slujete numelui Domnului
'

Dumnezeului tu, sau de judecfo- i

rut, care va fi în zilele acelea, s
I

moar omul acela, i vei ridic pre
j

cei ru din îsrail.
j

Î3. i lot poporul auzind, se va \

teme i nu vâ mai face pgântaie.
J

14. Iar de vei, infrâ în pmântul !

.care-1 d ie Domnul Dumnezeul .u
cu sori, i-1. vei moteni pre el i vei

lcuî pe el i vel zice: pune-voiu

preste mine împrat, ca i celelalte
j

neamuri de prin prejurul meu,
j

15. Atunci s pui preste line îm- !

pfat, pre care-l va alege Domnul ;l

, i

' I3 t 9; 19, 20; loan 8, 17;Fap. Hr. 1, 58;
j

'1 Cfor. 13, 1. 8. 2 ParaKp. 19. 1<6. 9. 21, 5. I

10. 2 Paraliu. 19, 8. 13. 13, 11. *

Dumnezeul tu, dintre fraii ti s
pui preste tine împrat, s nu pui

preste line împrat om de alt neam,

penfruc nu este fratele tu.

16. Îns s nu-î înmuleasc lui-t

cai, i s nu întoarc pre popor în

Eghipet dup ce-i va înmuli caii, c
Domnul au zis vou: mai mult s
nu adaogei a v întoarce pre ca-

lea aceasta.

17. i s nu-i înmuleasc lui-î

femeirca s nu se schimbe inima

lui, i argint i aur s nu-i înmul-

easc foarte. *'
-

18. i când va edeâ pre scaunul

împriei sale, s-i scrie aceast
a doua lege din cartea dela preoii

Levii.

19. i s o aib cu sine i s o-

citeasc în toate zilele vieii saler

ca s învee a se teme de Domnul
Dumnezeul su, i a pzi toate po-

runcite acestea i îndreptrile ace-

stea a le face.

20. Ca s nu se înale inima lui

preste fraii si i ca s nu se* a-

bai dela porunci nici la dreapta,

nici la stânga; ca s fie întru * ani

îndelungai întru împria sa'-el i
Tiii lui întru fiii lui îsrail.

CAP. 18. -*

Drepturile preoilor.. Vrji.. Mcsta.

Preoii i Leviii i tot' "neamul lui

Levl nu va avea parte, nici sbri

cu Îsrail, ci jertfele Domnului mo-

iea lor, pe acelea" le vor'mâncâ,

2. Iar moie nu,vor avea ei între

fraii si; Domnul este' moiea lui,

precum i-a'u zis lui*.'

?

3. i acesta este dreptul preoilor:

dela popor, dela cei ce jertfesc jertfe,

ori viel, ori oaie, vei da preotului

armul, flcile i pântecele.

16. Is. Navi 11, 6. 17. 3 mtp. 11, 1-13.
18. Num. 18. 23; 1 Cot. % 13:

2. Num. 18, 20. .?. Lev. 7, 3i i 10, 14:
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4. Apoi pârga grâului tu i a vi-

nului tu i a untului tu de lemn

i pârga tunderii oilor tale vei da lui.

5. C pre el l-au ales Domnul Dum-
nezeul tu din toate neamurile; tale

steâ înaintea Domnului Dumne-

zeului tu, ca s slujasc i s bine-

cuvinteze întru numele Domnului ei

i fiii 4ui în toate zilele.

6. Iar de va venî vre un Levit din

vre-o cetate rie ale voastre cele îm-

prtiate într^ lui îsrail, în

carttd lcueie, i îi t;ppftete uîkr
tul lui a venî în locul, care-l va a-

lege Dommili r

m J. Va sluji numelui Domnului Dum-
«gjteului #u> ca i toi fraii lui Le-

viii k carii stau acolo înaintea Dom-
nului Dumnezeului tu.

8. Parte cuvenit va mâncâ, afar

de motenirea sa^prineaseaV

9. Iar dupâcevei intrâ în pmân-
tul carie-1 4 fie Domnul Dumnezeul

fâu, s nu te învei a face dup urâ-

ciunile; neamurilor; acelora.

10. nu se afle înfritine, care

s treac pre fiul su sau pre lata

sa prin, foc, sau care s, umbte^cu

yraje, descântând ijfermeeând,

îl. i fermector; i descânttor

i care vrjete dup mruntae i
care caut ?îh stele i care înlrsab

morii;

12. C urâciune este Domnului

Dumnezeului tu lot cel ce face a-

cestea, Lpentru urâciunile acestea

va pierde pre ei Domnul Dumne-
zeul tu deîa faa ta.

13. DesvârUs hi înaintea Dom-
nului Dumnezeului tu.

14.C neamurile acestea, pre care

iu le vel moteni,., acelea vrji i
descântece ascult; iar ie nu i-au

dat aâ Domnul Dumnezeul tu.
15. Proroc din fraii ti ca pre

4. Num. 18, 12. 8. 1 Cor. 9, 13, 14.

10. Ley. 18, 21 i 19, 26 i 20, 27.
11. 1 Iiiip. 28, 7. 15, lom 1, 45!fapte 3,

2*1 Efice 20, 21.

mine va sculâ ie Domnul Dumne-
zeul tu, de el,s ascultai.

It 16^ Dup.Aoale câie al cerut dea
Domnuî>tD^mnezeul tu, în Hpriv

în ziua adunrii, zicând: nu vom
adaoge a mai auzi .glasul Domnu-
lui Dumnezeului nostru, i....nu. vptn

mai vedeâ acest foc mare, ca s
tnurjm.

, oh
17. i au zis Domnul cire miner

drept, toie câte* au grit. >

i
}iî

v

18. Proroc voiu sculâ lor djm fraJH

,
lor, ca pre tine,

fi vpiti pune cu-

vintele mele în gura lui i va grî
! tor, dup cum voiu porunci lui.

19. i omul care nu |va ascut£i

cuvântul lui, ori câte va gri pro-

rocul acela întru numele raeu (s eti

i voiu Juâ izbând pentru el. .

20. Iar prorocul care va îndrzni

a gri întru numele meu cuvânt
care n'am poruncit lui -î.griasc»
i care va grit întru numelCj alor

dumnezei, s moar prprpqul acela,

21. Iar de vei zice întru Inimaj ta,

cum vom cunpate cuvântul, care

î-auigrirpomnul?- »

,j22. Câte va gri prprpcul aceia

|nni numele Domnului, i nu va fi,

nici se v,a^ întâmplr c% ai zi, cu-

.yâniui acela nu l-au grit Domnul;

întru pgântate a grit prorpei*t

acela, s nu v inei de eL . ,

CAP. JQ. ^
'

I Cetile ' de j.scpanc, Pedeafsq mrio-
(

i
rilor mincinoi. ,.

Iar dac Va pierde Domnul Dum-
nezeul tu neamurile, al crora

pmânt îl d ie Domnul Dumne-
zeul tu, 4 i vei moteni pre ei t
vei lcui în cetile lor i în ca-

sele lor,

2. Trei ceti s-i alegi ie în mii-

16. Eire 20, 19; Evt. 12, 19. 18. lom.
1, 45. 19, Eire 23, 19. 20. Ierem. 14, 14.

19. 2. Num, 35, 11,- îs. Navl 20, 2; Eâhre
21, 13. "" "..

'
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tocul prului tu, care îl d fte

Domnul Dumnezeul tu.

ti prii ilarele P^"*
care îl împarte fie

»
*eu l tu, ca s scape acolo loj ttP-

, .

: . . ., ,
. - - y;/i

fl3

i Iar aceasta yasirrândui^penT

îfu uciflaul cateta Jugî acolo; i

va IriUot^el §e vaJovl pre aproa-

pele su îriide^i nu ^a îosî

urît pre el mai înainte de ieri i ae

alaltieri; ; r
1

-

;

S-i care va^ cu aproapele

su în pdure s taie lemne, i ri-

dicând raâna: qu securea cel ce tae

lemnul, <va srlecurea din coada i

va lovlrpre aproapele su i va muri,

acesta va.fuflî într^o cetate de ace-

stea # va tri. .
i •" M

6. Ca nu Mergând cei ce este rud

cu cel mort dup. cei ce a omont,

i înfierbântat fiind inima lur.sa-i

ajiing pr^rreU deiva «. mai lung

calear> i s-l omoare pre cl mcar

c acestahnu este. vinovaf judecii

cei de moarîe^ci nu 1-a fost "r f

pre el^nai înaitc de ieri i de lal-

^îleifru a<^«a poruncescW
cuvântut acesta, jzicând :

alege-fi fie

trei ceti. • . _

|i Iar de va l«gî 'Domnul Dum-

nezeul tu hotarele fale, precum s'au

jurat prinfilor ti, j-fi. va da fie

Domnul fot pfmânful, care au zis p-

rinilor ti c-l vr da,
;

*. 1

9. De vei ascult s fad toate po-

runcile acestea, care le poruncesc

eti fie astzi, s iubeti pre Dom-

nul Dumnezeul tu i s umbli pre

toate cile iui în toate zilele;
;

vei

«tai adaoge fie înc trei ceffi pe

lâng aceste trei.

10. i nu se va vrs sânge ne-

4. Num. 35, 15. 6,,
Num. 35, 12.

?. 4, 40-43. 8, ^«f»V 8
?

*. Eire 34, 14; i* N*vî 20
«
7

»
8 '

vinovatJn pmâniulij care-1 d (ie

Domnul Dumnezeul tu sri mote-
neti; i nu va ,îi întru ffine Vinovat
de sânge... v&.aj^

, j,-;:,

>11. Iar ide va ii întru? tine vre un
om, care urte pre-apreapele $u,
i-l pândete pre el,, i se va scuiâ

asupra lui, i-l va lovi, i ve muri,

i va fugi în vre-o cetate de acestea,

12. Vor trimite btrânii cetii lui,

i-l vor luâ pre el de acolo, i-1 vor

da în mâinile rudeniilor mortului,

i4 vor; omorî*;

13. S nu caute |cus iniîi ocljiul

tu spre ei, ci vei curfi sângele cel

nevinovat din lsrail; i ya fi bine fie.

14 ;nu mufi; hilarele aproape-

lui fu, care te-au pus prinii tifcfn

moiea, care o vei moteni în p-
mântul, care fi-ld fie Domnul|)um-
nezeul tu ca s-l moteneti-.

15. Nu e-destul un martor mrr
furiseasc asupra vre unui om, ori

pentrvU- ce srâmbtat^ i prisperfru

ce greal i ori pentru ce pcat,
care ya pctui. Ci prin gura.a dou
mrturii i prin^ufa/ai Jrei mrturii

ya st tot cuvântul. , , ; Xi >

16. Iar d« se . va scula mrturie
ngdreapiiasupra vre unui om^ p%
rându-1 pre el clctor de lege.

17. Amândoi oamenii între carii

este pricirea, vor stâ înaintea ppnir
nului i înaintea preofiior i înain-

tea Judectorilor, cari vor îi în zir

lele acelea. ^
.

48. i- vot cercet iudectpri^ cu

amruntul, i de vor afl, c mriur
rie strâmb a mrturisit i e,u nedrep-

tate a sttut împrpfiya fratelur su,
19. S-i facefi lui precum a gân-

dit .
el s fac ru- asupra fratelui

su, i vei ridic rul, dintre vpiv v

20. i ceilali auzind se vor teme,

11. Num. 35, 21. 13. Eire 23, 6.'

14. Pilde 22, 28; OzieaS, 10; Num. 35, 30.
15. Mat. 18, 16; !oan 8, 17; Fap. Hp. 7, 58;

2 Cor. 13, 1. 16. Eire 20, 16; 23, 1.

18. Pilde 19, 5. 19. Eire 21, 24i
20i 1 Tim. 5, 20; Lev. 24, 20. -i
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i nu vor adaoge a mai face acesl

iucru ru "între voi.

- 21. S nu sc fac mil ochiului

tu de el; suflet pentru suflet, ochiu

pentru ochiu, dinte pentru dinte,

mân pentru mân, prcior pent-ru pi-

cior, precum va face cinevâ aproa-

pelui su, aa vei face lui.

CAP. 20. >

Legi pentru rzboii.

Iar
când vei ieî la rzboiu asu-

pra vrjmailor ti, i vei vedeâ

cai i clrei i popor mai mult

decât tine, s nu te temi de ei, c
cu !irie este Domnul Dumnezeul tu
cel ce te-au scos din pmântul Eghi-

petului. ?!
'

2. i va fi când le vei apropiâ la

rzboiu, venind preotul va gri po-

porului i va zice ctre ei:

3/ Ascult Israile, voi mergei a-

stzî la rzboiu asupra vrjmailor
votri; s nu slbeasc inima voa-

str, nu v temei, nici v speriai,

nici v abatei dela faa lor.

4. C Domnul Dumnezeul vostru

merge înaintea voastr eu voi, ca îm-

preun cu voi s bat pe vrjmaii
votri i s v mântuiasc pre voi.

-
: -5, i vor gri i crturarii ctre

popor, zicând: tot omul, care a zi-

dit cas nou i n'a început a l-
cuit înt/însa, s mearg i s se

întoarc în casa sa, s nu moar
în rzboiu, i ah om s înceap a

lâcuî într'însa.

'©/ î tot omul; care a sdit vie i
nu s'a bucurat dintr'însa; s mearg
i s se întoarc la casa sa, s nu

moar în fSzboiu f âlf om s se

veseleasc 1 dintr'însa.

7. i tot omul, care 'a logodit

lui-i femeie i nu o a luat pre ea,

mearg i s se întoarc în casa

sa, s nu moar l rzboiu, i alt

om s o ia pre ea.

8. i vor mai adaoge crturarii a

grî ctre popor i vor zice: iot o*

mur cel îricos i slab la inim, s
mearg i s se întoarc în casa

sa, ca s nu înfricoeze inima fra*

telui su ca Pa sa.

9. i va fi dupce vor încet cr-

turarii a gri ctre popor, vor pune

pre mai marii otii înainte povui-
iori" poporului.

10. i când te vei apropiâ la vre-0

cetate s o bt{ii«mai'nairite ;s* o

cu
""

21. Eire 2t, 24; M*t 5, 38.

20. Num. 14, 9. V. 28, 30-. 7. 24, 5.

1 1, De vor rspunde ie cele de

pace i vor deschide fte, tot popo-

rul, carii se vor aflâ într'însa vor

da bir ie i vot îi stiîuL

12. Iar de nu va ascult & tine

i" v face rzbim asupra ta,- s o

împresori pre ea. 1 ^

13; Pân când 'i-o va' da Dom-
nul Dumnezeul tu; îri^nâihiferîitev

i s ucizi toat partea brbtiascll

dintr'însa cu ascuitul sbiei* v
14. Afar de temei i "de capii fi

foaie dobitoacele ^ loîte câte vdî

fi în cetate i toate averile S Ife

prdezi ie,i s3 mriâtvci toat pFada

vrjmailor ti, care' o d fte Dom-
nul Dumnezeul tu. -

!

15. Aâ s faceri cu toate cetile

care sunt departe de tine foarte, i
nu sunt- din feetiie -neamurilor a-

cestora. - »
->?

16. Iar din cetile neamurilor a-

cestOra.'al cror pmânt îl d' ie

Domnul Dumnezeul tu s-1 mote-

neti, s nulai viu nimica ce sufl.

17. Ci' cu anatema s-i anatema-

tisifipre ei, pre Heteu i pre Army-

reu i pre Hananeu i pre FerezeU

i pre Eveu i pre levuseu i pre

Ghergheseu, precum au poruncit ie

Domnul Dumnezeul tu.

<?; Jud. 7, 3.

Jn. 2, 2. -
W. 7, 51 Num-. 33, 52;
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-,-18* Ca s nu v învee pre voi a

face toate urâciunile lor, care le-au

fgcut ei dumnezeilor lor, i s p-
ctuii înaintea Domnului Dumne-

zeului vostru.

19. Iar de vei edeai împrejurul

vre unei ceti zile mai multe, b-
tând-o ca s o ei, s nu strici pomii

ei, nici s pui securea în ei, ci din

pom s mnânci, ia pre el s nu-1

ai, c pomul cel din arin nu este

ca omul s poat fugi dela faa ta

i s se acunz în an.
20/ Iar lemnul care-I tii c nu

face rod bun de mâncat, acela s-!

strici i s-l tai i s zideti an
asupra cetii, care face rzboiu a-

supra fa, pânce se va da ie.

GAP 21.

Omorul necunoscut. Cstoria cu femei
robite. Dreptul celui întâi nscut.

De se va aflâ în pmântul, care-1

d ie Domnul Dumnezeui tu
sâ-l moteneti, om omorît zcând
în câmp, i nu se tie cine l-a o-

morît,

2. Vor ieî btrânii i judectorii

ti i vor msur pân la cetile

cele din prejurul celui omorît,

3, i btrânii cetii cei mai a-

proape de cel omorît, vor lua o vi-

jea din vaci, care n'a lucrat i n'a

tras în jug.

4 Apoi btrânii cetii aceea vor

aduce vieaua înfr'o vale râpoas,

care nu s'a lucrat, nici s'a sem-
nat, i vor tiâ capul vielei în vale.

5. i s vie preoii Levii, pentru

c pre ei i-au ales Domnul Dum-
nezeu s steâ înaintea iui i sâ bi-

necuvinteze întru numele lui, i din

gura lor se va judec toat pricina

i rana.

6. i toi btrânii cetii cei mai

-18. 6, 14; Em 23, 13; Js, Navî 23, 7. 4

21. 5. 17, 8, ?; 18, 1.

aproape de cel omorît s spele mâi-
nile pre capul vijelii cei tete, în vale.

t 7. i rspunzând, vor zice: mâi-

nile noastre n'au vrsat sângele ,a-

cesta, i ochii notri n'au vzut.

8. Milostiv fii poporului tu Israil,

pre care l-ai rscumprat Doamne
din pmântul EghipetuluU Ca s nu
fie sânge nevinovat întru poporul

tu Israil, i li se va iertâ lor p-
catul sângelui.

9. Tu deci ridic sângele cel ne-

vinovat dintre voi, i f ce este bun
i plcut înaintea Domnului Dum-
nezeului tu.

10. Iar când vei ieî la rzboiu

înaintea vrjmailor ti, i-i va da

pre ei Domnul Dumnezeu în mâi-

nile tale, i-i vei prda pre ei,

lt. i între cei robii vei vedeâ

femeie frumoas la fa, i-i va pl-

ceâ, cât s o iei pre ea femeie ie,

12. O vei bga în casa la, i vei

rade capul ei i vei tiâ unghiile ei.

i
13. i vei luâ dela ea hainele cele

de robie, i ,va edeâ în casa ta i
va plânge pre tatl su i pre muma
sa o lun de zile, i dup aceea vei

intra la ea i vei lacul cu ea i va

fi ie femeie.

14. i de n'o vei vrea pre ea dup
aceea, s o lai slobod i s n'o

vinzi pre argint, nici s te slujeti

cu ea, pentruc o ai smerit pre ea.

15. Iar de va aveâ un om dou
femei, una iubit, iar alta urât, i

j
vor nate lui, i cea iubit i cea

j

urât, i feciorul cel întâiu nscut

va final celei urâte.

16. i va fi în ziua în care va

împri fiilor si averea sa, nu va

puteâ s fac s fie întâiu nscut fe-

ciorul celei iubite, trecând cu vederea

pre feciorul celei urâte, care este cel

întâiu nscut;

17. Ci întâiu nscut va cunoate

pre feciorul celei urâte, i-i va da lui
-.

—
* ^

- -r. f-

17. l. Par. 5, 1.
!
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îndoit din toate câte va aveâ el, de

vreme ce acesta este începtura fu-

ior Iui, i lui se cuvin cele ce suni

ale Celui întâi» nscut.
"

18.- Iar de va aveâ cinevâ fiu ne-

asculttor i îndrtnic, care n'a-

sctflf cuvântul tatlui su, i cu-

vântul mumei sate, i ei îl ceart

pre el; iar el nu-i ascult,

19. S-î prinz tatl lui i muma
lui, i s-î scoaj înaintea btrâni-

lor cetii sale i la poarta locului,

20. i s zic ctre brbaii ce-

tii saîe: fiul nostru acesta este ne-

asculttor i îndrtnic, mânctor i
beiv i n'ascultâ cuvântul nostru.

21. i-I vor ucide cu pietre br-
baii cetii lui, i va murî. i vei

ridic pre cel ru dintre voi; i cei-

lali auzind, se vor terne.

' 22. îar de va fi fcut cineva vre

un pcat vrednic de moarte, i-! vei

osândi a muri spânzurat pre lemn,

23. S nu rmâe preste noapte

trupul lui pre iemn, ci în ziua a-

ceea s-1 îngropai, de vreme ce ble-

stemat de Dumnezeu este tot cel

spânzurat pre lemn, i s nu spur-

cai pmântul, care-l d ie Dom-
nul Dumnezeul tu s-1 moteneti.

Pb r unc i f c l u r i t e.

Când vezi boul fratelui tu sau

oaea lui rtcind, s nu le treq

cu vederea, ci s le abai i s le

întorci la fratele tu i s le dai lui.

2. Iar de nu este aproape fratele

tu de îinCj nici îl tii pre el, le bag
în siauî tu i s fie la tine, pân
ce le va cuta fratele tu i le vei

da Iui.

3. .Aâ s faci cu asinul lui i aâ
s iaci cu haina lui i aâ s faci

cu fot ce a pierdut fratele tu, toate

19. 22, 15. 23. Gaiat. 3, 13.

22. h Eire 23, 4, 5. •
>

câte a pierdut el i le vei afl tu, s
nu le freci cu vederea.

4. De vei vedeâ asinul fratelui tu
sau boul Hri czui pre cale, s nu-l

treci cu vederea; ci ridicând, s-i ri-

dici împreun cu el.

5. S nu se îmbrace femeia cu

haine brbteti, nici brbatul s
nu se îmbrace cu haine îemeeti;

pentruc urâciune esfeinainlea Dom-
nului Dumnezeuîui'fu iot cel ce face

acestea.

6.. far de vei aflâ vre im cuib de

pasre înaintea feii fale în cale, sau

în vr'un copie, saiî pre p'mânf, cu

pui sau Cu ou, j mumâ lor e-
zând preste put eau preste ou, S
nu prinzi pre mum cu pilii.

7. Ci pre mum, s o, slobozi; iar

puii iai ie, ca s fie bine ie i s
ireti zile multe.

8. i când vei zidi cas nou, f
cunun podului tu^ca s nu fad

ucidere de om în casa fa. de va c-
deâ cinevâ de pre ek

9. S nu semeni în viea la mai

multe feluri, ca s nu se sfineasc
road i smâna, care o ai sem-
nat împreun clu foada viei tale.

10. S nu ari cu bou i asin îm-

i preuri.
'

j
îl. S nu ie îmbraci cu hain e-

j
sul din lân i din in împreun.

12. Ciucuri s-i faci ia cele patru

coluri ale hainelor tale, cu carele

vei îmbrc.
"13. De va luâ cinevâ femeie i va

lcuî împreun cu ea i o va urî,

' 14. i va aduce asupra ei cuvinte

de învinuire, i-i va scoate nume
ru i va zice: am luat femeia acea-

sta i intrând eu la dânsa, n'am g-
sit-o fecioar,

15. Luând-o pre ea tatl fetei t
muma sa, vor arta cele de fecio-

4, Eire 23, 1. 9. Lev. 19, 19. 12. Num.
15, 38; Mat. 23, 5. 15. 21, 19.
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t\e ale fetei înainica btrânilor la

poart,

16. i va zice tatffefei ctre b-
trâni: pTe fata mea aceasta o am dat

femeie omului acestuia i o a urît.

17. Acum el pune asupra ei cu-

vinte de vinuire, zicând: n'am g-
sit pe fata ta fecioar, iat acestea

sunt semnele fecioriei fetei mele, i
vor desface Haina ei înaintea btrâ-

nilor cetii,

18. i vor luâ btrânii cetii aceea

jjre omul acela i-l vor pedepsi

19. i*I vor globî cu o sut de

sicii, i-i vor da tatlui fetei, pentru

c a scos nume ru asupra fecioa^

fer îsrailtence, i va fi lui femeie i
nu va puteâ s o goneasc pre ea

?rV toat vieaa sa:.

20. Iar de va fi adevrat cuvân-

îul a cesta, i nu se va gsî fata fe-

cioar,

21. Vor scoate pre fat îa ua casii

tatlui su, i oamenii cetii aceea

o vor ucide cu pietre i va rriuri,

pentruc a fcut necurie întru fiii

lui îsrail i a curvit în casa tatlui

su, i vei ridica pre cel ru din-

tre voi.

22/ Iar de se va afl om dormind

tfff ferrieie care are brbat, s-i uci-

dei pre amândoi; i pre omul cel

ce a dormit cu femeia i pre femeie,

i Vet ridic pre cel ru din îsrail.

23. Iar de se va afla fat fecioar

t6godit cu brbat, i aflând-o pre

ea om în cetate va dormi cu ea,

24. Ve|i scoale pre amândoi la

poarta cetii lor i vei ucide cu

pietre s moar: pre fat penfruc

n'a strigat în cetate, tar pre om pen-

fruc a smerit femeia aproapelui,

l vei ridic pre cel ru dintre voi.

' 25. Iar de -va -afl în câmp omul

îc fata cea logodit, i silind-b va

dormî cu ea, s ucidei numai pre

cel ce a dormit cu ea;

21. Fac. 34,7. 22. Lev. 20, 10. 23. Ioan8,*5.

26. Iar fetei s nu-i facei nimica,

c nu este vinovat morii, c pre-

cum vre un om se scoal asupra

aproapelui i-l omoar, aa este lu-

crul acesta.

27. C în câmp t> a aîlât pre ea;

i a strigat fata cea logodit, i n'a

fost cine s-i ajute." '* >*

2S. Iar de va afl cinev- pre fata

cea fecioar, care nu este iTogodl,

i silind-o va dormî cu ea i Jse va

afiâ,

29. Omul cel ce a dormit cu ea

va da tatlui fetei cincizeci dedrah-

me de argint i ea va fi lui femeie,

pentruc o a smerit pre ea înu
J

va putea s o goneasc în toat

j

vieaa sa.

30. S nu ia omul femeia tatlui

su i s nu descopere acoper-

mântul tatlui su.

CAP. 23. i

>>. Cei ce sunt primii în adunare®.

Domnului.

S nu1 intre scopit, nici famen în-

tru adunarea Domnului.

2. S nu intre cel neai din curv
întru adunarea Domnului.

3. S nu intre Âmantteân i Moa-

vitean întru adunarea Domnului, i
pân la al zecelea neam s nu in-

tre în Biserica Domnului, i pân
în veac.

4. Pentruc n'atis ieit înaintea voa-

str cu pâi'ne i cu ap în cale, când

ai ieit voi din Eghipet, i pentruc

au nimit asupra ta pre Valaam fe-

ciorul lui Veor din Mesopotamia»

ca s te blesteme.

5. Gi Domnul Dumnezeul tu n'a

vrut s asculte pre Valaam i a în-

tors Domnul Dumnezeul tu bleste-

murile în binecuvântare, pentruc

28. Eire 22, 16. 30. 27, 20; Lev. 1&, >.

23. 3. Neem. 13, 1. 4. Num. 22, 5.

5. Is. Navî 24, 10.
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fe-au iubit pre line Domnul Dum-
nezeul tu.

; 6. S nu greti cele de pace lor

i cele de folos lor, în toate zilele

1ale în veci.

: 7. S nu urti pre ldumeu, c
fratele tu este; s nu urti pre E-

ghiptean, c nemernic ai fost în p-
mântul Eghipelului.

,8. Fiii cei ce se vor nate dintru

ei înfr'altreilea neam, vor intr în-

tru adunarea Domnului.

;.. 9. Iar când vei iei cu oaste asu-

pra vrjmailor ti, s te fereti de

lot lucrul ru.

i 10r De va fi întru tine om, care

s rnu fie curat de ispitirea în vis

cea de noapte, acela s ias din

laJbr i s nu intre în tabr.
11. i ctre sear s spele trupul

su cu ap, i dupce va apune soa-

rele, s intre în tabr.
12. i s ai loe afar de tabr

i acolo s iei afar.

13. i Jru s ai la brâul tu,

i când vei edeâ afar s sapi cu

el bs acoperi spurcciunea ta.

14. C Domnul Dumnezeul tu
umbl în .tabra ta, ca s te izb-

veasc pre tine, i s deâ pre vrj-

mauljtu în mâinile tale din'nain-

iea feii tale; i pentru aceea s fie

tabra ta sfânt, ca nu vzând în-

tru tine lucru spurcat, s se întoarc

de ctre tine.

15. Pre sluga care a fugit dela

stpânul su la tine, s nu-î dai

stpânului su.
16. Ci s lcuiasc cu tine, între

voi s lcuiasc unde-t va plceâ

lui, i s nu-l necjeti pre eh

i
17. S nu fie curv din fetele lui

Israil i s nu fie curvar din fiii lui

Israil.

18. S nu fie vrjitoare din fetele

lui Israil i nici pentru vre-o îg-

7. Num. 20, 14.

d.uirtj. s nu vrjase din fiii lui

Israil.

19. S nu aduci plata curvei i
prejul câinelui în casa Domnului
Dumnezeului tu, nici pentru o f-
gduin; c amândou acestea sunt

urâciune înaintea Domnului Dumne-
zeului tu.

20. S nu ei camt dela fratele

tu: camt de argint sau camt
de bucate sau camt de tot lucrul,

cu care-1 vei împrumut.
21. Dela cel strein s ei camt,

dela fratele tu s nu ei camt, ca

s te binecuvinleze Domnul Dum-
nezeul tu întru toate lucrurile tale

pre pmântul întru care intri s-l
moteneti.

22. Iar de te vei leg cu fg-
duin Domnului Dumnezeului tu,
s nu întârzii a plini, c cerând va
cere Domnul Dumnezeul tu dela

tine, i va îi ie pcat.

23. Iar de nu vei vreâ s îg>
duefi, nu va fi {ie pcat. .

i
;
24. Cele ce ies prin buzele tale s

I le pzeti i s le faci, precum te-ai

! fgduit Domnului Dumnezeului tu,

j

darul, care 1-a grit gura ta.

j

25. îar de vei intr în holda -
J

proapelui tu, adun cu mâinile tale

spice; iar secerea s n'o bagi în

holda aproapelui tu.

25. îar de vei intrâ în viea aproa-

pelui tu, mnânc struguri pân
ce se va sturâ sufletul tu; iar ,î«

vas s nu bagi.

3 CAP. 24.

Legiuiri casnice.

De'i va luâ cinevâ femeie i va
lcuî cu ea i va fi de nu va

aflâ har înaintea lui, pentruc a aflat

întru ea lucru urîf, s-i scrie ei carte

20, Eice 22, 25. 22, Num. 30, 3.

25. Mat. 12, 1.

i 24. 1' Mat. 5, 31 ; Marcu 10, 4.
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de desprenie i s o deâ în mâi-

nile ei i s o sloboaz pre ea din

casa sa.

Z i ea d|*eândti-se se va putea

mrit dup alt brbat. !

j

3. i de o va urî pre ea t br- 1

batulxel mai de pre urm, s-i scrie I

si acesta caile de desprenie, i s
[

o :deâ în mâinile ei i s o sloboaz
|

din casa sa; sau, de va muri br-
j;

bafuî cel de pre urm, care o a luat
J

pre ea femeie,

4. Brbatul cel dintâiu, care o a

slobozit pre ea, nu va pufeâ s se

întoarc i sa o ia pre ea iari
femeie îui dup ce s'a pângrii ea,

c urâciune esfe înaintea Domnu-
lui Dumnezeului tu; i s nu spur-

cai pmântul, care Domnul Dum-
nezeul vostru il d vou s-1 mo-

tenii.

- 5. De se va însorâ cinevâ de cu-

rând, s nu ias la rzboii» i cu

nici un luciu s nu se îngreueze,

scutit s fie în casa sa, un an s
veseleasc pre femeia sa, care o a

luat.

-6, S nu-i iei zlog moara, nici
j

pielrtle morii,c vieaa z#logefe prirr I

aceasta.
|

7. Iar de se va afl om din fiii
j

Iui Israiî, care s îi furat pe cinevâ i

dintre fraii si. i-1 va silî, i-l va

vinde, s moar îurul acela, i ri-

dicai pre cel ru dintre voi.

8. îa bine aminte îa rana leprii,

pzete foarte, ca s faci dup toat

legea, care o vor spunse vou pre-

oii Levii; avei grij st facei pre-

cum am poruncit vou.
9. Âdu-i ami rite, câte au fâciîf

Semnul Dumnezeul tu Mariamei

pne cale, când ai ieit din Eghipet.

tO. Iar de ai datorie l& aproapele

fu, ori ce datorie, s nu intri» în

casa lui s-t iei iftjg.

5. 20, 7. 7. Eire 21, 17. 8, Lev. 13, 2;

14, 35. 9. Num. 12, 10. 10. Eite 22, 25.

11. Afar stai, i omul care-fi

este dator, el îi va aduce ie zlog
afar.

"

12. Iar de va fi omul srac, s nu
ii la tine presfe noapte zloguHui.

13. Ci cu apusul soarelui s-i în-

torci zlogul lui, ca s doarm în

hafna sa, i s le biftecruvinteze, i
si fie ie milostenie înaintea Dom-
nului Dumnezeului tu. •

->

14. S nu opreti plata celui s-
rac i acelui lipsit dintre fraii ti,

sau a nemernicului, care lcuete în

cetile tale.

15. Ciîntr'aceeai zi s-i dai piaa
lui înainte de ce apune soarele, de

vreme ce este srac, i într'aceea

arendejde, câ s nu strige ctre
Domnul asupra ta, i vei aveâ pcat.

16. S nu fie omorâi prinii pen-

tru fii, nici fiii s rru fie Omorâi
pentru prini; ei fiecare pentru p-
catul su s moar.

17. SI nu strâmbi judecata ne-

mernicului i a sracului i a v-
duvei i haina vduvei s n'O Mi

zlog.

Î8v CHi adu aminte, c rob ai

fost în pmântul EgHipetului i te-au

scos Domnul Dumnezeul tu de a-

colo; pentru aceea îi poruncesc ie,

ca s faci lucrul acesta.

19. Când vei secer' 1 seceriul 'fu-

în arina ta, i vei uit vr<f snop
îi arina tâ, s nu te întorci s£l fei;

ci s fie al sracului i al nemer-

nicului i al svrnartului i al v-
duvei, câ s te binecuviriteze Doth-

nul Dumnezeul tu întru toate liti-

crurile mâinilor tale.

20. i când vei culege mslinele,

s nu te întorei a adunâ cele ce r-

rriân pte urma ta, ci vor fi ale ce-

•//. Eire 22, 26. 13,. Etfxe ,2Z, Z6*..&i
pîtae 22, 27. h. "tme i; i»! tm t¥, Ui
lacov 5, 4. 15. Lev. 19, 13». 16. 4 Imp. 14, 6}

2 Paralip. 25, 4; lezecb 18, 20; Icrem. 31, 30.

17. Eite 22, 21, 22 BM. 22, 22î Isaia 1, 2&
18. 5, 15; 6, 21{ 15, 15} 16, 12.

19. Lev. 19, 9.
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lui nemernic i ale celui- srac i
ale vduvei. > ?

2î. i când vei culege viea la, s
nu culegi a doua, oar ce rmâne
pre urma ta; ci -s fie a celui ne-

mernic i a celui srac i a vduvei.

22,,- i-fi- adu aminte, cum c ai

iost rob în pmântul Eghipetului,

pentru aceea îfi poruncesc eu fie

astzi, ca s faci cuvântul acesta.

CAP. 25.

Masuri d e p a z â.

Iar
de- se va face pricire între oa-

meni i vor veni la judecat, ju-

dectorii vor judeca pre ei, i pre

cel drept îl vor vestî drept, iar pre

cel vinovat îl vor osândi

2. i de va îi vrednic de bfae
ce! vinovat, vor porunci judectorii

s-1 culce l -i bat înaintea lor

dup msura vinei lui.

3. Cu numr patruzeci s-1 bat
pre el, iar mai multe s nu adaoge;

iar de vor adaoge a-î bate pre ei

mai multe lovituri decât acestea, se

va face urît fratele tu înaintea ta.

4. S nu legi gura boului care

treer.

5. -Iar de vor tcui fraii înfr'un

loc i va muri unul dintr'înii; i
smân n'a rmas dela el, femeia

celui rrprt s nu se mrite dup
brbat din afar; fratele, brbatului

ei va intra la ea i o va lua lui fe-

meie i va ictii împreun cu dânsa.

6* i pruncul care se va nate se

va chem pre numele celui ce a mu-
rit, i nu se va stinge numele lui

din Irail. - w

7. Iar de nu va vreâ omul s ia

pre femeia fratelui su, s ias fe-

meia la poart la btrâni i s zic:

îratetg bjrb&iui meu nu vreâ s

25. 3> 2 Cor. 11, 24. 4. 1 Cor. 9, 9; 1

Tim. 5, 18. 5. Fac. 38, 8; Rut 4, 5—8.
7. Rut. 4, 7.

ridice numele fratelui su în Israîl, i
nil m'a vrut frtele brbatului meu.

8. H vor chema pre el btrânii

cetii aceen i vor gri lui; iar de

va st eî i va zice: nu vreau s o

iau pre ea,

9. Va veni femeia fratelui Su la

el înaintea btrânilor, W va des-

cula de un picior i va scuip în

faa lui i va zice: aâ se va face

omului, care nu va zidi casa frate-

lui su în Israil.

10. i se va chem numele Iui în

Israil: casa celui desculat de uit

picior.

îl. Iar de se sfdesc doi oameni

unul cu altul, om cu fratele su, l*

va veni femeia unuia dintr'înii, si

scoat pre brbatul su din mâna
celui ce-1 bate, i întinzând mâna sa

îl va apuca de boae,

12. S-i tai mâna ei, i s nu
caute cu mil spre ea ochiul tu.

13. S nu fie în sacul tu cum-

pn mare i mic.
14. S nu fie în casa ta msur

mare i mic. -

15. Cumpn adevrat i dreapt

s ai i msur adevrat i dreapt

s ai, ca s treti zile multe pre

pmântul, care Domnul Dumnezeul

tu îl d ie s-1 moteneti.

16. C urâciune este înaintea Dom-
nului Dumnezeului tu lot cel ce

face acestea, i tot cel ce face ne-

dreptate.

17. Adu-i aminte, câte i-a fcui
ie Amalic pre -cale, când ieai iu

din pmântul Eghipetului.

18. Cum s*a sculat împrotiva ta

în cale i a tiat coada taberii tale,

pre cei ostenii, carii erau dînapoia

ta, când erai tu Hmând >i osterrK

i nu s'a temut de: Domnul Dum-
nezeu.., : ::vn

19. i va fi când îi va da Dom*

S. Rut. 4, 5. 13. Lev. 19, 35, 36; kzecb.
45, 10. 16. Pilde 11, 1. 2?, Eire 17, 8—14.

19. Eire 17, 14.
•'-
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,3^ mniezcul iu ©dihti de ctre

toi Vrjmaii ti cei de prin preju-

rul tu în pmâtîlulV care Domnul

Dumnezeul tu 41 dl |ie s-l HiOte-

neti, s stingi1 numele lui Amaiic

de supi cer fi s nu ^uii.

CAP. 26.
,

Fâ r ga ro du r i lor. :

Dupce vei intrâ în pmântul,

care-î d ie Domnul Dumnezeul

tu, s-1 împri cu sori i s-1 mo-

teeii i s îcueti înir'însul,

2..S iei din pârga rodurilor p-
mântului tu, care-1 d fie Domnul

Dumnezeul tu, i s pui înfr'o co-

ni| i s mergi în Socul, care-1 va

alege Domnul Dumnezeul iu, ca s
se cheme numele iu! acolo.

3. $V vei merge la preotul, care

va fi în zilele acelea i vei gri c-
tre dânsul: mrturisesc astzi Dom-

nului Dumnezeului meu, c am in-

trat în pmântul, pentru care s'au ju-

rat.Domnul prinilor notri s-l dea

nou.
4. i va lu preotul conia din

mâinile late, i o va pune înaintea

jerlfettiicului Domnului Dumnezeu-

lui tu.

5. Âpoi cuvântând s zici înain-

tea Domnului Dumnezeului tu: Si-

riea o a prsit tatl meu, i s'a

pogorît în Eghipet cu puini oameni

i a nemernicit acolo i s'a fcut

acolo neam mare i mulime mult.

6. i ne-au necji! pre noi Eghip-

ienii i ne-au smerit pre noi i au,

pus preste noi lucruri grele.

7. i am strigat ctre Domnul
Dumnezeul prinilor notri, i au

auzit Domnul glasul nostru i au

vzut merenm noastr, osteneala

noastr l necazul nostru.

8.
" i ne-au scos pre noi Domnul

j

din Eghipet, însui cu puterea sa*

cea mare r cli rnân tare i cu bra
înalt, cu arfri mari i cu semne
i cu minuni.

9. i ne-au adus pre noila tocul

acesta, i ne-au dat nou pmân-
tul acesta, pmântul, din care curgtf

lapte i miere^

10. i acum iat am adus plrga

1 rodurilor pmântului, care mi l-aî

dat mie Doamne, a pmântului <!iri

care curge lapte i miere. Deci cv

vei lsa înaintea Domnului Dumne-
zeului iu, i te vei închin acolo

Domnului JDumnezeuîui tu.

11. i te veselete de toate bun-
tile, care i-au dat Domnul Dum-
nezeul tu ie i casii tale, tu i
leviful i nemernicul Ce este cu tine.'

12. Iar dac vei plini a da toate

zeciueleîe rodurilor fale, în anul al

treilea; a doua zecimal s o dai

levitului i nemernicului i sracu-

lui i vduvei i vor mânca în ce-

tile tale i se vor sturâ.

13. i s greii înaintea Dom-;

nului Dumnezeului tu: am luat cele

sfinte din casa mea i le-am dat le-

vitului i nemernicului i sracului

i vduvei, dup toate poruncile taie»'

care le-ai poruncit mie, n'am clcat

porunca ta i nu o am uitat.

14. i n'am mâncat în necazul

meu dintr'însele, n'am cheltuit din-

tr'însele la lucru necurai, n'am dat

dintr'însele la nprl, am ascultat gla-

sul Domnului Dumnezeului meu, ant

fcut dup cum mi-aj poruncit mie.

15. Caut din casa ta cea sfânt,

din cer, i binecuvinteaz pre popo-

rul tu Irail i pmântul, care l-ai

dat lor, precum ie-ai jurat parinji-

lor notri ne dai nou pmânf,
din care curge lapte i miere.

16. In ziua aceasta au poruncit

26. 2. Eire 23, 19 i 34, 26. 5. Fac. 46,

1,5. 7. Eire 2, 23; Num. 20» 15,16.
S. Eire 12, 51.

11. 12, 12; 16, 14; Lev. 23, 40.

12. Lev. 27. 30; Num. 18, 24.

15. Isaia 63, 15; Vavub. 2, 16.
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Domnul Dumnezeul fu ie s faci i

toafe îndreptrile acestea i judec- !

ile, i s le pzii i s le facei din
j

toat inima voastr i din fot su-

fletul vostru.

17. Pre Dumnezeu ai ales astzi

s-fi lie al tu Dumnezeu i s um-

bli pre cile iui i s pzeti în-

dreptrile i poruncile i judecile

Iui i s ascuîji gîasuî îui.

18. i Domnul le-au ales pre tine

astzi, s-i fii lui popor ales, pre-

cum au zis ie, ca s pzeti porun-

cile lui.

Î9. i s iii tu mai presus decât

toate neamurile, precum fe-aa fcut

pre tine numit i ludat i mrit, ca

s fii fu popor sfânt Domnului Dum-
nezeului tu, precum au grit.

CAP. 27.

Scrierea legii pre pietre i blestem

celor ce o calc.

Si
a poruncii Moisî i btrânii lui

?

îsrail poporului, zicând : pzii
toate poruncile acestea, câte porun-

cesc cu astzi vou.
2. i va îi în ziua, care vei frece

Iordanul în pmântul, care Domnul
Diiriinezeul tu îl d ie, i-|i pune

fie pietre mari i le lipete cu var.

3. i s scrii pre piefrile acelea

toate cuvintele legii acetia, dupce
vei trece iordanul, când vei infrâ în

pmântul, care-1 d ie Domnul Dum-
nezeul tu, în pmântul, din care

curge lapte i miere, precum au zis

Domnul Dumnezeul prinilor ti.

4. i va fi dupce vei trece Ior-

danul,s punei pietrfle acestea, care

poruncesc eu vou astzi, în mun-
tele Gheval i le vei lipi cu var.

5. i s zideti acolo jertfelnic

18. Eire 19, 5, 6; Isaia 41, 8; 1 Pett. 2, 9,

19. 4, 7j 28, 1; Lev. 18, 4; 26, 3.

27. 1» Is. Navl 3, 17; 4, 3. 4. Eire 20, 25.

5. Is. Navl 8, 31; Eire 20, 25.

j

Domnului Dumnezeului lur jerifel:

! nic de pietre, s nu pui.pre te el fier*

j
6. Din pietre întregi s zideti jert-.

felnie Domnului dumnezeului tu, i
s aduci pre el arderi de tot Dem-
nului Dumnezeului tu. r

7. i s jertfeti acolo i jertf de

mântuire, i s mnânci i s fe sa-

turi i s fe veseleti înaintea Dom-
nului Dumnezeului fu.

8. i s scrii pre piefrile acestea

toat legea aceasta, foarte lmurit.

9. i a grit Moisî i preoii Le-

vii cfre tot îsrailul zicând: Iaci;

i ascult Israile: în ziua aceasta

fe-ai fcut popor Domnului Dumne-
zeului tu.

10. Ascult glasul Domnului Dum-
nezeului fu i s faci toate porun-

cile lui i îndreptrile lui, câte po-

runcesc eu fie astzi.

11. l a poruncit Moisî poporului

în ziua aceea, zicând:

12. Acetia vor sfâ a binecuvanlâ;

poporul în muntele Garizin, dupce
vei trece Iordanul: SimeOn, Levî,

Iuda, Isahar, îosif i Veniamin.

13. i acetia vor sfâ a blefemâ

în munfele Ghevalului: Ruviri,
t
^âd

i Asir, Zavuîon, Dan i Neîfalim.

14. i începând Leviii vor zice

cfre tof îsrailul cu glas mare:

15. Bîesfemat omul, cstc va face

chip cioplit i vrsai, urâciune Dom-
nului, lucru de mâini de meteri,

i-t va pune întru ascuns. i rs-

punzând fot poporul va zice: fie.

16. Blestemat cel de nu cinstete

pre tatl su i pre muma sa, i
va zice tof poporul: fie.

17: Blestemat tot cel ce muf ho-

tarele aproapelui, i va zice tot po-

porul: fie.

18. Blestemat iot cel ce tace pre

orb s rtceasc pre calc, i /iot

poporul va zice: fie.

7. 12, 12; 16, 11, 14; Lev. 23, 40.

12. n, 29; Is. Navl 8, 33. 13, 11, 29.

14, Daniil 9, 14. 16. Eire 21, 16.
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19. Blestemai toi cel ca. va abale

fjdecata nemernicului f% sracu-

lui i a vduvei, i- fol poporal va

2Îce: fie.
rt

20. Blestemat cel ce doarme cu

temeia tatlui su, penfruc a des-

coperit acopermântul tatlui su,

i tot poporul va zice: fie.

21. Blestemat tot cel ce doarme

ori cu ce dobitoc, i tot poporul va

iice: fie/
'

22. Blestemat cel ce doarme cu

sora sa cea de pre lat! su, sau cu

cea de pre muma sa, i tot popo-

rul va zice: fie.

23t Blestemai cel ce doarme cu

Idacrasa, siva zice tot poporul: fie.

Blestemai cel ce doarme cu sora

temeii 'sale, i va zice tot popo-

rul: fie.

24. Blestemat cel ce bale pre a-

pfopete su cu vicleug, i iot po-

porul va 2ice: f ie.

25. Blestemat cel ce ia daruri ca

sS ridice vîeaa celui nevinovat, i
lot poporul va zice: fie.

' 26. Blestemai tot omul, care nu

va frnâheâ întru toate cuvintele

iegî-r acetia, ca s le fac pre ele,

i- va zice tot poporul: îîev

1
i GAP. 28.

Buntile fgduite celor ce vor pzi
legea, i relele ce vor veni asupra

clctorilor ei.

Si
va li dupce vei trece Iordanul

}
în pmântul, care-l d vou Dom-

nul )umnezeul vostru, de vei as-

cult cu luare aminte glasul Dom-
nului Dumnezeului vostru, ca s p-
zii i s lacei toate poruncile a-

cestea, care le poruncesc eu ie a-

tzi; te va înl Domnul Dumne-
zeul tu mai pre sus decât oale

neamurile pmântului.

20. 22, 30! Lev. 13, 8; 1 Cot. 5, 1.

22. Lev. 18, 9; 20, 17. 26. Gal. 3, 10.

2,8. jf« Eire 23, 22; Lev. 26, 3.

2. i vbr venî presfe tine toate

binecuvântrile acestea i te vor aîtâ,

de veî auzî cu auzul glasul Dom-
nului Dumnezeului lats.

3. Binecuvântat s fii fu în cetate,

i binecuvântat s lii în arin.

4. Binecuvântate s fie naterile

pâniecelui tu i rod urile pmântu-
lui tu i cirezile vacitof tale i tur-

mele oilor tale.

5; Binecuvântate s fie cmrile
tale i rmiele tale.

6. Binecuvântat s fii tu, când in-

tri în îuntru, i binecuvântat s fii

tu, când iei afar.

7. S-i deâ fie Domnul Dumne-
zeul tu pre vrjmaii ti, carii stau

împrofiva ta, strivii înaintea feii

tale; ^pre o cale vOr venî asupra ta,

i pre apte ci vor fugi de ctre

faa ta.
'

8. S trimii Domnul ie binecu-

vântare în jicniele laie i la toate

ori unde vei pune mâna ta în toi

pmântul, care-1d ie Domnul Dum-
nezeul tu.

9. S le fac pre tine Domnul
Dumnezeul tu Itrî popor sfânt,

pfeeunt s'au jurat prinilor ti, de

vei auzî ijiasuî Domnului Dum ne*

zeului lu i vei umbîâ îniru loat<2

cile lui. ' '

,?

ÎO. i vor vedeâ toate neârntirile

pmântului, c, cu numele Domnu-
lui eti numit tu, i sc vor teme de

tine.

îî. i te va umplea pre tine Dem-
nul Dumnezeul tu, cu buniî: cu

rodurile pântecelui tu i cu roa-

dele vitelor tale i cu roadele p-
mântului tu pre pmântul, pentru

care s'au jurai Domnul prinilor ti,

s-1 deâ ie.

12. S deschizâ ie Domnul viste-

riea sa cea bun, cerul s deâ ploaie

pmântului lu în vremea sa. SS

4. 7, 13. 9. 1, e; Esire 19, 6; 1 Petr. 2, 9.

11. 30, 9. 12. Iercm. 5, 24 i 14, 22.
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binecuvinteze toate lucrurile mâini-

lor tale.S împrumui neamuri multe;

iar tu s nu te împrumui, i s st-

pâneti neamuri multe; iar pre tine

s nu te stpâneasc.
13. S te fac pre tine Domnul

Dumnezeul tu cap, i nu coad,
i vei fi alunei deasupra, i nu vei

îi de desuet,; de vei ascult porun-

cile Domnului Dumnezeului tu, ca-

re- {i poruncesc eu ie astzi s le I

pzeti i s le taci.

. 14. S nu te abai dela toate cu-

vintele, care-i poruncesc eu |ie a-

sfzi, deadreapia sau deastânga, i
}s mergi dup dumnezei streini, ca

s le slujeti ior.

15. i va fi de nu vei ascult gla-

sul Domnului Dumnezeului tu, i
nu vei pzî i nu vei face ioate po-

runcile lui, care-|i poruncesc eu {ie

astzi, vor veni preste tine toate

blestemiie acestea i vor cdeâ a-

supra fa.

16. Blestemat s îii tu în cetate,

i blestemat s fii în arin.

Y7. Blestemate s fie cmrile tale

i rmiele tale.

r. 18. Blestemates fie naterile pân^

îecelui tu i rodurile pmântului

iu, cirezile vacilor tale i turmele

oilor fale.

ÎS. Blestemat s îii lu, când vei

intr înluntru, i blestemat fu,

când v^ei ieî afar.

20. S trimi preste tine Domnul
Hps i foamete i perire îniru toate

unde vei pune mâna fa s faci, pân
ce te va pierde pre tine i pân ce te

va sfâri pre tine degrab pentru ru-
tatea faptelor tale, penfruc mai p-
rsit pre mine.

21. S trimi preste tine Domnul
moarte molipsitoare, pân ce te va

topi de pre pmântul, în care intri

tu s-l moteneti.

15. 27, 15; 32, 25; Lev. 18, 17 i 20, 14;

26, 16; Plâng. 2, 17; Daniil 9, 11, 13; Mibea
6, 13; Malab. 2, 2. 20. Lev. 19, 31; 20, 6.

Mg2. S te baî p.re tine Domnul
cu lips iv.cu lingoare i cu friguri

i cu arsur i cu ucidere i cu vânt

sfriccios i cu glbinare, i s te

goneasc pre fine, pân ce te vor

pierde. , .

23. i fie cerul, care este dea-

supra capului iu de aram, i p-
mântul care este supf ftv.e, de fier,

24. S deâ Domnul Dumnezeul

tu ploaia pmântului praf,, i pul-

bere din cer s se pogoare preste

tine, pân iz va zdrobi i pân te

va pierde cu grab.

25. Deâ Domnul s îii tiai înain-

fea vrjmailor pi, pre o cale s
iei înaintea lor i pre apte ci s
fugi dela faa lor i s le împrtii
în foste împriile pmântului.

26. i s fie {morii votri mân-
care pasrilor cerului i hiareior p-
mântului, i s nu fie cine s-i apere.

27. Bat-fe Domnul cu ran Eghip-

teneasc la ezut i cu râe slba-

tec i cu usturime, ca s nu te

poi vindec.

28. Bat-ie Domnul cu desmeticie

i cu orbire i cu ieire din minte.

29. i s pipi în amiazzi cum
pipe orbul întru întunerec, i s
nu te noroceti în cile fale i s
fii npstuit i jefuit în toate zilele,

i s nu fie cine|s-i ajute.

^30. Femeie s ei i aii brbat s'o

ie ,pre ea; "cas s zideti i s
nu lcueti înfr'însa; vie s^sdeiî
i s n'o culegi'pre ea.

31. Boul fu s*se junghie înain-

fea ia i s nu mnânci dintr'însul;

asinul tu cu sila s'se ia dela tin€

i s nu^se deâ înâpoyie. Oile fale

s „se deâ vrjmailor ti i s^nu
fie cine s-i ajute.

32. Fiii ti i îefele fale s se deâ

altui neam, i ochii ti s sece ui-

22. Lev. 26, 16. 23. 11, 17: Lev. 26, 1*.

25. Lev. 26, 17. 26. Ecles. 6, 3; Isaia 14,

19, 20. 27. Eire 9, 9. 30. 20, 5-8.



A DOUA

iându-se ia ei i nimica s nu poal

mâna ta.

33. Roduriie pmântului fu i

toate osfeneîele tale, s le mnânce

neamul, care tu nud tii i s fii n-

pstuit i asuprit în toate zilele tale.

34. i-i vei iei din minte pentru

vederile care le vei vedea cu ochii ti.

35. Bat-te Domnul cu ran. rea

preste genunchi i preste pulpe, i

s nu te poi vindeca tu dela tl-

pile picioarelor tale pân la crete-

jui tu.

_36. S te duc Domnul pre tine

i. pre împratul tu, pre care vei

pune preste tine, la neamul, care

iu nu-1 tii, nici prinii ti, i vei

slujî acolo dumnezeilor streini, lem-

nelor i pietrelor.

37. i vei îi acolo de râs i de

pild i de poveste la toate neamu-

rile, la care te va duce Domnul.

38. Smân mull vei semna în

iin i puin vei strânge, pentruc

o vor mâncâ lcustele.

39. Vie vei sdi i o vei Utcrâ, i
vin nu vei beâ, nici te vei veseli

dintru ea, pentruc o va mâncâ vier-

mele*

40. Mslini vei aveâ în loate ho-

tarele (ale, i cu untdelemn nu te

vei unge; pentruc vor curge ma-

sHraie tale*

\ 41. Bi i fete vei nate i nu vor

ii ai lU pentruc vor merge în robie.

42u Toi pomii ti i roduriie p-
mântului tu le va topi pliiura.

43. Cel nemernic, care este întru

tine se va suî preste tine sus, sus;

Iar iu te vei pogofî jos/jos.

44. Acesta te va împrumuta pre

tine; tar tu nu-1 vei împrumut pre

d; acesta va îi cap, iar tu vei îi

coad.

45. i vor venî preste tine toate

fclestsmile acestea i te vor gonî i
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te vor prinde pân ce te vor pierde

i * pân ce'te vor sfârî, pentruc
n'ai ascullat-glasul Domnului Dum-
nezeului tu, ca s pzeti porun-

cile lui i îndreptrile lui, câie i-au

poruncit ie.

46. i vor îi întru tine semne i
minuni întru smâna ta pân în

veac.

47. Pentruc n'ai slujit Domnului

Dumnezeului tu cu bucurie i cu

inima bun pentru mulimea tuturor.

48. i vet sluj! vrjmailor ti, pre

carii va trimite Domnul asupra ta,

în îoame i în sete i în goliciune

|

i în lips de toate. i va pune jug

j

de fier pre grumazul tu, pân ca

j
te va pierde de tot.

49. i va aduce preste tine Dom*
nul neam de departe dela marginea

pmântului, cum zboar vulturul,

neam, a cruia limb nu o vei în-

elege.

50. Neam cu fa neruinat, care

j
nu se va stiî de îaa celui btrân,

j

t dc cel tânr nu-i va îi mil.

j
5î. i va mâncâ naterile vitelor

j
taie i roduriie pmântului tu, 'i

j

nu-i vor isâ ie, nici grâu, nici vin,

|
nici untdelemn, nici cirezile vacilor

tale, nici turmele oilor tale, pân ce

ie va pierde. 5
"

j
52. i te va sîrâmâ întru toate

' cetile tale, pân ce se vor stric

J

zidurile tale ceie înalte i cele tari,

întru care si ndjduit în tot p-
mântul tu. i te va-necji pre line

în toate cet|ile tale, care le-au dat

ie Domnul dumnezeul tu.

53. i vei mâncâ roduriie pânte-

celui tu, carnea fiilor ti i a fete-

lor tale, carii i-au dat ie Domnul
Dumnezeul tu, întru strâmtorarea ta

i întru necazul tu, cu care fe va

necji vrjmaul tu.

54. Cel ginga întru tine i cel

36. Ietem. Ut 12. 37. letem. 24, 9.

38. Mih. 6, 15. 39. Hgheu 1, 6,

47. 12, 12; 16, 14; 26, 11. 49. terenu 16, 16;

Plâng. 4, 19. 53. 4 Imp. 6, 28; Plâng. 4, 10-
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fraget foarte, se va uit ru cu ochiul

su asupra fratelui su i asupra

femeei cei din sânul su i asupra

celorlali fii ai si, carii vor rmâ-
neâ lui.

55. Ca sa nu dea nici unuia din

trupurile îiîîor si pre carii va mânca,

peniruc nimica nu i-a rmas lui

ca s dea întru strâmtorarea ta i
întru necazul tu, cu care te vor ne-

cji pre tine vrjmaii ti în toate

cetile tale.

56. i cea gingae între voi i cea

îraget foarte, care n'a cercai a clca
cu talpa piciorului su pre pmânt
pentru gingie i frgizime, ru va

cautâ cu ochiul asupra brbatului

su cel din sânul ei i asupra fe-

ciorului su i asupra fetei sale.

57. i soartea, care a ieit printre

coapsele ei, i ftul su, pre care-!

va nate; pre acetia va mânca în-

tru ascuns pentru lipsa tuturor în-

tru strâmtorarea ta i întru necazul
j

tu, cu care te va necji vrjmaul
;

tu în cet{ile tale.
j

. 58. De nu vei ascult, ca s faci 1
i

toate cuvintele iegii acetia, care
j

sunt scrise în cariea aceasta, i s
jv temei de numele cel cinstit i
j

minunat, adic: de Domnul Dumne-
|

zeul tu. !

59. i minunate va face Domnul
j

btile tale i btile seminii tale,
j

bti mari i minunate i boale rele !

i statornice.

60. i va aduce, asupra ta toate

nevoile cele rele ale Eghipetului, de

care tc-ai temut tu de ctre faa lor

i se vor lipi de tine.

61. i toat boala i toat btaea,

care nu sunt scrise în cariea legii

acetia, va aduce Domnul asupra
|

ta, pân ce te va pierde.

62. i vei rmânea puini cu nu-

mrul, cei ce mai înainte ai fost ca

57. 4 lmp. 6, 2&; Plâng. 4, 10. 60. 7, 15;

*îrc 15, 26 62. 4, 27; Isaia 1, 24.

stelele cerului de muli, pentruc

n'ai ascultat glasul Domnului Dum-
nezeului fu.

63. i în ce chip s'au bucurat Dom-
nul de voi, ca s v fac vou bine

i sv înmuleasc pre voi; aa se

va bucur Domnul de voi, ca s v
piarz pre voi. i vei fi scoi din

pmântul, în care mergei s-l mo-
tenii.

64. i te va împrtiâ pre line

Domnul Dumnezeul tu în toate nea-

murile dela o margine a pmântu-
lui pân ia cealali margine a p-
mântului, i vei sluji acolo altor

dumnezei, lemnelor i pietrelor, pre

carii nici tu nu i-ai tiut, nici p-
rinii ti.

65. i nici între neamurile ace-

lea nu vei avea odihn, nici va o-

dihnî talpa piciorului tu, i-i va da

ie Domnul acolo inim sperioas

i ochi întunecai i suflet istovit.

66. i va fi vieaa ta spânzurat

înaintea ochilor ti, i te vei lem«

ziua i noaptea i nu vei crede vieii

fale.

67. Dimineaa vei zice: o, când se

va face scar! i seara vei zice: -o,

când se va face diminea 1 De frica

inimii tale, de care le vei teme i de

vederile, care vei vedeâ cu ochii ti.

68. i te va întoarce Domnul în

Eghipet cu luntri, în calea
stare am

zis ie, msi mult n'o vei vedeâ., i
acolo v vei vinde 'vr^ntailor vo-

tri, s fii robi i roabe, i nu va

îi cine s v cumpere.

CAP. 29.

înnoirea legturii.

Acestea sunt cuvintele legturii,

care au poruncit Domnul tui

Moisî s o întreasc cu fiii lui Israil

64. 4, 28; Neemia 1,3. 65. Lev. 26, 17, 36*

6$. 17, 16.

29. 1- 5, 2, 3; Eire 19, 5; 20, 18; 34, re.
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în pmântul lui Moav, afar de le-

gtura, care o au fcui cu ei în Horiv.

2. i a chemai Moisî pre toi fiii

lui îsrail i a zis ctre ei: voi ai

vzut toate, câte au fcut Domnul

Dumnezeul vostru în pmântul Eghi-

petuîui înaintea voastr lui Faraon

si sîugHor lui i tot pmântului lui.

3. (spiele cete mari, care le-au v-

zut ochii ti: semnele i minunile

cele mari, mâna cea tare t braul

cel înalt.

4.i nuv'au datvou DomnuljDum-

ne2eu inim s înfelegeji i ochi

s vedeji i urechi s auzii pân
în ziua aceasta.

5. î v'au dus pre voi patruzeci

de ani prin pustie; nu s'au învechit

nainele voastre, iîncimintelevoa-

stre nu s'au stricat din picioarele

voastre.

6. Pâine n'ai mâncat, vin i bu-
tur ameitoare n'afi but, ca s
lii, c acesta este Domnul Dum-
nezeul vostru.

7. i ai venit pân la locul ace-

sta i a ieit Sion împratul Ese-

vonului i Og împratul Vasanuiui

înaintea voastr cu rzboiu.

8. i i-arn btut pre ei i le-am

luat pmântul lor i l-am dat mo-
ie lui Ruvim,"-i lui Gad i la ju-

mtate din neamul lui Manasî.

9. i s pzii sjaceji toate cu-

Afintele legturii acetia, ca s cu-

noatei toate câte veji face.

10. Voi stai astzi toi înaintea

Domnului Dumnezeului vostru, mai

marii neamurilor voastre i btrânii

votri i judectorii votri i crtu-

rarii votri, toi brbaii lui îsrail.

11. Femeile voastre i fiii votri

t nemernicul ce este în tabra voa-

2. Eire 19, 4. 4. 4, 34; 6, 22; 7, 19; Isaia

«, 9; Mat. 13, 14; Marc. 4, 12; X-uc. 8, 10;

îo&n 12, 40. 5. Esire 16, 35; Neemia 9, 21.

7. 2, 30; Num. 2*1, 23, 33. 8. 3, 12; Num-
32, 33. 9. Îs. Navî 13, 8; 22, 4.

str dela tetorul lemnelor voastre,

pân la purttorul apei voastre.

12. Ca s petreceti întru legtura

Domnului Dumnezeului vostru i în

juruineîe lui, câte Domnul Dumne-
zeul tu pune asupra ta astzi.

13. Ca s te întreasc pre tine

popor lui, i ei s fie Dumnezeul
tu, precum au zis (ie i precum s'au

jurat prinilor ti lui Avraam i lu!

îsaac i lui lacov.

14. i nu numai vou singuri pun

eu legtura aceasta i juruinja a-

ceasta;

15. Ci i celor ce sunt cu voi a-

stzi aici înaintea Domnului Dum-
nezeului vostru i celor ce nu sunt

cu voi aici astzi.

16. C voi tifi, cum am lcuit

noi în pmântul Eghipetului *i cufn

am trecut printre neamurile, care

le-am trecut.

17. i afi vzul urîciunile lor i
idolii tor cei de lemn i de piatr,

de argint i de aur, cari sunt la ele.

i
18. S nu fie întru voi cinevâ bâr-

;
bat sau femeie sau cas sau semin-

î
ie, care s cugete s se abat d£

J

la Domnul Dumnezeul vostru i s
|
mearg s sluj asc dumnezeilor

I neamurilor acelora. S nu fie întru

j
voi vre-o rdcin, care odrslete

j

în sus fiere i amrciune.
19. i va fi dupce va auzi cu-

vintele juruinfei acesteia, va cuget
întru inima sa, zicând: pe dreptul

s fie mie, c întru rtcirea inimii

mele voiu umbiâ, ca nu împreun
s piarz cel pctos pre cel n'e-

pctos.
20. Nu va vrea Dumnezeu s se

miîostiveasc spre acela ; ci înc
atunci se va aprinde mâniea Dom-
nului i râvna lui asupra omului a-

celuia, i vor venî preste el toate

blestemile legii acetia, care sunf

13. Fac. 17, 7, &. 17. 3 Imp. 15, 12; k-
zccbil 6, 4, 6, 9. 18. Evr. 12, 15.
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scrise în cartea aceasta, l va terge

Domnul numele Iui de supt cer.

21. i-1 va osebt spre rele pre el

Domnul dintre foi fiii lui Israil, dup
toate blesemile legturei cei scrise

în cartea legii acetia.

22. i va zice neamul celelf, fiii

votri, carii se vor scula dup voi,

i cei strein, care va veni din p-
mânt de departe i vor vedea b-
tile pmântului aceluia i boalele

lui, care le-au trimis Domnul pre-

ste el,

23. Cu pucioas i cu sritur"

ars; tot pmântul lui nu se va se-

mna, nici va odrsll nici va crete

preste el vre-o verdea; în ce chip

s'au surpat Sodoma i Gomora, A-

dama i Sevoimuî, pre care ie-au

surpat Domnul întru iuimea i în-

tru mâniea sa.

24. i vor zice toate neamurile:

pentruce au fcut Domnul aa p-
mântului acestuia? i ce esîe acea-

st iuime mare a mâniei?

25. i vor rspunde: pentruc a

prsii legtura Domnului Dumne-
zeului prinilor lor, care o au fcut

cu prinii lor, când i-au scos pre ei

din pmântul Eghipetuîui.

26. i s'au dus de au slujit la

dumnezei streini i s'au închinat lor,

pre carii nu i-au tiut i nu le-au

împrit lor.

i 27. Pentru aceea s'au mâniat cu iu-

ime .Domnul asupra pmântului a-

ceîuia, ca s aduc asupra lui toate

î?lesfemil£ cele scrise în cartea legii

acetia.

28. i i-au ridicat pre ei Domnul
din pmântul îor cu mânie i cu

urgie i cu aprindere mare,, foarte,

i i-au lepdat pre ei înlr'alt-pSmânt,

decâf acum.

29. Cele ascunse sunt la Domnul
Dumnezeul nostru; iar cele artate

sunt la noi i la fiii notri pân în

veac, ca s facem toate cuvintele

îegii acetia.

CAP. 30.

Iertare celor ce se pocesc, osând ce-

lor împietrii.

Fac. 19, 24. 24. 3 Imp. 9, 6. 25. Ic»

rania 22, 8, 9, 10.

s
i va fi dupce vor veni preste tine

y toate cuvintele scestea, binecu-

vântarea i blestemul, care le -am
pus înaintea feii taie i le vei cu-

geta cu inima ta în toate neamurile,

ori unde te va împrtiâ Domnul
Dumnezeul tu.

2. De te vei întoarce la. Dqmnuî
Dumnezeul tsu i vei ascult gla-

sul lui întru toate, câte poruncesc

eu ie astzi, din toat inima ta i
din tot sufletul tu,

3. Va vindec Domnul pcatele

tale i te va miluî i iar te va a-

dunâ din toate neamurile între car€

te- au împrtiat Domnul Dumne-
zeu! tu. ,

4. De vei ii împrtiat deia o mar-

gine a cerului, pân la cealalt mar-

gine a cerului, de acolo „te va. a-

dunâ Domnul Dumnezeul tu i de

acolo te va lu.

5. i te va bga Domnul Dumne-
zeul tu în pmântul, care l-au mo-
tenit prinii ti i-î vei moteni
i-i va face bine ie i te va înmuli

mâi mult decât pje prinii ti.

6. i va curî împrejur Domnuî
inima ta i inima seminii tale, ca

s iubell pre Domnul Dumnezeul
tu din toat inima ta i din tot su-

fletul lu, ca s treti tu.

7. i va pune Domnuî Dumnezeul
tu blesemile acestea preste vr-
maii ti i preste cei ce te-au urî*

i te-au gonit pre tine.

8. De te vei întoarce si vei as-

30. 3, Neemia 1, 9; Ps. 105, 45, 46; letre*

mia 32, 37. 4. Neemia 1,9. 5.2 Macab. 3 , 2#

.

6. îerem 32, 39; lezecb. 11, 19.
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culfâ glasul Domnului Dumnezeului

tu i vei face poruncile Iui, care

poruncesc eu fie astzi,

9. Te va binecuvânta Domnul

Dumnezeul tu, întru tot lucru! mâi-

nilor fale, întru rodurile r
pânfecelui

fu i întru fiarea dobitoacelor tale

si întru roadele pmântului tu; c
se va întoarce Domnul Dumnezeul

fu, ca s se bucure de tine i s-i

fac, bine, precum s'au bucurat de

prinii ti.

10. De vet ascult glasul Dom-

nului Dumnezeului tu i vei pzi

poruncile lui i îndreptrile lui i
judecile lui cete scrise în cartea

legii acetia, i te vei întoarce c-
tre Domnul Dumnezeul tu din toat

inima ta i din tot sufletul tu,

11. C porunca aceasta, care o

poruncesc eu ie astzi nu este mai

pre sus, nici este departe de tine,

12. Nu este în cer, ca s zici;

cine dintre noi se va sm în cer i
s ne-o aduc, ca auzind-o s o

facem?

13. Nici este dincolo de mare, ca

s ztci: cine^dintre noi va trece ma-

rea i o va aduce nou, ca auzind-o

s o facem?

14. Ci foarte aproape de tine este

cuvântuh în gura ta i în inima ta

l în mâinile tale este, ca -1 faci.

16. Iat am pus astzi înaintea

lefii tale vie^a i moartea, binele

i rul.

16. De vei asculta poruncile Dom-
nului Dumnezeului tu, care porun-

cesc eu astzi ie: ca s iubeti pre

Domnul Dumnezeul tu i-s; umbli

întru toate cile lui i s pzeti în-

dreptrile lui i poruncile lui i ju-

decile lui, vei «frj&l i v vei în-

muli i te va binecuvânta Domnul
Dumnezeul tu în tot pmântul, ia

care vei intrâ s-1 moteneti.

#.28,11. 11. Isaia 45, 10. 12, Rom. 10, 6.

17. Iar de se va schimb inima

ta i nu vei ascult i înelându-te

te vei închin la ali dumnezei t
vei sluj! lor,

s

18. Spui ie astzi, c cu perire

vei peri i nu vei tri zile multe

pre pmântul care Domnul Dumne-
zeul tu d ie, la care trecei voi

Iordanul, ca s-1 motenii.

19. Mrturie s-mi fie mie astzi

asupra voastr cerui i pmântul,

c i vieaa i moartea am pus îna-

intea feii voastre i binecuvântarea

i blestemul Alege vicaja, ca s tr-

eii tu i smâna ta.

20. Iubete pre Domnul Dumne-
zeul fu i ascult glasul iui i te

lipete de el, c aceasta este vieafa

ta i dcîungarea zilelor tale, ca s l-

cueti pre pmântul, pentru care s'au

jurat Domnul prinilor ti lui Avraam
i lui Isaac i lui Iacov, ca s-i

deâ lor.

CAP. 31.

Moîsl aaz. povuitor în locul su pe
Isus Navt.

Si
sfârind Moisl a gri cuvintele

j
acestea ctre toi fiii lui îsratl,

2. A zis ctre ei: de o sut i
douzeci de ani sunt eu astzi, i
mai mult nu pot s intru i s ies-,

i Domnul au zis ctre mine: nu vei

trece Iordanul acesta.

3. Domnul Dumnezeul tu cel ce

merge înaintea feii tale, aceîa va

pierde neamurile acestea dela faa

ta i le vei moteni pre ele, i Isus

cel ce merge înaintea feii tale, pre-

cufn au grit Domnul.

4. i va face' Domnul Dumnezeul

tu lor, cum au fcut lui Sion i lui Og
celor doi împrai ai Âmoreilor, carii

erau dincolo de Iordan, i pmân-
tului lor, pre care i-au pierdut pre ei.

- . 4
19. Isaia 1, 2; 1 Tim. 5, 21.

31. 2.7,1; Eree 23, 23; 33, 2; Num. 20, 12.

3. Num. 27, 18. 4. Num. 21, 24.



A DOUA

5. i dupce-i va da pre ei Dorn-

nuî vou, s le facei în ce chip

v'am poruncii vou.
6. Imbrbfeaz-fe i ie întrete,

nu te leme, nici te, speria, nici te

îngrozi de îa{a lor; c Domnul Dum-
nezeul tu cel ce merge înaintea ta

împreun cu tine, nu te va prsi,
nici te va lsa.

7. i a chemat Moisî pre Isus i
i-a zis lui înaintea a tot Israilul: îm-

brbteaz-ie i te întrete, c tu

vei intr cu poporul acesta în p-
mântul, care s'au jurat Domnul p-
rinilor votri s-1 dea lor; i tu-1

vei împri lor cu sori ca s-1 mo-

teneasc.

8. i Domnul cel ce împreun cu

tine merge înainte, nu te va pârsî,

nici te va lsa, nu te teme, nici te

speria,

9. t a scris Moisî ioate cuvintele

legii acetia întru o carte, i o a dat

preoilor fiilor !ui Levl, carii poart
sicriul legii Domnului i btrânilor

fiilor lui Israil.

10. i ie-a poruncit lor Moisî în

ziua aceea, zicând: dup apte ani

în vremea anului iertrii în srb-
toarea corturilor,

11. Când se va aduna tot Israilul

se arate înaintea Domnului Dum-
nezeului vostru, în locul, care-1 va

alege Domnul, s cetii legea acea-

sta înaintea a tot Israilul în auzul lor.

12. Adunând poporul, pre brbai
i pre femei i pre prunci i pre ne-

mernicul cel din cetile voastre, ca

s auz i s învee a se teme de

Domnul Dumnezeul su, i auzind

s fac toate cuvintele legii acetia.

î3. i fiii lor, carii nu tiu, vor

auzi i vorînv a se teme de Dom-
nul Dumnezeul su în toate zilele,

câte vor tri ei pre pmântul, la care

voi trecei Iordanul, s-l motenii.

5. 7, 1, 2. 6. Is. Navî 1, 5; Evr. 13, 5.

7. 3 Imp. 2, 2. 8. Is. Navî 1, 9.

14. i au zis Domnul ctre Moisî:

iat s'au apropiat zilele morii tale,

chiam pre Isus i stai la uile

cortului mrturiei, ca s-i dau lui po-

runci. i au mers Moisl i îsus la

cortul mrturiei i au sttut la uile

cortului mrturiei.

15. i s'au pogorît Domnul în stâlp

de nor i au sttut te uile cortului

mrturiei. i a sttut stâlpul cel de

nor la uile cortului mrturiei.

15. i au zis Domnul ctre Moisî;

iat tu vei dormi cu prinii ti. î
sculându-se poporul acesta va curvî

dup dumnezeii cei streini ai p-
mântului, în care intr, i m vor

prsi pre mine l vor stric leg-

tura mea, care am fcut cu ei.

17. i m voiu mânia cu iuime

asupra lor în ziua aceea, i voiu p-
rsi pre ei, i voiu întoarce faa mea
de ctre ei, i va fi spre pierzare;

i-î vor afla pre el rele multe i ne-

cazuri, i va zice în ziua aceea: pen-

truc nu este Domnul Dumnezeul

meu întru mine, m'au aflat relele

acestea.

18. îar eu întorcând voiu întoarce

faa mea de ctre ei în ziua' aceea

pentru toate rutile care au fcut,

c s'au dus ei la dumnezei streini.

19. i acum scrii cuvintele cân-

trii acetia, i învai pre fiii lui

Israil i o punei în gura lor, ca s
fie mie cântarea aceasta mrturie

întru fiii lui Israil.

20. C-i voiu bg pre ei în p-
mântul cel bun, care m'am jurat p-
rinilor lor, s le dau lor pmânt,
din care curge lapte i miere. i vor

mânc, i sturându-se se vor în-

buibâ; i se vor întoarce la dum-
nezei streini i vor sluji lor i m
vor mânieâ pre mine i vor strica

legtura mea, care o am pus lot.

21. i va fi când vor afl pre ei

17. Ps. 13, 2i 30, 8 20. îsaia i, 4.

21, 10, 20; Is. Navî 24, 14, 23; 1 Imp. 7, 3;

lezecb. 23, 8, 19, 21.
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rele multe i nevoi, va sia împro-

iiva lor cântarea aceasta mrturi-

sind înaintea lor, c nu se va uit

din S" ra *or ?' din 9ura seminiei

lor, c eu tiu rutatea lor, câte vor

face aici astzi mai înainte de ce-i

voiu bga pre ci în pmântul cel

bun, csre rri'am jurat prinilor îor.

22. i a scris Moisî cânfarea a-

ceasia în ziua aceea i a învat pre

fiii lui îsrail.

23. i a poruncit Moisi lui Isus

fiul lui Navi i i-a zis lui: îmbsr-

bieaz-te i te întrete, c fu vei

bga pre fiîi lui îsrail în pmântul,

care s'au jurat lor Domnul, i ei va

fi cu tine.

24. 51 diipce a sfârit Moisî a

scrî (oale cuvintele legii acetia în

carte pân în sfârit,

25. Â poruncit Levljiior celor ce

poart sicriul legii Domnului, zicând:

26. Luai cartea legii acetia i o

punei de Ialurea sicriului legii Dom-
nului Dumnezeului vostru, i s fie

acolo mrturie asupra ta.

27. C tiu eu împroîivirea ta i
cerbicea ta cea vârloas, c înc
viu fiind eu cu voi astzi, împrotiv-

ntet ai fost lui Dumnezeu, cum dar

nu vefi îi i dup moartea mea?
28. Adunai ia mine pre mai marii

seminiilor voastre i pre btrânii

votri i pre judectorii votri i
pre crturarii votri, ca s gresc
în auzul lor toate cuvinîele acestea

i s pun asupra lor mrturie cerul

i pmântul.

29. C tiu c dup moartea mea
vei face frdelege i v vei abate

din calea, care am poruncit vou,
i v vor ajunge pre voi rele în zi-

lele cele de apoi, c vei face rele

înaintea- Domnului i-1 vei mânieâ

cu lucrurile mâinilor voastre.

30. i a grit Moisî în auzul a

23. Is. Navl 1, 6, 9. 2S. 4 Imp. 22, 8.

21. 9, 24,

j

toat adunarea lui îsrail cuvintele

cântrii acetia pân în sfârii.

Cântar ca lui Moisi.
\

Îa aminte cerule i voiu gri, i auz
pmântul graiuri din gura mea.

|
2. S atepte ca ploaea rspun-

|

sul meu, i s se pogoare ca roua

! cuvintele mele, ca ploaea pe tro-

scot i ca bruma pe iarb.

3. C numele Domnului am che-

mat, dai siav Dumnezeului nostru.

4. Dumnezeu, adevrate sunt lu-

crurile lui i toate cile lui judeci;

Dumnezeu este credincios i nu este

nedreptate întru dânsul, drept i cu-

vios este Domnul.

5. Greit-au, nu sunt ai iui fiii cei

cu prihan, neam îndrtnic i rs-

vrtit.

6. Au acestea Domnului rspltii?

Acest popor este nebun i neîne-

i lept. Au nu însui acesta Printele
s tu te-au agonisit pre tine? i îe-au

|

fcut i te-au zidit?

j 7. Aducei-v aminte de zilele vea-,

! cului; socotii anii neamului nea-

| murilor; întreab pre tatl tu, i va

j

povesti ie, pre cei btrâni ai ti,

I i-fi vor spune ie.

î 8. Când au împrit cei prea înalt

i

neamurile, cum au semnat pre îiit

lui Adam, au pus hotarele neamu-

rilor dup numrul îngerilor lui

\
Dumnezeu.

9. i s'au îcut partea Domnului

I norodul iui lacov, îunia motenirii

sale îsrail.

10. L'au îndestulat pre el în pustie

întru sete de ardere în loc fr de

ap, încunjuratu-l-au pre el i l-au în-

vat l l-au pzit, ca lumina ochiului.

11. Ca un vultur 'au acoperit cui-

325. 1' *» 26; Isaia 1, 2; Ietem. 2, 12.

2. Mlbeia 5, 7. 3. Ps. 95, 7. 4. Ecles. 3, 14{

Ps. 144, 18; Daniit 4, 34. 8, Ieremia 27, 4.

11. Eire 19, 4; Isaia 46, 4.
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but su l spre puii si au dorii în-

tinzându-i aripile saîe i-au primii ore

ei i l-au ridicai pe umeri; si.

12. Domnul "însui i-au povuit
pre ei, i nu era cu dânii dumne-

zeu irei n.

13. Suilu-i-au pre ei la vârlufea p-
mântului, hrnsta-i-au pre ei cu ro-

durile arinelor, supl-au miere din

piair i untdelemn din piatr vâr-

ioas.

14. Uni de vaci, i lapte de oi cu

grsimea mieilor i a berbecilor, a

fiilor de tauri i de api, cu grsime

din rnduha grâului i sânge de stru-

gur au but vin.

15. i a mâncat lacov i s'a s-
turat i s'a lepdat cei iubii; îngro-

atu-s'a, îngraiu-s'a, Ifitu-s'a i
a prsit pre Dumnezeul cel ce l-au

icui pre z\, i s'a deprtat dela Dum-
nezeu mântuitorul su.

16. Mâniaiu-m'a întru cei streini,

întru urâciunile sale m'a amrîi.

17. jsrtîii-a dracilor, i nu lui

Dumnezeu, dumnezeilor pe carii

nu i-au tiut; cei noi i decurând

au venii, pe carii nu i-au tiut p-
rinii lor.

18. Pre Dumnezeu cel ce te-au

nscut ai prsii i ai uitat pre Dum-
nezeu cei ce te hrnete.

19. i au vzut Domnul i au râv-

nit i s'au întrâtai pentru mârsiea

fiilor lor i a fiicelor.

20. i au. zis: întoarce-voiu faa

mea despre dânii i voiu art ce

va fi lor în zilele cele de apoi, c
neam îndrtnic este, fii la carii nu

este credin întru dânii.

21. Ei m'au întrâtat pre mine în-

tru cel ce nu este Dumnezeu, mâ-

niatu-m'au întru idolii si, i eu voiu

întrâta pre ei îniru cel ce nu este

13, Isaia SS, 14; Iov 29, 6. 15, Ozie 13, 6.

17, 12, 31; Lev. 17, 7; 4 imp. 16. 3; Ps.
305, 37 ; 2 Paralip. lî, 15; l Cor. 10, 20.

19, Ps. 77, 11. 21. Rom. 10, 19.

]

neam, întru neamul cel neîneleg-

|
îor voiu urgisi pre ei.

I 22. C foc s'a aprins din mâniea

|

mea, arde-va pân ia iadul cel mai

|

de jos, mâncâ-va pmântul i ro-

durile lui, arde-va temeliile munilor.

23. Adun-voiu la ei rele, i s-
!
geiic mele voiu sîârî întru dânii.

|

24. Topind u-se de ' foame i de

;
mâncarea pasrilor i gârbovire ne-

vindecat, dini de hiar voiu tri-

mite asupra lor, cu mâniea celor ce

se târsc pre pmânt.
25. Din aiuri va stârpi pre ei sa^

bia, i din cmri frica, tânrul cu

! fecioara, sugtorul cu btrânul ce

st lâng el.

25. Zis-am, risipî-voiu pre ei i voiu

face s înceteze dintru oameni po-

menirea lor.

27. Fr numai pentru mâniea

|

vrjmailor, ca s nu-i lungeasc

! anii i ca s nu li se puie asupr

j
protivnlcii, ca s nu zic: mâna noa-

|

sir £sic înalt, i nu Domnul au-f-

! cui acestea toate. !

j
28. C neam ce 'a pierdut sfatul

este, i nu este întru dânii tiin.
29. N'a gândit s îneleag, ace-

stea toate s le ia în vremea cea

viitoare.

30. Cum va goni unul o mie i
doi vor muia zece mii? De nu iar

fi dat Dumnezeu pre dânii, i Dom-
nul i-au dat pre ei.

31. C nu sunt dumnezeii lor ca

Dumnezeul nostru, i vrjmaii no-

tri sunt neînelegtori.

32. C din viea Sodomului este

viea lor i via lor din Gomora, stru-

gurul lor strugur de fiere, poam de

amrciune lor.

33. Mânie de balaur este vinul lor,

i mânie de aspid nevindecat.

34. Au doar iat nu acestea toate

22. Jerem, 15, 14. 24. lezechil 14, 21,

25 Lcv. 18, 17; 20, 14; 26, 16; Mibeafi, 13;
Malab. 2, 2. 28 Plâng. 1, 9. 29. Ieremm
9, 12; Luc. 19, 42.
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s'au adunat la mine i s'au pece-

tluit în comorile mele?

35. In ziua izbândirei voiu rs-

plti, în vremea când v'a râici pi-

ciorul lor; c aproape este ziua pei-

rei lor i sunt de fa ceîe gtite

vou.
36. C va judeca Domnul pre po-

porul su i spre slugile sale se va

umili, c i-au vzut pre ei slb-
nogi^ i prsii în primejdii i ne-

putincioi.

3?. i au zis Domnul: unde sunt

dumnezeii lor, spre carii au n-
djduit?

38. Crora grsimea jertfelor lor

mân ca {i i beji vinul pomenelor lor?

Scoal-se i v ajute vou i s se

Iac vou acoperitori.

39. Vedei, vedeji, c eu simt i
tiu ests Dumnezeu afar de mine;

eu voiu ucide i voiu face viu, ba-

ie-voiu i eu voiu vindec; i nu

este cines scoa din mâinile mele.

40. C voiu ridic la cer mâna
mea i m voiu jura pe dreapta

mea, i voiu zice: viu sunt eu în

veac.

41. C voiu ascuî ca fulgerul sa-

bia mea, i va lua judecat mâna
mea, i voiu rsplti pedeaps vrj-

mailor, i celor ce m ursc pre

mine, voiu rsplti.

42. îmbtâ-voiu sgeile mele de

sânge, i sabia mea va mânca carne,

din sângele celor rnii i din ro-

bime, din capetele boierilor neamu-
rilor.

43. Veselii-v ceruri împreun cu

el, i s se închine lui toi îngerii

lui Dumnezeu. Veselii-v neamuri

cu poporul lui, i s se întreasc
îui toi fiii lui Dumnezeu, c sân-

35. Sirah 28, 1; Rom. 12, 19; Evr. 10, 30;
2 Macab. 7, 6. .V7. Jetem. 2, 28. 39. î Imp.
2, 6; îsaia 45, 5; Tobie 13, 2; Infelep. 16, 13;
Iov. io, 7. 43. 2 Macab. 7, 6; Rom. 15, 10.

geiuî fiilor si face izbând; i va

izbândi l va rsplti pedeaps vrj-

mailor i celor ce, ursc pre el; i
va curî Domnul pmântul noro-

dului su.
44. i a scris Moisî cântarea a-

ceasfa în ziua aceea i a învat pre

fiii îui îsraiî.

45. i a veni! Moisî i a grit

toate cuvintele legii acetia înaintea

a iot poporul, el ! îsus fiul lui NavL

i a încetat Moisî a gri cuvintele

acestea la tot Jsrailui.

45. 3! a zis ctre ei: luai aminte

cu inima voastr la toate cuvintele

acestea, care le mrturisesc eu vou
asfzi; ca s poruncii fiilor votri,

s pzeasc i s fac toate cu-

vintele legii acetia.

47. C nu este acesta cuvânt de-

ert vou, c d este vieafa voastr,

i pentru cuvântul acesta vei înde-

lung zilele voastre pre pmântul,

la care trecei Iordanul s-î mo-
tenii.

43. i au grit Domnul ctre Moisl

în ziua aceea, zicând:

49. Sue-te în muntele Avar în, a-

cesia este muntele Navav, care este

în pmântul Moav de ctre faa le-

rihonului i vezi pmântul Hanaan,

care-1 dau eu fiilor lui israil mo-
tenire.

50. i mori acolo în muntele, în

care te sui, i te adaoge la poporul

tu, în ce chip a murit Aaron fratele

tu în muntele Or, i s'a adaos ia

poporul su.

51. Pentruc n'aji ascultat cuvân-

tul meu întru fiii lui Israil la apa

pricirii, la Kadis în pustiul Sin, pen-

truc nu m'ai sfinit pre mine întru

fiii lui Israil.

52. C vei vedea pmântul în îa;
iar acolo nu vei intrâ.

49. Num. 27, 12. 50. Num. 20, 25 i 33, 38.

51. Num. 20, 12 i 27, 14.
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CAP. 33.

Moisi binecuvânteaz popor ul i
frorocete,

Aceasta este binecuvântarea, cu

care Moisî omul iui Dumnezeu
a binecuvânta! pre fiii lui îsrail mai

înainte de ce a murit.

2. i a zis: Domnul din Sinai a

venit i s'au artat nou din Seir, i
au grit din muntele Faran cu zeci

de mii de sfini ; dea dreapta lui în-

geri cu el.

3. i au cruat poporul su i toi

cei sfinii supt mâinile tale, i ace-

tia supt line sunt.

4. i a primit din cuvintele lui

legea, care o a poruncit nou MoisI

motenire adunrei lui îacov.

5. i va îi întru cel iubit împrat,

c s'au adunat boierii noroadelor

împreun cu seminiile lui îsrail.

6. S triasc Ruvim i s nu

moar
;
i Simeon s iic mult cu

numrul.

7. i aceasta lui Iuda : oscult

Doamne glasul lui luda i vino la

poporul lui, mâinile lui vor alege

lui, i ajutor asupra vrjmailor lui

vel îi.

8. i lui Levî a zis: dai lui Levî

artrile lui i adevrul lui brbatu-

lui celui cuvios, pre care i-a ispitit

la ispitire, i 1-a batjocorit pre el la

apa prigonirei.

9. Cel ce zice tatlui su i mu-

mei sale: nu le-am vzut, i pre fraii

si nu i-a cunoscut, i pre fiii si
nu i-a tiut. C a pzit cuvintele

tale i a inut legea ta.

10. Artâ-vor îndreptrile tale lui

Îacov i legea ta lui îsrail; pune-

vor tmâie întru mâniea ta pururea

preste jertfelnicul tu.

11. Binecuvinteaz Doamne triea

lui i lucrurile mâinilor lui le pri-

mete; frânge alele vrjmailor lui,

carii se scoal asupra lui; i cei ce-1

ursc pre eî, s nu se scoale.

12. i lui Veniamin a zis: iubit

de Domnul fr de fric va lcuî, i
Dumnezeu umbreaz preste dânsul

în toate zilele i între umerii iui au

odihnit,

13. i lui losif a zis: dela bine-

cuvântarea Domnului pmântul lui,

din rodurile cerului i din roua i
din adâncurile izvoarelor din jos.

14. i din rodurile, care soarele

i luna le face s odrsleasc.

15. Din vârfurile munilor celor

dela început i din vârful dealurilor

celor venice.

16. i din rodul pmântului i a

plinirii lui i ceie primite celui ce

s'a artat în rug s vie pre capul

lui losif; i pre cretetul celui m-
rit între frai.

17. Cel întâiu nscut al taurului

îruruseea lui, coarnele inorogului,

coarnele lui, cu acelea va împunge
neamurile pân la marginea pmân-
tului. Acestea sunt zecile de mii ale

lui Efraim, i acestea sunt miile lui

Manasî.

18. i lui Zsvulon a zis: vesele

-

te-te Zavuloane întru ieirea ta i
îsahar întru corturile tale.

19. Neamuri vor pierde i vefi

chema acolo i vei jenfî acolo jertfa

dreptii; c vei suge bogiea
mrii i neguioriea celor ce l-

cuesc pre lâng mare.

20. i lui Gad a zis: bine este cu-

vântat cel ce lete pre Gad, ca un

leu s'a odihnit, care sfrâm braul

i capul.

21. i a vzut începtura sa, c
acolo s'a împrit pmântul bote-

33. 3. Inelep. 3, 1. 4. 5. 5. <?. Eite 17, 7
26; Num. 20, 13. 70. Malah. 2, 6.
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riîor celor adunai împreun cu po-
j

vuiforii noroadelor. Drepiaie au f-

cut Domnul i judecata sa cu îsrail.

22. i lui Dan a zis: Dan pui de

leu, i va ieî din Vasan.

23. i lui Neftali a zis: Neîlaîi s-

iurarea celor primite, i stul de

binecuvântare dela Domnul, marea

l Liva va moteni.

24. i lui Asir a zis: binecuvân-

tat este Asir întru fii; i va li pri-

mit frailor si, întinge-va în untde-

lemn piciorul su.

25. fier i aram înclmintea lui

va fi; ca zilele tale, tria ta.
j

26. Nu este ca Dumnezeul celui I

iubit; cel ce se suie presfe cer, aju-
j

torul tau i cel de mare cuviin al S

triei.

27. i îe va acoperi începutul lui

Dumnezeu, i supî tria braelor ce-

lor venice, i va goni dela faa ta
!

pre vrjma, zicând: piei.

28. i va lcuî îsrail fr de' fric

singur pre pmântul lui lacov, cu

grâu i cu vin i cerul ie înnorat

de rou.

29. Fericit eti tu tsraile, ce po-

por este asemenea ie mântuit deîa

Domnul? Cu pavz ie va acoperi

ajutorul iau
;
i abia mrirea ta.

i te vor mini vrjmaii ti, iar tu

vei clca presie cerbicea lor.

CAP. 34.

Moartea lui Moisi.

Qi s'a suit Moisî dela Aravotul lui

yMoav în muntele Navan în vâr-

îul lui Fasga, care este spre faa ie-

25. 8, 9.

26. Ps. 18, 10, îl.

28. Num. 23, 9; Ierem. 23, 6.

29 . 32, 13.

rihonuîui. i i-au artat lui Domnul

tot pmântul Oaiaad pân la Dan.

2. i tot pmântul lui Neîtali i
tot pmântul iui Eîraim i al lui Mâ-

nai i tot pmântul lui luda pân
la rmurile mrii,

3. i pustiea i cele de prin pre-

juruî Ierihonului, cetatea Finichiîor

pân la Sfgor.

4. i au zis Domnul ctre Moisi.

acesta este pmântul, pentru care

m'am jurat lui Avraam i lui Isaac

i lui lacov, zicând: seminiei tale îl

voiu da. i l'am artat ochilor ti;

iar acolo nu vei intr.

5. i a murit acolo Moisî robul

Domnului în pmântul Moav, dup
cum au zis Domnul.

6. i 1-a îngropat pre ei în vale

în pmântul Moav aproape de casa

lui Fogor, i nimenea nu tie mor-

mântul lui pân în ziua aceasta.

7. i erâ Moisi de o sut dou-
zeci de ani, când a murit," nu s*aa

întunecat ochii lui, nici s'au zbârcit

buzele lui.

8. i au plâns fiii lui îsrail pre

Moisi în Aravotul lui Moav îa Ior-

dan împreajma îerihonului treizeci

de zile. i s'au sfârit zilele jaîei

plângerii lui Moisi.

9. i îsus fiul lui Navi s'a umplut

de duhul înelepciune!, c a fost pus

Moisî mâinile sale preste ei, i l-au

ascultai pre el fiii lui îsrail; i a f-

cut precum au fes! poruncit Domnul

lui Moisî.

10. i nu s'a mai sculat proroc

34, 3. Jad. t, 16.

4. Fac. 12, 7; 13, ÎS.

5. 32, 52,

6. Iuda v. 9.

8. Num. 20, 29.

10. Eite 33, 11; Num. 12, 8.
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în Israiî ca Moisî, pre care s-1 fi

cunoscut Domnul îa| ia fa.

ti. Intru oale semnele i minu-

nile, pentru care l-au trimis pre el

Domnul, s te fac în pmântul E-

ghipeiului înaintea lui Faraon i a

slugilor lui i înaintea a lot pmân-
tul lui.

12. i minunile cele mari i mâna

cea tare, care a fcut Moisî înaintea

a iot Israilul.

Sfâritul celor cinci cri ale lui Moisî.
! ]



CARTEA LUI ISUS NA VI

CAP. 1.

Domnul întrete pe Isus Navi în

chemarea sa.

Si
a fost dup moartea iui Mois!

robul Domnului, su grit Domnul

ctre isus fiul lui Navî sîuga lui

Moisî, zicând:

2. Moisî sluga mea a murii, drept

aceea scoaî-te i treci Iordanul tu

i lot poporul acesta, în pmântul,

care-l dau eu lor.

3. Tot iocnî, pe care va vei suî

cu urma picioarelor voasire, vou
îi dau, în ce chip am grit lui Moisî.

4. Pustia i Andi-Livanul pân la
J

rîul cel mare al Eufratului i pân
\

îa marea cea mai de pre urm des-
j

pre apusul soarelui, vor îi hotarele
j

voastre.
j

5. Nu va putea st om împrolivH
j

înaintea voastr în toate zilele vieii
j

tale, i precum am fost cu Moisî,
j

aa voiu îi i cu tine, i nu îe voiu
j

lsâ, nici te voiu frece cu vederea.
|

6.* înfrete-te i te îmbrbteaz,
c tu vei împri poporului acestuia

pmântul, care rn'am jurst prini-
lor votri s-1 dau lor.

7. întrete-îe dar i te îmbrb-
teaz îoarfe, ca s pzeti i s faci

precum fi-a poruncit Moisî sîuga

mea, i s nu te abai deîa acelea

1. 1. H 2 Leae 34, 5; 1, 38. 3. fl 2 Lege
Jl» 24. 4. Fac. 15, 18; H 2 Lege 1, 8.

5. Evr. 13, 5; fl 2 Lege 31, 6, 23. 6. 3 Imp.
Ui H 2 Lege 31, 23. 7. H 2 Lege 28, 1.

deadreapfa sau deastânga, ca s fii

înelept întru toate cele ce vei face.

8. i s nu lipseasc cartea legii

acetia din gura ta, ci s cugei în-

tru dânsa, ziua i noapies, ca s
pricepi a face toate cele scrise, c
atunci ie vei îndrepta, i vei îndrept

cile tale, i atunci vei. pricepe.

9. lat poruncesc ie: întreîe-te

i te îmbrbteaz, s nu te sperii,

nici s te temi, c cu tine este Dom-
nul Dumnezeul tu intru toate ori

unde vei merge.

10. i a poruncit Isus crturari-

lor poporului, zicând:

11 . Trecei prin mijlocul taberii po-

porului i poruncii poporului zicând:

giii-v merinde, c înc trei zile,

i vei trece Iordanul acesta, ca s
intrai, sa apucai pmântul, care

Domnul Dumnezeul prinilor votri

îl d vou
12. i lui Ruvim i lui Gad i la

jumState din neamul îui Ma'nasî a

zis Isus:

13. Âducefi-v aminte de cuvân-

tul Domnului, care v'a poruncit vou
Moisî sîuga Domnului, zicând: Dom-
nul Dumnezeul vostru v'au odihnit

pre voi i v'au dai vou pmântul
acesta.

14. Femeile voastre i pruncii vo-

tri i vitele voastre s lcuiasc
în pmântul, care vi !-au dai vou;

I

8. Ps. 1, 2. 9, H 2 Lege 31, 8, 23.

1 13. Num. 32, 19 i 20. 74. Eire 13, 18.
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iar voi toi carii putei, s mergei

sprinteni cu fraii vostru i împreun

cu ei s tcei rsbolu.

15. Pân ce va odihni Domnul

Dumnezeu! vostru, pe frsfif voîrii

ca i pre voi, i vor moteni i a-

celia pmântul, care-i d îor Dom-

nul Dumnezeul nostru, i vei merge

Hecare îa moia sa, care o a dai

vou Moisî dincoace de Iordan spre

rsritul soarelui.

13. i rspunzând ei lui Isus, au

zis: toate câte vei porunci nou
vom iace, i în ioî locui unde ne

vei trimite vom merge.

17. Intru toate în care am ascul-

tat de Moisî, vom ascult i de tine,

numai s fie Domnul Dumnezeul no-

stru cu tine, precum au fost cu Moisî.

ÎB. Iar omul, care nu te va ascult

i care nu va auzi cuvintele tale,

care ie vei poruncî Iui, s moar;
numai tu te întrete i te îmbr-
bteaz.

C AP. 2.

Iscoadele lui Istis Navl scap la Raav.

Si
a trimis Isus Hui lui Nav! din

j
Sattin doi tineri s iscodeasc,

zicându-le: mergei i vedei pmân-
tul i Ierîhonut, i mergând acei doi

tineri, au venit în îerihon i au in-

tra* la casa unei femei curve, anume
Raav, i au odihnit acolo.

2. i s'a'dsf de tire împratului

din îerihon, cum c au intrai aici

brbai dimYe 'aii lui îsrail, ca s
iscodeasc pmântul

3. i a trimis împratul îeriho-

nului i a grit ctre Raav zîcând:

scoate afar pre brbaii, carii au

intrat în casa la ast-noapte, cci
au venii s iscodeasc pmântul.

4. i luând femela pre acel doi

brbai, i-a ascuns i a grit ctre

2. 1- Iacov 2, 25. 4. 2 Imp. 17, 19.

dânii, zicând: intrat-au la mine br-
bai, dar n'am tiut de unde sunt

5. i când s'a închis poarta seara,

brbaii aceia au ieit i nu tiu unde

s'au dus, alergai dup ei doar "îi

vei ajunge.

6. Iar ea i-a suit pre ei în po-

dul casii, i i-a ascuns în snopi

de in, care-i pusese ?n podul casii.

7. i brbaii au alergat dup ei

pre calea Iordanului pân la vad;

i poarta s'a închis.

8. i a fost când au ieit cei ce

alergau dup ei, i mai înainte de a

adormi ei, ea s'a suit la ei în podui

casii i a zis ctre ei:

9. Cunosc c au dat Domnul vou
pmântul, c a czut preste noi frica

voastr.

10. C am auzit, cum a secat Dom-
nul Dumnezeu marea Roie înaintea

voastr, când ai ieit din pmân-
tul Eghipetuîui, i câte ai fcut ce-

lor doi împrai ai Amoreitor, carii

erau dincolo de Iordan, lui Sion i
lui Og, pre carii i-ai omorî».

tt. i auzind noi acestea, s'a în-

fricoat inima noastr, f nici în-

fr'unul din noi n'a rmas duh de

ctre faa voastr, c Domnul Dum-
nezeul vostru esfe Dumnezeu în cer

sus i pre pmânt jos.

12. i acum jurai mie pre Dum-
nezeu, c precum am fcut eu mil
cu voi, i voi s facei mil cu casa

tatlui meu, i-mi dai mie semn
adevrat.

13. Cum c vei pzi vie casa ta-

tlui meu i pre muma mea i pre

fraii mei i pre surorile mele i
toat casa mea, i vei izbvi sufle-

tul meu de moarte.

14.i auzis ctreeabrbaikvieafs
noastr pentru voi s piar, iar ea

a zis: când va da Domnul vou ce-

6. 2 Imp. 17, 19. 10. Num. 21, 34.

11. Eire 15, l^; H 2 Lege 4, 39. 14. 6, 22,
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um, s facei cu mine mil i a-

devr. .

13. i i-a slobozii prc ei cu o iu-

nie -pefereastr, c era la zidul ce-

tii casa ei, i în zidul cetii 13-

cuiâ ea.

16. i a zis cire ei: Ia munte

mergei, ca s nu v întâmpine cei

ce alearg dup voi, i stai ascuni

acolo trei zile, pân ce se vor în-

toarce cei ce alearg dup voi, i

apoi vH vel! duce în calea voastr.

17. i au zis cire ea brbaii:

nevinovai sunfem noi acestui jur-

mânt al tu.

18. lat noi vom intr spre o parte

a cetii, i tu s pui semn, acea-

si funie roie s o legi la ferea-

stra, prin care ne-ai slobozit pre

noi; iar pre tati tu i pre muma
ta l pre fraii ti i ioaî casa ta-

tlui. tu, s-i aduni pre ei în casa ta.

19. i tot, care va ies afar din

ua casii tale, acela singur va îi vi-

novat; iar noi nevinovai vom fi ju-

rmântului acestuia; iar" câi vor îi

împreun cu tine în casa la, vino-

vai vom ii de se va atinge mân
de vre unul din ei.

20. Iar de ne va npstuî pre noi

cinevâ i va descoperi cuvintele noa-

stre acestea, vom. îi nevinovai jur-

mântului tu acestuia, cu care ne-ai

iurat pre noi.

21. i ea a zis lor; dup cuvân-

ta! vostru aa sa fie, i i-a slobozit

pre ei i s'a dus, i a legat semnul

cel rou la fereastr.

22. i ei ducându-se au sosit la

munte, i au ateptat acolo trei zile,

pân ce s'au întors cei ce îi urm-
rise pre ei, carii cutând toate cile

nit i-au aflat.

23. i întorcându-se cei doi tineri

s
y

au pogorît din munte, i trecând

la îsus fiul lui Navî, i-au povestit lui

foaie, câte s'au întâmplat lor.

19. Lev. 20, 9.

24. i au zis ctre îsus: c au

dat Domnul lot pmântul în mâna
noastr, i s'a înfricoat de noi tot

cei ce îcuefe pre pmântului acela.

CAP- 3.

Trecerea Iordanului,

(i mânecând Isus dimineaa a pur-

yces din Sattin i a venit pân la

Iordan, el i foi fiii iui Israil, i au

j
poposit acolo mai înainte de a trece.

2. i a fost dup trei zile, trecur

crturarii prin tabr,
3. i au poruncit poporului zicând:

când vefi vedea sicriul legii Dom-
nului Dumnezeului vostru i pe pre-

oii votri i pre Leviti purfându-1,

s v sculai din locurile voastre i
s mergei dup ei.

4. Ins deprtare s fie între voi

i între el, ca la doua" mii de cofi

s stai, s rru v apropiai de eî,

ca s tii calea, pre care vei merge,

pentruc mai înainte niciodat n'afi

umblat pre calea aceasta.

5. i a zis îsus poporului: mâine

s fii curai, c mâine va face Dom-
nul între voi minuni.

6. i a zis îsus preoilor: ridicai

sicriul legii Domnului i mergei îna-

intea poporului, i ridicând preoii

sicriul legii Domnului, mergeau îna-

intea poporului.

7. i au zis Domnul ctre Îsus:

în ziua aceasta voiu începe a fe

înl pre fine înaintea tuturor fiilor

lui îsraîl, ca s cunoasc, c pre-

cum arn fost cu Moisî, aâ voiu ti

i cu tine.

8. i acum poruncete preoilor

celor ce po^rla sicriul legii, zicân-

du-le: dupce vei inirâ înir'a parte

de apa Iordanului, stai în Iordan.

9. i a 2is îsus fiilor lui Isreil:

apropiai>v aici i auzii cuvântul

Domnului Dumnezeului vostru. .

3, 5. 7, 13: Eire 19, 10. 7. 1, 5; 4, 14.
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10. Intr'aceasia vei cunoate, cum
j

c Dumnezeu vieuete întru voi, i
j

va pierde dela faa voastr pre Ha- !

naneu i pre Heteu i pre ferezeu
i

i pre Evsu i pre Amoreu i pre

Ghergheseu i pre levuseu.

11. fal sicriul legi; Domnului a

tot pmântul înaintea voastr va

frece Iordanul

12. Alegei doisprezece brbai (Un-

ire îiii lui îsraii, din fiecare semin-

ie unul. i

13. i va Si dupce vor sta picioa- i

reie preoilor, carii poart sicriul legii
!

Domnului a tot pmântul, în apa

Iordanului, apa Iordanului va seca,

iar care curge va st.

14. i a fost dupce s'a ridicat po-

porul din lcaurile saie, ca s treac

Iordanul, i preoii au ridicat sicriul

legii Domnului înaintea poporului,

15. Iar 'dupce au intrat preoii,

cei ce purtau sicriul legii Domnului,

în Iordan, i a început a se udâ
i

picioarele lor înlr'o parte de apa
J

Iordanului; iar Iordanul s'a umplut
j

întru toat maica sa. ca în zilele !

seceriului de grâu.
j

16. Apele cde ce curgeau din sus, l

au sttut închegate de departe toarte, !

dela cetatea Adamin pâna îa partea

Kariafiarimului; iar cele ce curgeau

din jos, au curs în marea Aravîei, ma-

rea srat, pân ce a sczut de tot.

17. i poporul siâ împreajma îe-

rihonuîui, iar preoii cei ce purtau si-

criul legii Domnului, au sttut pre us-

cat în mijlocul Iordanului, i toi îiii

lui Israil treceau pre uscat, pân ce

a sfârit iot poporul a trece Iordanul.

CAP. 4.
Pietre di amintire pentru trecerea

Iordanului.

Si
dupce a trecut tot poporul lorda-

?
nul, au grit Domnul lui îsus, zi-

când:

11. Fap. Hp. 7, 45. 12. 4, 2. 13. 4, 7.

14. Fap. Rp. 7, 45. 15. I Paratip. 12, 15.

17. 4 Itnp. 2, 8.

2. la doisprezece brbai din po-

por, de fiecare seminie câte unul
3. i ie poruncete lor, zicând:

luai din mijlocul Iordanului dou-
sprezece pietre i le aducei cu voi

i le punei în tabra voastr, unde

vei tbrî la noapte.

4. i chemând îsus doisprezece

brbai din cei mai de frunte dintre

îiii lui îsraii, de fiecare seminie unul,

5. A zis lor: aducei înaintea mea,

înaintea feii Domnului, din mijlocul

Iordanului, i fiecare sa ia de acolo

câte o piatr, i s'o ridice pre umerii

si, dup numrul celor douspre-

zece seminii ale iui Israil.

6. Ca s fie vou acestea semn
pus pururea, ca, când te va întreb

pre tine fiul tu mâine, zicând: ce

sunt nou aceste pietre?

7. Tu vei artâ fiuiui tu, zicând:

c a secat rîul îordsnului înaintea

sicriului legii Domnului a tot p-
mântul, când 1-a trecut pre el, i vor

fi pietrile acestea pomenire fiilor lui

îsraii pân în veac.

8. i au fcut îiii lui Israil aa
dup cum au poruncit Domnul lui

îsus, i luând dousprezece pietre

din mijlocul Iordanului, precum au

poruncit Domnul lui îsus, când au

sfârit a trece fiii lui Israil, i le-au

adus cu ei în tabr i le-au pus

acolo.

9. i a pus îsus i alte dou-
sprezece pietre în Iordan, în locul

cel de supt picioarele preoilor,

carii purtau sicriul legii Domnului, i
sunt acolo pân în ziua de astzi.

10. i au sttut preoii, cei ce

purtau sicriul legii Domnului, în Ior-

dan, pân ce a svârit îsus toate,

câte au poruncit Domnul s spue

poporului, i a grbit poporul i a

trecut.

11. i a fost dupce a trecut tot

poporul, a trecut i sicriul legii Dom-

4-, 2. 3, 12. 5. 3 Imp. 18, 31. 7. 3, 13.
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îtului, i preoii mergeau înainfea lor.

12. i fiii iui Ruvim i fiii lui Gad

si jumtate din seminia lui Manasî

gtii de rsboiu, au mers înaintea

fiilor lui Israil, precum le-a porun-

cii lor Moisi.

13. Patruzeci de mii gtii de rs-

boiu au trecut înaintea Domnului la

biae asupra cetii Ierihonului.

14. In ziua aceea au mrit Domnul

pre Isus înaintea a tot neamul lui

îsrail, i s'a temut de el, precum

s'a temut de Moisi, în cât vreme

a trit.

15. i au grit Domnul ctre Isus,

zicând:

!£. Poruncete preoilor, celor ce

poart sicriul legii mrturiei Dom-
nului, s ias din Iordan.

17. i a poruncit Isus preoilor,

zicând: ieii din Iordan.

18. i a fost dupce au ieit din

Iordan preoii cei ce purtau sicriul

legii Domnului, i au pus picioarele

pre pmânt, s'a aezat apa Iorda-

nului la loc, i curgea ca i mai

înainte pân sus asemenea cu r-
muri?.

19. i a ieit poporul din Iordan

în ziua a zecea a lunii cei dintâiu,

i au tbrît fiii lui îsrail în Gal-

gala despre partea rsritului soa-

relui de ctre lerlhon,

20. i cele dousprezece pietre,

care le-au luat din Iordan, le-a pus

Isus în Galgaîa i a grit ctre fiii

Iui Israil, zicând:

21. Când v vor întreba pre voi

fiii votri, zicând: ce sunt pietriîe

acesîea?

22. Vei povesti fiilor votri, "c
pre uscat a trecut îsrail Iordanul

acesta.

23. Secând Domnul Dumnezeul
vostru apa Iordanului înainfea lor

pân ce a trecut, precum au fcut

Domnul Dumnezeul nostru cu marea
Roie, care o au secat Domnul Dum-
nezeul nostru înaintea noastr pân
ce o am trecut.

24. Ca s cunoasc toate neamu-
rile pmântului, cum c este tare

puterea Domnului, i ca voi s cin-

stii pre Domnul Dumnezeul vostru

în toat vremea.

CA TZ O.

'Tierea împrejur i serbarea Potelor
în fmâniiil fgduina.

Si
a fost dupce au îneles îm-

j

praii Amoreilor, carii erau din-

colo de Iordan, i împraii Finicii

carii erau lâng mare, cum c au

secat Domnul Dumnezeu rîul Iorda-

nului înaintea fiilor lui Israil pân ce

au trecut ei, au slbit inimile lor,

i s'au cutremurai, i n'a rmas
întru ei duh temându-se de faa fii-

lor lui îsrail.

2. i în vremea aceasta au zis

Domnu! ctre Isus: f-i cuite de

piatra, ascuite, i ezând taie îm-

prejur pre fiii lui Israil a doua oar.

3. i 'a fcui Isus cuite de pia-

tr, ascuite la margini, i a tiat

împrejur pre fiii lui Israil în locul,

care se chiam dealul netieilor

împrejur.

4. In chipul acesta a tiat îm-

prejur Isus pre fiii lui Israil : ori

câi s'au nscut pre cale, i ori câi

au fost neiStei împrejur din cei ce

au ieit din Eghipet, pre toi ace-

tia i-au tiat împrejur Isus.

5. C patruzeci i doi de ani s'a

învârtit îsrail în pustiea Magdaritu-

îuî, pentru aceea cei mai muli din-

tre ei din cei de rsboiu, carii ieise

din pmântul Eghipelului, erau ne-

tiei împrejur.

6. Crora penfruc n'au ascultat

12. Num. 32, 25, 29. 14, 3, 7. 20. 3 Imp.
18, 31, 23. Eire 14, 21.

5, 1. Num. 13, 30. 2. Eirc 4, 25.

6. Num. 14, 33, 34.
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poruncile Domnului Dumnezeu, le-au i

rânduit lor Domnul, ca s nu vaza

ei pmântul, care s'au jurat Domnul
j

prinilor lor, s ne deâ nou p-
]

mâni, din care curge miere i lapte.

7. i în iocul acestora au pus pre

fiii lor, pre .carii Isus i-a tiat îm-

prejur, penfruc nu erau tiai îm-

prejur, c s'au nscut pre cale i
nu s'au tiat împrejur.

i

8. i dupce s'au tiai împrejur,
j

au ezut acolo cu linite în tabr
pân ce s'au vindecat.

9. i au zis Domnul ctre Isus

fiul lui Navî: în ziua de astzi am
ridicat deîa voi ocara Eghipetului,

i a chemat numele locului aceluia:

Galgala, pân în ziua de astzi.

10. i au lbrît fiii lui Israil în

Gaîgala, i au fcut fiii lui Israil Pa-

stele în ziua a patrusprezecea a Iu-

rtei de cu sear, despre apusul leri-

honului dincoace de Iordan, în câmp.

1t. i au mâncat din grâul p-
mântului a doua zi de Pati azime

i pâine nou.
12. In ziua aceasta au încetat

manna a doua zi dupce au mân-
cat ei din grâul pmântului, i mai

mult n'au avut fiii lui lsrail marina*,

i au adunat din rodurile rii uni-

cilor, în anul acela.

13. i a fost când era îsus în le-

rihon cutând cu ochii si, a vzut
pre un om stând înaintea sa, i sa-

bia lui goal în mâna lui, i apro-

piindu-se Isus s zis lui : al nostru

eti, sau din protivnicii notri?

14. Iar aceia a zis lui : eu sunt

Voevodul otilor Domnului, acum
am venit. i a cazul îsus cu faa la

pmânt i s'a închinat iui i a zis:

stpâne, ce porunceti robului iau?

15. i a zis Voevodul Domnului

ctre fsus: desleag înclmintea
dela picioarele tale, c locul pre

11. Eire 12, 39. 12. Eire 16, 35.

13. Num. 22, 31. 15. Eire 3, 5; Fap. 7, 33.

care stai iu, este sfânt, i a fcut

îsus aa.

CAP. 6.

Cuprinderea i drâmarea Ierihomilui,

Si
Ierihonul era încuiat i întrit

pentru frica fiilor lui |lsrail, i ni-

menea nu ieseâ dinfr'însul, si ni-

menea nu intra într'însui.

2. i au zis Domnul ctre îsus

:

iat eu dau ie supt mâna ta Ieri-

honul i pre împratul lui cel din-

tr'însul i pre cei tari cu vârîutc.

3. Incunjurai cetatea toi brbaii
cei de rsboiu împrejurul cetii o~

dat în zi, aa s facei în ase zile.

4. i apte preoi vor lua apie
buciume de strigare, înaintea sicriu-

lui, i în ziua a aptea vei încun-

jiirâ cetatea de apte ori, i preoii

s buciume cu buciumi.

5. i va îi dupce vei trâmbifâ

cu trâmbia de strigare, când ve|i

auzî glasul buciumului, s strige

tot poporul de odat, i strigând ei,

vor cdeâ singure zidurile cetii, i
va intra fot poporul cum au purces

fiecare unul dup altul în cetate.

6. i a intrat Isus Navî îa preoi

i le-a zis lor: luai sicriul legii, s
apte preoi s ia apte buciume

de strigare înaintea sicriului Dom-
nului.

7. i le-a zis lor: poruncii popo-

rului s umble prin prejur i s Îr-

cunjure cetatea, i cei rsboinici s
mearg înfrarmai înaintea sicriului

Domnului.

8. i au fost dupce a zis îsus

ctre popor, ca apte preoi cu apte
trâmbie sfinte s treac înaintea

! Domnului, s mearg pe aproape,

i i s trâmbieze tare, i sicriul legii

I Domnului s mearg dup ei.

| 9. Iar cei rsboinici s mearg
pe aproape înainte, i preoii bu-

ciumând cu buciumii, i cei dina-
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Doia otirii pre urma sicriului legii

Domnului s mearg trâmbiând eu

buciumii. -
....

*

10. iar poporului i-a fost porun-

cit îsus zicând: nu strigai, i ni-

menea s nu auz glasul vostru, i
cuvânt s nu ias din gur voastr,

Dân în ziua, în care eu voiu po-

runci s strigai, i atunci s strigai.

îl. i îneunjurând cetatea cu i-,

criul legii lui Dumnezeu, îndat s'au

întors în tabr i preslc noapte au

rmas acolo.

12. Si a doua zi s'a sculat îsus

de diminea, i au ridicat preoii

sicriîu legii Domnului.

13. icei apte preoi, carii purtau

cele apte trâmbie mergeau aproape

înaintea Domnului i trâmbiau cu

Irâmbiiele, i dup acetia mergeau

îsboinicii, i cealalt gloat toat

dinapoja sicriului legii Domnului, i
preoii-buciumau cu buciumi de corn.

14. i cealalt gloat a doua zi

a •încunjurat cetatea odat pe a-
j

oroape, i s'a întors iari în ta-

br. Aâ a fcut în ase zile.

. 15. i a îosl în ziua a aptea scu-

tându se de diminea au încunju-

rat cetatea dup judecata aceasta

,de%apte -ori; numai în ziua aceea

au încunjurat cetatea de apte ori.

16. i a fost când au încunjurat

ccîalea a aptea oar au trâmbiat

cu trâmbiiîe >preoii, i a zis «îsus

fiilor lui Israil: strigai, c au dat

Domnul vou cetatea.

17. i va îi cetatea aceasta ana-

tema, ea i toate câte surit într'însa

•Domnului puterilor, fr nutnai pre

Raav curva, s o cruai pre dânsa

i toate câte sunt în casa ei, pen-

truc a ascuns pre solii, carii i-am

• trimis.

18. Iar voi ferii-v îoarte de a-

nafema, ca nu cumva poitind s
luai din anatema i s facei ta-

>.©. 17. Lcv. 27, 21; Evr. 11, 31.

bra îiîîpr lui Israil anatema i s
ne pierdei pre noi.

119. i tot argintului aurul i a-

ravna i îierul sfânt: va îi Dbmriuluî,

îri vitieriea Domnului se va aduce»

20. i a strigai poporul; i
trâmbiat preoii cu trâmbiiîe; iar

dac a auzit poporul glasul trâm-

biilor a strigat lot poporul de o-

dat cu chiot mare; ! tare, î a c^»
zut tot zidul prinzi'ejurr i s'a suit.

tot poporul în CfMCj fiecare prin jo-

cul; care erâ înaintea sa i a luat

cetatea. ! f

21. i a dat- o pieirii îsus pre ea,

cu toate câte erau în cetate dela br-
bat pân Ia femeie i dela tânr
pân ia btrân i pân la viei t
pân la oaie i asin, cu ascuitul

sbiei. '

?

22. i celor doi tineri, carii au is-

codit pmântul a zis îsus: intrai

în casa femeii cei curve i o scoa-

tei pre ea de acolo, cu toate câte

j
sunt ale ei, precum ai jurat ei.

23. i au intrat cei doi tineri, carii

au iscodit cetatea, în casa îemeii t
au scos pre Raav curva i pre ta-

tl ei i pre muma ei i pre iraii

ei i toat rudenia ei i toate câte*

avea ea, i o a pus pre ea aîar d€

tabra lui Israil. . .

" *'

24. i cetatea cu toate câte erau

într'însa o a ars cu îoc, aîarâ de

argint i de aur i de aram i de

fier. c acestea le-a dat s se aduc
în vitieriea Domnului. j

**

25. i pre Raav curva i toat

casa ei i rudenia i toate ale ei,

le-a lsat vii Îsus, i a lcuit în Is-

rail pân în ziua de astzi, penlruc

a âicun iscoadele, pre care le-a

îosl trimis Îsus s iscodeasc le-

rihonul. ,
:

26. i a îcut jurmânt Isus^ î«.

19* Num. 31, 54. 20. Evr. 11, 30.

21. 2~Maeab. 12, 15; H 2 Lege 7, 2.

22. 2, 14. 23. Evr. 11, 31. 26.3 Imp, 16, 34.
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sicriîu legii Domnului.

13. icei apte preoi, carii purtau
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îsboinicii, i cealalt gloat toat
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14. i cealalt gloat a doua zi
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j

oroape, i s'a întors iari în ta-

br. Aâ a fcut în ase zile.

. 15. i a îosl în ziua a aptea scu-

tându se de diminea au încunju-

rat cetatea dup judecata aceasta

,de%apte -ori; numai în ziua aceea

au încunjurat cetatea de apte ori.

16. i a fost când au încunjurat

ccîalea a aptea oar au trâmbiat

cu trâmbiiîe >preoii, i a zis «îsus

fiilor lui Israil: strigai, c au dat

Domnul vou cetatea.

17. i va îi cetatea aceasta ana-

tema, ea i toate câte surit într'însa

•Domnului puterilor, fr nutnai pre

Raav curva, s o cruai pre dânsa

i toate câte sunt în casa ei, pen-

truc a ascuns pre solii, carii i-am

• trimis.

18. Iar voi ferii-v îoarte de a-

nafema, ca nu cumva poitind s
luai din anatema i s facei ta-

>.©. 17. Lcv. 27, 21; Evr. 11, 31.

bra îiîîpr lui Israil anatema i s
ne pierdei pre noi.

119. i tot argintului aurul i a-

ravna i îierul sfânt: va îi Dbmriuluî,

îri vitieriea Domnului se va aduce»

20. i a strigai poporul; i
trâmbiat preoii cu trâmbiiîe; iar

dac a auzit poporul glasul trâm-

biilor a strigat lot poporul de o-

dat cu chiot mare; ! tare, î a c^»
zut tot zidul prinzi'ejurr i s'a suit.

tot poporul în CfMCj fiecare prin jo-

cul; care erâ înaintea sa i a luat

cetatea. ! f

21. i a dat- o pieirii îsus pre ea,

cu toate câte erau în cetate dela br-
bat pân Ia femeie i dela tânr
pân ia btrân i pân la viei t
pân la oaie i asin, cu ascuitul
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22. i celor doi tineri, carii au is-

codit pmântul a zis îsus: intrai

în casa femeii cei curve i o scoa-

tei pre ea de acolo, cu toate câte

j
sunt ale ei, precum ai jurat ei.

23. i au intrat cei doi tineri, carii

au iscodit cetatea, în casa îemeii t
au scos pre Raav curva i pre ta-

tl ei i pre muma ei i pre iraii

ei i toat rudenia ei i toate câte*

avea ea, i o a pus pre ea aîar d€
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24. i cetatea cu toate câte erau

într'însa o a ars cu îoc, aîarâ de

argint i de aur i de aram i de

fier. c acestea le-a dat s se aduc
în vitieriea Domnului. j
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25. i pre Raav curva i toat

casa ei i rudenia i toate ale ei,

le-a lsat vii Îsus, i a lcuit în Is-

rail pân în ziua de astzi, penlruc

a âicun iscoadele, pre care le-a

îosl trimis Îsus s iscodeasc le-

rihonul. ,
:

26. i a îcut jurmânt Isus^ î«.

19* Num. 31, 54. 20. Evr. 11, 30.

21. 2~Maeab. 12, 15; H 2 Lege 7, 2.

22. 2, 14. 23. Evr. 11, 31. 26.3 Imp, 16, 34.
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ziua aceea înaifrtea Domnului, zi-

când: blestemai înaintea Domnului,

fie omul, carei:se,#a scula l va zidi

cetatea aceasta liermonul; cu moar-

tea fiului su celui înlâiu nscut s
pue temelia ei, i cu moarteaJiului

su celui mar mic s, pue porile ei.

i ââ a fcui Ahtil cel din Vefil,

eu moartea tei Aviron fiului sau ce-

lui înfâiu nscut o a întemeiat, i
cu moartea fiului su celui mai mic,

care a scpai, a pus porile; ei.

27. i au fost Domnul cu isus, i
numele lui a fosf vestit în tot p-
mântul.

CAP. 7.

Pedeapsa lui Aliat.

i au svârit fiii lui Israil un p-
cat mare, luând din cete aiiero-

site; c Ahar feciorul lui Harmi, fiul

lui Zainri, fiul lui Zara din semin-

ia lui iuda a luat din anatema, i
s'a mânieat Domnul cu urgie pre

iiii lui Israti.

2. i a trimis isus din Ierihon br-
bai în Ghe, care este despre Viv-

tavi, spre rsrit de Vetii, i a grit

lor zicând: suii-v8 i iscodii p-
mântul, i s'au suit brbaii i au is-

codit pre Ghe.

3fei f'au întors îa îus i au zis

c|lre el: s nu se sue iot poporul,

ci numai ca la vre-o dou sau trei

mii 4e brbai s se suie i s bat
cetatea, s nu duci acolo tot popo-

rul, c ei sunt puini.

4. i s'au suit ca la trei mii; de

brbaii i au fugit Gheii dela faa

brbailor.

5. i brbaii Gheii au omorît din-

tre ei ca vr'o treizeci i ase de br-
bai, i i-au gonit pre ei dela poart
i i-au btut la vale, i a slbit inima

poporului, i s'a fcut ca apa.

6. i 'a rupt isus hainele sale,

7. 1. v. 17 i 24; 22, 20} l Paratip. 2, 6, 7.

i a czut Isus cu faa la pmânt
înaintea domnului pân seara, el t
btrânii lui Israil, i a pus cenu
pre capetele lor.

7. i a zis Isus: rogu-m Doamnei
Doamnei Pentruce a trecut robul

tu pre poporul acesta- Iordanul,

ca s-1 dai pre el Amoreului s ne

piarz pre noi ? Mai bine am fi r-
mas s fi lcuit dincolo.de Iordan.

8. i ce voiu zice dupce a în-

tors îrail grumazii înaintea vrj-

maului su?
9. i de vor auzi Hananeii i toi

cei ce lcuesc pmântul, ne vor în-

cunjurâ i ne vor pierde despre p-.

mânt, i ce vei face numelui iau ce-

lui mare?
10. i au zis Domnul ctre Isus:

scoal- te, pentruce ai czui pe

faa ta?

1,1. Pctuit-a poporul i a cl-

cat legtura mea, care zm fcut cu

ei, c a luat din cele date peirri.î

furând a min|if i a bgat în va-

sele sale. ,

12. i nu vor putea fiii iuLIsrail

s stea înaintea feii vrjmailor si,

grumazii vor întoarce înaintea.vrj-

mailor si, c s'au fcut anatema,

nu voiu adaoge a mai îi cu voi, de

nu vei ridic anatema dintre voi.

13. Scoal-te, sfinete poporul i
le zi lor: sfinii-v pite mâine, ace-

stea zice Domnul Dumnezeul lui Is-

rail: anatema este întru voi israile,

nu vei putea stâlmprotiva vrjma-
ilor voiri pân când nu ve{i ridic

anatema dintru voi.

14. i s v adunai toi diminea
din toate seminiile; i seminia pre

care o va art Domnul, va aduce no-

roadele sale, i poporul pre carc-l

va art Domnul, va aduce casa sa,

i casa pre care o va artâ . Dom-
nul, va aduce pre brbaii si.

13,"i, 5; Lev. 20, 7; Num. 11, 18; 1 Imp.
16,5. 14. l Imp. 14, 41.
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15. i care se va arta întru

anatema s se arz cu foc, el i
toate câte sunt aîe lui, penîruc a

clcat legtura Domnului ta fcut

frdelege întru îsraii.

16. $i ;,a mânecat. Isus de dimi-

nea, i a adus poporul dup se-

miniile lui, i s'a artat seminiiea

lui Iuda. 5

17. i s'a adus fiecare popor, i
s'a artat poporul lui Zara, i s'a

adus poporul lui Zara dup casa

sa, i- s'a artat casa lui Zamri.

18. i s'a adus casa lui dup br-

bat, i s'a artat Ahar fiul lui Harmi,

fiul lUi Zamri, fiul lui Zara din se-

miniiea lui Iuda.

19. i a zis Isus lui Ahar: fîul

meu, d , slav Domnului Dumne-

zeului lui lsrail astzi i te mrtu-

risete lui, i spune mie ce ai f-

cui, .i s nu ascunzi de ctre mine.

.20.. i a rspuns Ahar lui îsus,

i. a zis: adevrat, eu am pctuit

înaintea Domnului Dumnezeului lui

lsfaiJ, aâ i aa am fcut.

2U-Când prdam arn vzut o hain
împestria bun i dou sute de

drahme de argint i o limb de aur,

care trgeâ cincizeci de drahme, i
poftindurle: le-am luat i le-am as-

cuns în pmânt în cortul meu, i
argintul este pus supt dânsele.

22. i a trimis îsus slugi i au

alergat la cort în tabr, i acestea

le-au aîlat ascunse în cortul lui, i
argintul supt ele. .;

23. i le-au scos din cort, i le-au

adus la Îsus i la btrânii lui ls-

rail i le-au pus înaintea Domnului.

24. i a luat Isus pre Ahar fe-

ciorul lui Zara i argintul i haina

si limba cea de aur i pre feciorii

Iui i pre fetele lui i boii lui i
asinii Iui i oile lui i cortul lui, i
ioate câte avea el, i fol Israilul cu

|

dânsul, i l-a dus pre el în Eme-
cahor.

23, i a zis Isus ctre Ahar: pen-

truce ne-ai pierdut pre noi? Piar-

z-te pre tine Domnul astzi, i l-a

ucis pre el cu pietre fot Israilul, i
i-a ars cu foc dupce i-a ucis- cu

pietre. "
.

26. L a pus preste ei grmad
mare de pietre, pân în ziua 62 a-

stzi, i 'au potolit Domnul iufimea

mâniei sale; pentru aceea a numit

locul acela Emecahor, pân în ziua

de aiizi.

GAP. 8.

. Iftcuijurarca i cuprinderea cetii

.,
Ghei.

i au zis Domnul ctre îsus: s
nu te temi, nici s te îngrozeti;

j
ia cu tine pre toi brbaii cei rs-

boinici, î scuiându-te* te sue la Ghe;

iat c am dat în mâinile tale pre

împratul Gheii, cu fot poporul iui

i cetatea lui i pmântul lui,

2. i s faci cu Ghe i cu împ-
ratul ei, cum ai fcut cu îerihonul

i cu împratul lui; iar prada ei i
dobitoacele ei le vei împri între

voi, i pune pânditori cetii dina-

poia ei.

3. i s'a sculat Isus i fot popp-

rul cel rsboinic, ca s se sue fri

Ghe, i a ales isus treizeci de mii

de brbai tari cu puterea, i i-a tri-

mis pre ei noaptea.

4. i le-a poruncit lor zicând >: luai

aminte de pândii dinapoia cetii^

i nu v ducei departe tare de ce-

tate, i fii toi gata.

5. Iar eu i foi cei ce sunt cu

mine ne vom apropieâ ctre cetate,

i dupce vor ieî cei ce lcuesc în

Ghe împroiiva noastr, cum au ieit

24. v. 17.

25. Num. 15, 36. 26. 2 Itnp. 18, 17.

8. 2. 6, 21; h 2 Lege 20, 14. .
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i îniâiu, noi vorn fugi dinaintea

feii lor.

6. i dupee vor alerg dup- noi,

noi îi vom trage pre ei dela cetate,

i vor zice: fug acefia^de faa noa-

str, ca fi rnai înainte.

7. i vom fugî de ei; iar voi v
vei scul dela pând i vei intr

în cetate i vei tete cetatea, i o

va da pre ea Domnul Dumnezeul

nostru în mâinile noastre.

& i va fi dupee vei lu Ceta-

tea o vei arde cu foc, dup cuvân-

tul acesta s facei, precum v po-

runcesc vou.
9. i i-a trimis pre ei îsus, i

s'au dus la locul cel de pândire, i
au ezut între Vetil i între Ghe,

spre apusul Gheii, i a mas îsus

în noaptea aceea în mijlocul popo-

rului.

10. i mânecând a doua zi lsus

a cercetat poporul, i s'au suit el

i btrânii lui Israil înaintea popo-

rului asupra Gheii, i s'a suit cu

el i tot poporul cel rsboinic.

1 1.i mergând au venit împreajmi

cetii despre rsrit i pânditorii

cetii despre apus, i au tbrî
de ctre miaznoaptea Gheii, i er
vale între ei i între Ghe.

Î2. i a luat ca la vre-o cinci

mii de brbai, i i-au pus pre ei

s pândeasc între Vetil i între

Ghe, spre apusul Gheii.

13. i a pus poporul toat ta-

bra, spre mieaznoaptea cetjii, i
marginea lui spre apusul cetii, i
s'a dus lsus în noaptea aceea în

mijlocul vii. •.„

14. i a fost dupee a vzut îm-

pratul Gheii a grbit, i mânecând

a ieit el i brbaii cetii împro-

tiva lor la rsboiu, i tot poporul er
cu ei, i el nu tiâ, c sunt pân-

ditori ascuni asupra lui dinapoia

cetii.

15. Iar lsus i tot Israiluî s'au

tras înapoi, ca i cum le-ar îi fost

fric, i au fugit pre calea care mer-

ge ctre pustie.

16. l s'a întrit tot poporul

alerg dup ei, i gonind dinapoi

pre fiii lui israil; s'au deprtat de

cetate.

17. i nici unul n'a rmas în

Ghe i în Vetil, care s nu alerge

dup fiii lui Israil, i lsând cetatea

deschis, au gonit pre fiii iui Israil.

18. i au zis Domnul ctre lsus:

întinde mâna ta cu darda ce este în

mâna ta, asupra cetii, c în mâinile

tale o am dat pre ea> i dela pând
pânditorii s se scoale de jgrab dîtt

locul lor, i a ridicat lsus mâna sa

eu darda asupra cetii.

19. i pânditorii s'au sculai de

grab din locul lor, i au ieit, cârtd

a întins lsus mâna, i au intrat în

cetate, i o au luat, i grbind au

aprins cetatea cu foc.

20. i cutând înapoi lcuitorti

Gheii vedeau fumul îhlându-se din

cetate spre cer, i numai aveau unde

îugî încoace sau încolo, c popo-

rul, care fugeâ de ei ctre pustie, ~

s'au întors asupra celor ce-i goneau.

21. i vzând îsus i tot Israilîil,

c au luat pânditorii cetatea i cam
se înl fumul cetii pân la cer,

s'au întors i au lovit pre brbaii
Gheii. *

22. i acetia ieir din cetate în-

tru întâmpinarea lor, s'au fcut în

mijlocul laberii lui Israil, acetia

fiind unii de o parte i alii de alta.

23. i i-au ucis pre ei, pân ce

n'a rmas dintre ei mântuit, nici

scpat, i pre împratul Gheii l-au,

prins viu, i l-au adus la lsus,

24. i a fost aurice au încetat

fiii lui Israil, omorând pre toi cei

din Ghe i pre cei din câmpuri i
pre cei din munte unde-i gonise pre

ei, i a it czut toi în ascuitul sa-

22> n 2 Lege 7, 2.
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biei pânce 'au sfârii, s'a întors

lsus în Ghe i o a btut cu ascu-

itul sbiei.

25. i au fost loji., cei ce.'au c-

zut în ziua aceea d«la brbat pân
Ja femeie,; dousprezece mii to{i cei

ce lcuiau în Ghe>

26. .Iar lsus nu 'a întors mâna

sa, care o întinsese cu dard, pân
ce a dat-peirii pre foi cei ce lcuiail

Îîî Ohe.

27. Afar de dobitoace i de pr-

zile; care erau în cetatea aceea, a-

cestea toate lorui ie-au împrit

lui lui Israil dup porunca Domnu-

lui,, cum au rânduit Domnul lui îsus.

2& i a aprins îsus cetatea; i o

a fcut, movil venic i nelcuit

pân în ziua aceasta.
*

29. i pre împratul Gheii 1-a spân-

zurat de un lemn strâmb, i a fost

spânzurai de lemn pân seara, i
când a apus soarele a poruncit îsus

de,.a luat trupul lui de pre lemn, i
î-a aruncat în groap la poarta ce-

tii, i a pus preste ei o grmad
mae de pietre pân în ziua de astzi.

.30. Atunci a zidit îsus jertfelnic

Domnului Dumnezeului lui Israil în

muntele Ghevaî.

31. în ce chip a poruncit Moisi

robul Domnului fiilor lui Israil, cum
este scris în legea lui Moisi, jert-

felnic de -pietre întregi, preste care

nu s'a pus fier, i a adus acolo ar-

dere de tot Domnului, i jertf de

mântuire.

32. i a scris îsus pe pietre a

doua lege din legea lui Moisi îna-

intea fiilor lui fsraiî.

33. i tot Israilul i btrânii lor

i judectorii lor i crturarii lor

mergeau pe aproape de oparte i de

alfa împreajma sicriului,i preoii Le-

viji purtau sicriul legii Domnului i

29. H 2 Lege 21, 22, 23; 2 Iirtp, 18, 17.

31. Eite 20, 25. 32. H 2 Lege 27, 3.

33. H 2 Lege 11, 29; 27, 12.

nemernicul t rnoneanul; jumtate
dintru ei erau aproape de muntele

Garizin, i jumtate dintru ei erau

aproape de muntele Gheval, dup
cum a poruncit Moisî robul Dom-
nului, ca întâiu s binecuvinteze pre

poporul lui Israil. >

34. Dup acestea a cetit lsus toate

cuvintele legii acetia, binecuvânt-

rile i btesfemile, dup cum erau

scrise toate în legea lui Moisi.

35. N'a fost cuvânt din toate, câte

a poruncit Moisî lui lsus, care s
nit-1 fi cetit lsus în auzul la toat

adunarea fiilor lui Israil, ca s le

âuz brbaii i femeile i pruncii i
nemernicii cei ce mergeau cu Israil.

C A P. 9.

Gavaonitenii cu vicleug fac pace.

Tar
dupce au auzit ioi împraii

Amoreilor cei dincolo de Iordan,

i
cei deiâ munte i cei dela câmpie

i cei de pe tot rmul mrii cei

mari i cei dela Andi-Livan i lie-

teii i Hanancii i Ferezeii i Eveii

i Âmoreii i Ghergheseii i levuseii,

2. S'au adunat împreun s se

bat toi cu lsus i cu Israil.

3. Iar cei ce lcueau în Gavaon

auzind toate, câte au fcut Domnul
Ierihonulm i Gheii,

4. Au fcut i ei înelciune, i
'au luat merinde, i gtindu-se au

luat saci vechi pe asini, i foi de

vin vechi, rupi i cârpii.

5. i înclmintele i sandalele

lor vechi i cârpite în picioarele lor,

i îmbMcmiritele lor pre ei vechi,

i pâinile cele de merinde uscate,

mucede i sfrâmate.
* 6. i au venit la lsus în tabra lui

Israil la Galgala i au zis ctre îsus

i ctre tot Israilul; din pmânt de-

parte am venit, i acum facei cu

noi pace.

35. H 2*Lege 31, 11.

Q. 1. Num. 34, 5; 6, 7.
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7. i au zis fiii lui îsrâil ctre ei:

vedei, ca nu cumvâ s lcuii în

pmântul, care se cuvine nou, i
nu vom. putea face\cu voi pace.

8. far ei au zis ctre Isus: robii

ti. suntem.i a zis cite ei Isus: de

unde suntei? i de unde ai venit?

9. i au rspuns ei : din pmânt
departe- foarte au venit robii ti în-

tru numele Domnului Dumnezeului

tu, c am auzii numele lui i toate

câte au fcut în Eghipet.

îO. i câte au fcut împrailor

Amoreilor celor dincolo de Iordan:

lui Sion împratul Esevonului, i lui

Og împratul Vasanului, care lcuiâ

în Asiarot i în Edrain.

1î. i auzind noi, au grit ctre

noi btrânii nofrîi i io|i cei ce l-

cuesc pmântul nostru, zicând: lua-

j r
v merinde pre cale i mergei în-

ir'u întâmpinarea lor, i s grii c-
tre ei: robii votri suntem, i acum
facei cu noi pace,

12. Aceste pâini care s; ne fie

merinde pre cale, calde le-am luat

din casa noastr în ziua, în care

am ieit s venim la voi; iar acum
iat s'au uscat i s'au sfrâmat.

13. i aceti foi de vin, când i-am

umplut, erau noi, i acum s'au rupt;

i hainele noastre i înclmintele
noastre acestea s'au învechit de. ca-

lea c.ea mult foarte.

14. i au luat boierii din bucalele

lor, i pre Domnul nu l-au întrebat.

15. i a fcui Isus pace cu ei, i
a pus legtur cu ei, c nu-i va o-

morî pre ei, i ii s'au-jurat lor boierii

adunrii. 2

16. i a îosi trecând trei zile dup
ce a pus legtur cu ei, a îneles,

c sun! aproape de ei, i între ei

lcuesc.

17. i purcezând fiii lui Israil, a

treia zi au venit ia cetile lor; iar

10. Num. 21, 24. 16. 2 Imp. 21, 2.

cetile Jor erau Gavaonul i Chefira

i Viroful i cetile Iarim.

18. i nu i-au btut pre ei fiii lui

Israil, pentruc foi' boierii adunrii

s'au jurat lor .pre Domnul Dumne-
zeul lui Israil, i a cârtit toat adu-

narea asupra boierilor

î9. i au zis boierii ctre tbat a-

dunarea: noi ne-am )urat lor pre

Domnul Dumnezeul lui Israil, i a-

cum nu putem s ne atingem de ei.

20. Ci aceasta s le facem, sS-i

prindem pre ei i s-i inem vii; ca

s nu fie presie noi mâniea Dom-
nului pentru jurmânt u1, cu care

ne-am jurat lor.

21. i au zis lor boierii s fie vii

i st taie lemne, i s care ap ia

toat" adunarea, dup cum le-au zis

lor boierii.
^

22. i i-a chemat pre ei îsus, i
le-a zis lor: perilruce rn'aî înelat»

zicând: departe suntem de voi foarte;

iar voi suntei dintre cei ce lcuesc
între noi. «

23. i acum blestemai s fii* s
nu lipseasc dintre voi rob.ffiici tie-

tor de lemne, nici purttor de s-p
mic i Dumnezeului meu.

24. i ei au rspuns lui îsus, zi-

când : pentruc cu adevrat s'au

spus nou, c au fgduit Domnul
Dumnezeul tu lui Moisl slugii sate,

s v deâ vou pmânlul acesta,

i s ne pierdei pre noi.^i pre loi

cei ce lcuesc pre el dela faa voa-

str, i ne-am speriat foarte pentru

viaa noasff; de frica voastr am
fcut lucrul acesta.

25. i acum, iat^n^suntem su-

pui vou, precunjpS* place i pre-

cum vi se pjrj^ îcei cu noi.

26. f- le-a tcut lor aâ, i i-a

scos pre ei Isus în ziua aceea din

mâna fiilor lui lsraiî, i nu i-au o-

morît ore ei.

20. 2 Imp. 21, 1. 24. H 2 i£ge 7< i, 2.
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27. i i-a pus pre ei lsus în ziua

aceea 'tietori de lemne l -purttori

de ap, la toat adunarea i la jert-

felnicul lui Dumnezeu; pentru aceea

cei ce lcuiau în Gavaon, s'au icui

tietori de lercme i. purttori de ap

îa jertfelnicul iui-Dumnezeu pân în

ziua de astzi, i la locul care l-ar

alege Domnul.

CAP. IO.

Jius birufiie pre Amonii cu numite.

Iar
auzind Adonivezec împratul

Ierusalimului, cum c îsu a lua t

Ohe i o- a stricat, 'cum a fcut le-

rihonviliii i împratului lui, aâ a f-

cut i.
:
Gheii i împratului ei; i

cum c cei ce lcuiau în Gavaon de

bunvoie au mers la lsus si ia îs-

Eail^ i au rmas în mijlocul lor,

2. S'a temui foarte; per.iruc tiâ

cum c?L Gavaonul esie cetate mare,

ca una din mitropolit, i to-i oa-

menii ei lari.

.3. i a„.trimis Adonivezec împ-
ratul ierusalimului la Eîarn împra-

lul îHevronului i la Fiddn împratul

lerimutului -i la leta împratul La-

hisului i la Davir împratul Odo-

lamului, zicând:

4. Suiji-v la mine i-mi ajufa(i,

i s batem Gavaonul, cci s'a în-

chinat lui lsus \ fiilor lui, Îsrail

5. i s'au suit acei cinci împ-

rai ai Amoreîlor: împratul Ierusa-

limului i împratul-rjevf©njlui i

împratul îerimutuiui i împratul

Lshisului i împratul Odotemuiul,

ei i fb'i poporul lor; i au încun-

jurai Gavaonul i-1 bteau.

6. Iar lcuitorii Gavaonului au tri-

mis la lsus în tabra lui Îsrail în

Galgala, zicând: s nu-|î tragi mâi-

nile tale de ctre robii ti, sue-te la

noi degrab, i ne ajut i ne mân-

tuete pre noi, c s'au adunat asu-

ÎO. 10. 1 Imp; 7, 10; 3 Imp. 9, 17-

pra noastr toi împraii Amoreilor,

carii lcuesc^la munte. •

7. i s'a suit lsus din Gaigaia^ el

j tot' poporul cel rsboinic cu dân-

sul, tot cei cu putere mre,

8. i au zis Domnul ctre lsus:

s nu te temi de ei, c în mâinile

tale i-am dat pfe ei, nimenea dintru

ei nu va sta înaintea voastr.

9. i în vremea aceea a sosit lsus

asupra lor fr de veste, c toat

noaptea a venit din Galgala.

10. i i-au fcut pre ei Domnul

de s'au speriat de fata lui îsrail, t

î-au btut pre ei Domnul btac mare

la Gavaon; i i-au gonit pre ei pre

calea suiului Vitoronului, i i-au

tiat pre ei pân la Azica i pân la

Machida.

11. l când fugeau ei de ctre isa

fiilor iui îsrail la pogorâul Vitoro-

nului, Domnul au aruncat preste ei

pietre mari de grindin din cer pân

ia Azica, si mai muli au fost cei

ce au murit de pietrele cele de grin-

din, decât cei ucii de sbiile fu-

ior iui îsrail în rsboiu.

12. Atunci a grit lsus ctre Dom-

nul în ziua, în care au dat Dumne-

zeu ore Amoreu supus fiilor lui îs-

rail, când i-au btui pre ei la Ga-

vaon, i s'au surpat dela fata fuior

lui îsrail; si a zis lsus s sfeâ soa-

rele spre Gavaon i luna despre

valea Aiaîonuîui.

13. Si au sttut soarele i lunai

cu siarea pân când au fcut Dum-

nezeu izbând- asupra vrjmailor

lor Au- nu este aceasta scris în

cartea dreptului? i a sltut soa.

rele în mijlocul, cerului, i n'a mers

cStre apus. cu sfâritul unei zile.

U. Si nici mai înainte, nici dup

aceea n'a fost zi ca aceasta ca s
acculte Domnul de cuvântul, omului,

pentruc au btut Domnul rsboitt

împreun cu îsrail. (

"
TZluXl, 20. 13. Sitab. 46, 5.
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15. i s'a întors Isus i tot îsrailul

împreun cu el la tabr în Galgalâ.

16. i au fugii aceti cinci împ-
rai, t s'au ascuns în petera cea

din Machida. •
*

17. i s'a spus lui lsus, zicând:

s^au^fijlat acei cinci împrai as-

cuni în petera cea din Machida.

18. i a zis Isus: prvlii pietre

mari pre gura peterii, i punei la

ele oameni, s-i pzeasc pre ei.

19. Iar voi. nu stai aici, ci gonii

dinapoi pre vrjmaii votri, i apu-

cafi-i deia spate* i nu v fie mil
de ei, i nu-i lsai pre ei s intre

în cetile lor, c i-au dat Dom-
nul Dumnezeul nostru în mâinile

noastre.

20. i a fost: dupce au încetai

Isus i fii lui Israil a tia pre ei

cu tiere mare foarte pânce s'au

sfârit, i cei ce au scpat dintre

ei au intrai în eeti tari,

21. S'a întors tot poporul ia Isus

în Machida i în tabr sntoi, i
nimenea n'a îndrznit a crâcni eu

Hmba sa împrotiva fiilor lui Israil.

22. i a zis Isus: deschidei pe-

tera i scoatei pre cei cinci îm-

prai din peter. !

23. i au fcut aâ, i au scos pre i

cei cinci împrai din peter, pre
j

împratul Ierusalimului i pre îm-
j

pratul Hevronului i pre împratul

Ierimutului i pre împratul Lahi-

sului i pre împratul Odoiarnului.

24. i dupce i-au scos pre ei la

îsiis, # chemat Isus pre*tot îsrailul

i pre cpitnii cei de risboiH
carii venise eu- el, i le-a zis: mer- ,

gei înainte i punei picioarele voa-

stre pe grumazii lor, i mergând eu

pus. picioarele sale pre grumazii lor.

25. i a zis Isus ctre ei: nu v
temei de ei, nici v spimntai,
îmbrbtai-v i v întrii, c aâ
va face^Domnul tuturor vrjmailor
votri, cu cari voi v vei baiev

25. i i-a btut pre ei Isus dup
^iceea, i > j-a omorîf spânzurându4
de cinci lemne, i au fost spânzu-

rai de lemne pân seara.

27. i a fost la apusul soarelui a

poruncit Isus, jj i-am luat pre ei de

pre lemne* t i-au aruncat în pe-

tera în care fugise, i a rsturnat

pre peter pietre inarl pân în ziua

de astzi.

28. i mir'aceeai^ zi a luai Ma-

chia a, i cu ascuitul sbiei a omo-
rît pre lcuitorii ei i pre împratul

ei, i o a surpai pre ea; i tot ce

er viu într'însa, i nirhfhet^î'a tl-

mas întru ea scpat i mântuit, -t

cu împratul Machidei â fcat, tw

ce chip a fcut cu împraii leit-

honului " .iisvî

29Î i s'a dus Isus i tot IsraîM

cu el dela Machida la Levna, i-â
dat rlsboiu asupra Levhei.

30. l o au dat Domnului pre el

în mâinile lui Israil, i o a luat i
pre ea i pre împratul ei, i a omo-
rît pre lcuitorii ei cu ascuilul s-
biei, i toi ce er viu îift^tiftsa; n'a

rmas într'însa nici unul*mfn tuli i
scpat; i cu împratul ei a fcui

în ce chip a fcut cu împratul îe-

rihonuIuL t

.. 31. i s'a dus Isus i tot Îsrailul

cu el dela Levna la Lahis, i l-a în-

cuniurat.îi a dat rstboui asupra lui.

32. i au dat Domnul Lahisullîiî

mâinile luidsraf i l-a luat a doua

zi, i pre^caiitorii cei dinfr'însul i^-a

ornoWt cu ascuitul sbiei, i ceta-

tea o a stricat, precum a fcut cu

Levna. *
;

33. Atunci s'a suit Elam împra-
tul Gazerului s ajute Lahisului, i l-a

btut Isus eu ascuitul sbiei i pre

poporul lui, de n'a rmas- dinlr'îhu

nici unul mântuit i scpai.

.

34. i s'a dus lsus si tot îsrailul

dela Lahis la Eglon, i o a încun-

27. R % Lege 21, 23.
;
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jurat, i o a btut pre ea, i o au dat

pre ea Domnul în mâinile lui lsrail.

35. i o a luat pre ea în ziua a-

ceea, i o a fiaj pre ea cu ascu-

itul sbiei, i lot ce er viu înlr'însa

a omorît în ziua aceea, cum a fcut

kahisului.,

36. i s'a dus Isus i tot Israilul

cu eldela Eglon la Hevron, i o a

încunjurat.

37. i. o a luat pre ea, i o a tiat

cu ascuitul sbiei, i pre împra-

tul ei i toate satele ei, i tot ce er
viu înlr'însa nimic n'a scpat, în ce

chip a fcut Eglonului, i o a stri-

cat pr?. cai loate câte erau într'însa.

38. i s'a întors Isus i tot Israilul

cu el. la Davir, i încunjurându-o o

a luat.

39. i pre împratul ei i toate

satele ei le-a tiat cu acujitul sa-

biei,«i o a stricat pre ea, i tot ce

erâ (
yiu.,îîn ea a omorît, i n'a l-

sat ftre nimenea mântuit, în ce chip

adcut îievronului i împratului

. Incaa a fcut Davirei i împra-
tului, ei, în ce chip a fcut Levnei

i împratului eu

4Qi j a blul Isus lot pmântul
muntelui i Naghevul i câmpiea i
Asidfliul i pre loji împraii lor, !

n'a lsat nimica scpat, ci tot ce

erâ viu a omorît precum au porun-

cii Domnul Dumnezeul lui lsrail.

- 41. Aâ i-a omorît pre ei Isus din

Kadîs^arni ^pân la Gaza tot p-
mântii Goson pân la Gavaon.

t- 42. i pre toii împraii lor i p-
mântiii lor 1-a luat Isus odat; c
Domnul Dumnezeul lui lsrail au b-
tu! rsboiu împreun cu lsrail.

43. i s'a întors Isus i toi Israilul

cu dânsul în tabr la Galgala.

CAP. 11.
Strpirea Hananeilor.

Tar lavis.împratul Asorului dac
la auzii acsfea, a trimis la lovav

40. 12, 7, S; H 2 Lege 20, 16.

împratul Madonului i la împra-
tul Semeronuiui i la împratul As-

hiafului,

2. i . la împraii cei de ctre S-
donul cel mare, la munte i la A-

rava împreajma Khenerotului-. i la

câmpie i la Nefedor, 5

3. i la Hananeii cei; de pre mar-

ginea mrii de ctre rsrit i la

Amoreii cei de pre marginea mrii

i la ttetei i la Ferezei i la Ievu-

seii cei din munle i. la Eveii cei ce

lcuesc la poalele lermonului în p-
mântul Masifa.

4. i au ieit ei i împraii lor

cu ei, i popor mult, ca nisipul de

pre marginea mrii de mulfi, i cai

i care multe foarte.

5. L s'au împreunat toi împ-
raii acetia, i s'au strâns într'un

loc, i au tbrî! la apa Meron s
se bat cu lsrail. . i

( 6. $i au zis ^Domnul ctre Isusî

s nu te temi de fata lor, c mâine

în ceasul acesta eu pre ei pre loji

voiu da strivii înaintea lui lsrail,

cailor ie. vei tiâ vinele, i carele le

vei arde cu foc.

7. i a venit Isus i lot poporul

! cel resboinic cu dânsul asupra- lor

I
la apa Nteron fr de veste, t au

j
nvlit presle ei în munte.

I 8. i i-au dat pre ei Domnul în

I

mâna lui lsrail, i find^-i i-a go-

nit pân la Sidonul cel mare i -pân

la apa Masrefot i pân la câmpu-

rile Masifa despre .rsrit, i i-a

tiat pre ei pân n'a rmas dintru

ei mântuit i scpai. . .

- k >

9. i le-a fcut lor Isus, în ce chip

i-au poruncii lui Domnul, cailor lor

le-a lsa! vinele, i carele lor le-a

ars cu foc.

10. i s'a înfors Isus în vremea

aceea i a luat pre Asor, i pre îm-

pratul ei 1-a ucis cu sabia. i mai

11. 9. 2 îtnp. 8, 4.
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înainte Asorul stâpâneâ presie- foi

împraii acetia. !i -

11. i a omorît cu ascuiltil s-
biei roî sufletul din cetate, i i-a

pierdut>pre isi, i n'a rmas în-

fr'însa nimicim er viu, i pre Asor

o a ars cu foc.^-

>'iZ i toile cefiife împrailor a-

cesforâ, «i pre ioji împraii lor fca

prins lsus i i-a ucis cu ascuitul

safeiei, i i-a pierdui, în xe chip a

rânduit Moisi roi)ui Domnului.

13. Iar toate cetifo cele nfuite
nu le-a ars Israil, fr numai sin-

gur cetatea Asor o a ars îsus.

14. i toate przile ei i toate do-

bitoacele ie -au îrnprit lorui fiii

lui Israil; iar pre ei pre toi i-au o-

rrtorît cu ascuitul sbiei, n'au lsat

dinire ei nimic ce erâ viii.

' 15. Precum au poruncit Domnul
lui Moisi robuluiiiSuy i precum

Moisi a poruncit lui lsus, n'a lsat

nimica din toate câte au poruncit

Domnul lui Moisî.
"

« 16. i a luat lsus tot pmântul
de munte i tot pniântul Naghev

i toi pmântul Goson i câmpul

i cel de ctre apus i muntele lui

Israil i câmpiiie cele de ctre munte.

17; Deia muntele Helha care se

sue la Siir pân la Valagad, i câm-

pul Liv>anului supt muntele Jirmo-

nului, pre toi împraii lor i-a prins

i i-a btut i i-a omorît.

* 18:"i zile multe a fcut îsus rs-
boiu cu toi împraii acetia.

19. i n'a lost cetate, care s n'o

fi luat fiii lui Israil, afar de Evei,

carii iouiau în Gavaon, toate le-au

luat cu rsboiiL -

20. C dela Domnul a fosf-s se

întreasc inima lor a iei la rs-

boiu asupra lui Israil, ca s-i piarz,

pre ei pre toi, i s nu aib nici o

12. R 2 Lege 7, 1; 20, 16, 17. 15. Eire
34, 11; Num. 33, 52; H 2 Lege 7, 1, 2.

16. 10, 41. 17: 10, 40; 12, 7. 20. Esite"

4, 21; Ii 2 Lege 2, 30; 3 Imp. 12, 15,

mil, ci ca s piar, precum au zis

Domniil^cire Moisi.

21. i a venit lsus în vremea a-

ceeaf i #"riâf pre Enachimii cei

deîâ muni din Hevron i din Davir

i din ÂnavoP^i^ln fol muntele lui

Israil t al lui Iuda împreun cu ce-

tile lor, i i-ati pierdut pre ei îslis.

22. Nu s'au lsat Hii'^i israil din

Enachimi, fr numai în Gaza i în

Ghel i în Aseldot au rmas.
23. i a luat lsus tot pmântul

acela, precum au poruncit: DbThuuî

lui Moîsîi i 1-a dat motenire lui

Israil împrindu-1 între seminfuîe

lor, i s'a odihnit pmântul de rs-
boiu. '

-

CAP 12.

învingerea Împrailor. „.„^

fi
acetia sunt împraii pmân^

tului, pre carii i-âu btut fiii lui

Israil, i au motenit pmântul lor-

dincolo de Iordan ctre rsritul

soarelui, dela valea Arnonului pân
la muntele Ermonuiui, i fot pmân-
tul Aravei de ctre rsrit.

2. Pre Sion împratul Amqreiîor,

care lcuiâ tn Esevon, i stpânea
dela Aroir, care este la marginea

vii Arnonului de o parte de vale, i
jumtate de Galaad pân la pârîul

lavocului, hotarele fiilor fui Anion.

3. i Aravâ, pân . ia marea He-

neret spre rsrit," i pân la,marea
Aravei, marea , Srat, dela* . asrit
pre calea cea ctre' Vitsimot, dela

Teman, care esie supt sidoi.Fasga.

4. i pre Og împratul Vasanului

cel ce rmsese din uriaii, cari l-

cuiau.în Astaj2§f[jsi în Edrain.

5. i au stpânit dela munii Er-

monuiui i dela Selca i tot pmân-
tul Vasanului pân la hotarele Ghe-

suri i ale Mahafi i jumtate . de

î'Z^t Ithp. 17,4 - 2.1. Num. 26. 54, 55; 33, 54.

12. 2- H 2 Lege 2, 36; 3, 6, 16. 4. R 2 Lege
î, 4. 5. 1 Imp. 27, 8.
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€a1aad pân la hotarele iui Sion îm-

pratul Esevonului.
4 fi

6. Moisî sluga Domnului, i fiii

lui Israil i-au ornorîi^re ei, i 1-a

dat MoisV "sluga •
.Domnului mote-

nire lui Ruvim i lui Gad i la Ju-

mtate dirf tfeamul lui Mariasl.

7. i acetia suntlmpraii Amo-

reitor, pre* carii i-au ucis isus i fiii

lHi Israil dincoace de Iordan la ma-"

rea Valagad în câmpul Livanului i
pân la muntele Alog, care se sue

spre Sîir, i a dat Isus pre acela

seminiilor lui Israil motenire dup
sorii lor.

8. In munte i în câmp i în A-

ravâ i în Asidot i în pustie i în

Naghev, pre Heteu i pre Amoreu

i pre Ha'naneu i pre Ferezeu i
pre Eveti i pre levuseu.

9. Pre împratul Ierihonului i pre

împratul Gheii, care este aproape

de Vetil.

10. Pre împratul Ierusalimului i
pre împratul Hevronului.

11. Pre împratul lerimutului, pre

împratul Lahisului.

12. Pre împratul Eglomuiui, pre

împratul- Gazerului.

13. Pre împratul Davirului, pre

împratul Gaderului.

14. Pre împratul Ermatului, pre

împratul Afedului.

15. Pre~împratul Levnei, pre îm-

pratul Odolamului.

16. Pre împratul Machidei, pre

împratul Vedilului, pre împratul
Tafodului.

11

17. Pre împratul Efcrului, pre îm-

pratul Afecului, pre împratul Le-
'

zaronului.

18. Pre împratul Madonului, pre

împratul Azoruîui. '
'"'

19. Pre împratul Zamvronutui,

pre împratul Ahazafului.

20. Pre împratul Atanahuiui, pre

împratul Maghedonului.

6. Num. 32, 33. 7. 10, 40; 11, 7. S. 10, 40.

21. Pre împratul Chidesului,
'

22. Pre 'îrFipfelul ^cornului lui

Herm€Î. I ^'W
:

23. Pre tmpratuLAdor âMui Na-

fafedor, pfe împratul lG®im al Gheî-

ghelii. } *.

24. Pre împratul Te#sei, toi înv

praii acetia treizeci i unul, ,

CAP. 13. '"^;
fî

-

împrirea pmântului.
> ; - ,. i-

1

't

Si
Isus fiind btrân i îndelungat

j
în zile, au zis Domnul ctre el:

tu ai îmitrâriitv ai îndelungat în

zile, t pmânt rmâne îoacte pifh\

care s se împrjeasc motenire*

2. i acesta este pmântul, care

rmâne : hotarele Filis teilo r i tot

Ghesurî i HanneuL
;

3. Dela cel nelcuit de ctre faa

Eghipeiului, pân la hotarele Aca-

ronuîui deastânga Hananeilor, sg,

socotesc cele cinci Domnii a Fili-

steilor *. a Gazeului, a Azotului, a

Ascfetonitului, a Ghetteuîui i a Ca-

ronitului.

4. i Eveului: dela Teman tot pi
mântui Hanasn împreajma Gâzei, i
Sidonenii pân la Aîec, pân la ho-

tarele Amoreiîor.

5. i tot pmântul Galialului Fi-

nistimuîui, i tot Livanul dela r-.

sritul soarelui dela Galgaia supt

muntele Ermonului, pân ia intrarea.

Ematuîui.

6. Toi cei ce lcuesc în muntele

acela dela. Livan pân la Maseret

Memfomaim^pre toi Sidonenii eu

îi voiu pierde dinaintea feii fiilor lui

Israil, numai s-1 împreli cu sor.r

lui- Israil, în ce chip âm poruncit ie.

7. i acum împrete pmântul
acesta cu sori motenire celor nou
semin|ii, i jumtii seminiei lui Mâ-

nai, dela Iordan pân la marea cea

13. JFac. 15, 18; 1 Imp. 6, 18*

7. Fap.*48, 5.



292 ISUS JN'AVI 13

mare despre apusul soarelui, d-1

lor, marea cea maje va îi hotar.

8. Iar celor dou seminii» i ju-

mtii din seminia lui Manasî, ce-

lor ev sunt cu el, lui Ruvim i lui

Gad le-a daf Moisî dincolo de Ior-

dan ctre rsritul soarelui a dai

lor Moisî sluga Domnului.

9. Dela Aroir, care esle pre r-
murile vii Ârnonului i cetatea cea

dintre vale» i tot esul dela Meda-

van pân la Divon.

10. Lfoafe cetile lui Sion împra-
tul Amoreilor, care a împrii în Ese-

von pân ia hotarele fiilor lui Amon.
Îl/i Gaîaalita i hotarele, Ghesu-

rului i ale Mahafului, i' lot mun-
tele Ernton ului i toat Vasanita

pân la Selhâ. *

12. Toat împria lui Og în Va-

sanita, care a împrii în Asia-

TOt i în Edrain, acesta a rmas din

uriai, i 1-a btui pre el Moisi i
l-a pierdut.

13. i n'au pierdut fiii lui Israil

pre Ghesuri i pre Mahri i pre Ha-

naneu, i a lcuit împratul Ghesuri

f Mahri, între fiii lui Israil pân
în ziua fde astzi.

14. Numai seminiei lui Levi nu

s'a dat motenire, Domnul Dumne-
zeul tui Israil el esie motenirea lor,

dup cum au zis lor Domnul. i a-

ceasta esle, împrirea, care o a f-

cui Moisî iiilor lui Israil în Aravo-

iul lui Moav dincolo de Iordan des-

pre Ierihon.-

15. i l-a dat Moisî seminiei fii-

lor lui Ruvim dup. familiile lor.

16. i au fost hotarele lor dela A-

roir, care esie de ctre faa vii Âr-

nonului, i cetatea cea din valea Ac-;

nonului, i fot esul pân la Medava.

17; Esevonul i toate celtfiil cele

din es, î Devonul i Vamodyaalul

i casele Veeivof.

18. i Essai i Kadimdtul i Me-
faatul.

19: i Cariatimul i Sevan i Sarda

i Siorul în muntele Enac.

20. i Vetîogoivi^Asidot, Easga

i Viisimui. F â ;

21. i ioaie ceiile esului i foai
împria lui Sion îrnpfaiul Amo-
reilor, care a împrii ?rv Esevon,

pre care l-a btut Moisi, i împreun
cu el i pre povuifofii lui Madiam
i pre Evî i pre Rocon i pre Sur

i pre Ur i pre Revec boierii lui

Sion, pre cei ce lcuiau pmântul.

22. i pre Valaam vrjitorul fe-

ciorul lui Veor I-au ucis fiii lui Is-

rail cu sabiea la înfrângere.

23. i a fosf hotarul fiilor lui Ru-

vim Iordanul, aceasta este mote-
nirea fiilor lui Ruvim, dup familiile

lor, ceiile lor i saiele lor.

24. i a dai Moisî fiilor lui Gad
motenire dup familiile lor.

25. i a fost hotarul lor lazirul,

toate cetile lui Galaad i jumtate

din pmântul fiilor lui Amon pân la

Aroir, care este de ctre faa Ravatei.

26. i dela Esevon pân la Ara-

vot ctre Masiîa: tVotanim î Mâatt.

pân la hotarele Davirului.

27. i Enemec i Vitaram i : Vi-

ianamrâ i Sochoia i Safon i cea-

lalt împrie a lui Sion împra-
tul Esevonului, i Iordanul va fi

hotar la partea mrii tien erei din-

colo de Iordan spre rsrit.

28. Aceasta este motenirea fiilor

lui Gad dup familiile lor» cetile

i satele lor.

29. i *aî|dat< Moisi motenire i
: la jumlaîe din seminia lui Manasî,

-p^ fosTa jumtii seminii fiilor

lui Manasî dup popoarele lor.

30. i au fost hotarele lor dela

Maanain, i toat împria Vasanu-

,
lui, i toat împria lui Og împ-

8. Num. 32, 29, 33; H 2 Lege 3, 12.

J4. 14, 3, 4; Num. 18, 20.

21. Num. 31, 8. 22. Num. 22, 7.

23* 34j 14j 15»
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Aratul Vasanului, i oale satele lair,

S^car* sun i în pmântul Vasanitidei

E'^asezeci de ceiji. - '

31. i jumtate Oalaad^i Astaroî

i !

-i- Edrain, cetile împriei- lui Og

K'fn Vasan, s'au dat fiilor lui Mahir

1 fiul lui Manasî, i la jumtatea din

P^fiil lui Mahir fiul lui Manasî dup

P^-iarrriliile lor.

Ir^ 32. Acestea sunt, care le-a dat

% Woisi în Aravot Moav motenire din-

colo de Iordan ctre lerihon despre

rsrit.
- 33. Iar seminiei Iui Levi nu i-a

h -dat Moisî motenire; Domnul Dum-

^ «ezeul lui Israil, el este motenirea

£ tor, în ce chip au grit lor.

f '
' CAP. 14.

i
1 Motenirea lui Haleb.

!

=* s cetia sunt din fiii lui Israil, carii

i jftau motenit în pmântul lui Ha-
:

#aan, crora le-a împrit mote-

nire Eleazar preotul i Isus fiul lui

Nayî, i cpeteniile printeti ale se^

mintiilor fiilor lui Israil.

"2. Cu sorfi a împrit motenirea,

; cum au poruncit Domnul prin mâna
lui Isus, celor nou seminii, i la

jumtate de semenie.

3. Pentruc la dou seminii i
la jumtate din seminia lui Manasî

a fost dat Moisî motenire dincolo

de Iordan. Iar Levijilor nu le-au dat

motenire îrjtre dânii.

4. C fiii lui losif erau dou se-

? minjii: Manasî i Efraim, i Levijilor

nu s'au dat parte în pmânt, fr
numai ceifi de lcuit i locurile

cele de prin prejurul cetilor, pen-

tru vitele i. dobitoacele lori

5. In ce chip au poruncit Domnul
; lui Moisî, aâ au fcui fiii lui îsrâil;

i au împrit pmântul.
6. i au venit fiii lui Iuda la Isus

31. 17, 1. 33. Num 18, 20; Iezecb. 44, 28.

14. î."«îum. 34, 17. -'. Uvmt. 26, 55.
ff. Num. 14, 24 i 32, 12; H 2 Leg« 1, 36.

în Galgala i a zis ctre el Halev

fiul lui Iefoni Chinezeul: tu tii cu-

vântul, care l-au grit Domnul ctre

Moisî omul lui Dumnezeu pentru

mine i pentru tine în Kadis VarnL

7. C eram de patruzeci de ani,

Când m'a trimis Moisî robii! hu Dum-
nezeu din Kadis Vamî s iscodesc

pmântul acesta, i i-am rspuns
lui cuvânt dup gândul lui.

- >r
'

^

8. Fraii mei cei ce s'au sirti îm-

preun cu mine au mutat inima po-

porului, iar eu am adaos a urm
Domnului Dumnezeului meu.

9. i s'a jurat Moisî în ziua aceea

zicând: pmântul; pre care te-arsuif

tu, va îi motenirea ta i a fiilor ti
în veci, pentruc ai adaos a urrhâ

Domnului Dumnezeului nostru.

10. i acum iat m'au inut viu

Domnul, precum au zis, patruzeci

i cinci de ani sunt acum de când

au grit Domnul cuvântul acesta c-
tre Moisî, când urrtblâ israil prin

pustie, i acum iat de optzeci i
cinci de ani sunt eu astzi.

11. i sunt înc tare, ca i când

m'â trimis Moisî, aâ pot i acum
i a intr i a iei la rsboiu.

12. i acum cer dela tine mun-

tele acesta, dup cum au zis Dom-
nul în ziua aceea, c tu ai afazifftff

vântul acesta în ziua aceea; i acum
sunt acolo Enachimi, ceti mari l
tari; deci de vâ fi Domnul cu mine,

voiu pierde pre ei, precum au zis

mie Domnul. r

13. i 1-a binecuvântai pfe el Isus,

i a dat Hevronul motlnlre Iul Ha-

lev feciorul lui Iefonî Chinezeul.

.

r ;14.' i! de alunei pân9în ziua de

dsîl:! Hevronul a foit motenire lui

Halev fiul lui Monl Chinezeul, pen-

truc el ascultat porunca Domnu-
lui Dumnezeului lui Israil.

15. Iar numele Hevronului mai

înainte* ejâ: cetatea lui Arvo, Miro-

8. Num. 14, 24. 13. Jud. 1, 20. 14. 21, 12.
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polia celor din Enachimiri pmân-
!ui a încetai de r^boiu. j

' ' ^5. ]
'

HoireW i ciîniy&isemiâfiei lui ludiî.

Im moterjirea seminjiei Iui Iuda

dup popoarele lor a fost,., dela

hotarele îdumeii i dela pustia^Sin

ctre arniaza'zi, pân. Ia Gadi ctre

2. St au fost hotarele lor dela a-

meazzi pân la îaturea mrii cei

srate dela piscul, ce vine spre a-

miazzi,

3. i merge împreajma suirei A- '

cravinilor, i iese afar la Sena, i
suie dela amiazzi spre Gadis Varnî,

i iese ta Esron, i se sue în Addarâ,

i merge spre apusul Cadis.

j4. i merge spre Selmona, i iese

pân la valea Eghipefului, i se vor

sfâri iioiarelejlui la mare; acestea

sunt hotarele lor de ctre amiazzi.

5. Iar hotarele de ctre rsrit,

toat marea cea srat pân la pâr-

lea iordanului. Iar hotarele lor de

ctre miaznoapte, -dela .piscul, mrii
i dela partea Iordanului,

i r

6, Se sue hotarele spre Vefagla, i
merg spre miaznoapte aproape de

Vetarava, i se sue hotarele presle

pitrile lui Veon feciorul lui Ruvim.

.. 7. i se întind hotarele dela Da-

virah.- din -valea lui Ahorv si se pg-

gffarj|; spre miaznoapte xire Gal-

galâ, care este împreajma dealului

Adamin, despe rsritul vii, i iese

hotarul spe japa fântânii sgarelui,

i se sfâresc la fântâna' lui Roghil.

8, i se^ site hptapele la valea

Enotn spre rlsrjiui lui tvs. df*c.-

tre amiazzi, acesla*gte Ierusalim^,

t se sue hotarele pe vârful mm-
telui, celui din faja vii Enomului

ctre mare, care este de îaturea p-

15. -2. Num. 34, 3. 6. 18, 17. 7. 18, 16;

2 irap. 17, 17{ 3 Imp. 1, 9. 8. 1 Parai. 11, 4.

mânlului Rafain ctre miaznoapte,

S», i trece «hotarul din vârful mun-
telui ctre iivorula^ei NâOj i frece

prin ^tele^muntelui^EIronukii, i se

va abate; Hotarul la Vaal, aceasta

este-celâtea larinv

10. i dela Vaal va treee holanttl

la mare i la mimteie "Sir, i va

frece spre rsrit cetatea- larte de

ctre miaznbapfe;^aceasta este Ha- -

salon, i se va pogorî la cetatea

soarelui, i v frece pre-ârntazzu

11. i va frece hotarul spre =r-

sriful Acaronului de ctre miaz-
noapte, .i vor trece hotarele la So-

charon, i vot trece muntele pmân-
tului Vaalan spre amiazzi, i .xa

trece la Levna, i vor ieî hotarele

la mare.

12. i hotarele lor de ctre apus

vor fi marea cea mare; acestea sunt

hotarele fiilor Iui iuda împrejur du$&
familiile lor. *

13. i lui Halev feciorul ldi Ieltmî

i-a dat parte în mijlocul fiilor fui

Iuda dup cum au poruncit Dum-
nezeu, i i-a dat Isus lui cetatea

Arvoc"Mitropbliea;lui Enâc, acesfa
este Hevronul. ?

f?

^

14. i a pierdut de acolo Halev

feciorul iui Iefonî pre cei (ret feciori

ai lui Enâc: pre Susl |i ^re Tol-

mari i pre Âhamsn.

15. i de acolo s'a |uit Halev la

cei ce lcuiau in Da^' iar numele
Davirului mai înainte era cetatea cr-
turarilor. '"V.j,

1j6. i a zis Halev: cine va bate

i va luâ^ cetatea crturarilor i o
va stpâni, voiu da lui femeie pre

, Ashah fata mea.

17. i o a luat Gotoniil feciorul

lui Chenez fratele cel mai tânr al

lui Halev, i i-a dat lui femeie pre

Ashan fata sa.

— * :
"

.

12. Num. 34, 6. 13. JeA. i, 10, 20.

17. Jud. 1, 12-14; 1 Paralip. 4, 13.
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18. i a f°sl e®n(^ a P urccs ea
»

i s 'a sftuit cm dânsul, zicând:

cere-voiu de.ia tatl meu arin, »
a strigat de pre asii, $ a zis c-

fre ea tialev: ce-i este ie?

19. Ea''i-a .rspuns lui, d-mi mie

binecuvântare, >c pmânt sec mi-ai

dat mie, d mie i isvoarele apelor,

i î-a daL ef- isvoarele cele de sus;

i isvoarele cele de jos.

20. Aceasta este motenirea se-

miniei fiilor îuda dup Popoa-

rele lor.

21/ i au fost cetjile lor, cetile

seminiei fiilor lui luda din margi-

nile Edomului spre pustie: Ca-vieseii,

Eder, Iagur.

22. Chin, Dimona, Adada.

23. Ched.es, Asor, led na.

* 24. Zif, Telem i Valod.

...25. Asor cel nou i cetile Esron,

aceasta este Asor,
' 26. Amam, Sama i Molada, A-

sarsuar.

27. Asergada/Asemon iViiveled.

..2S. Vii'savee i Yezictiea, cu sa-

tele lor i slaele tor.

'29. Valaj Evem, Assm.

30. Eldolad, Seiî, Erma.

31. Sechelac, Mediemena, Sasnâ.
, 32. Lavaot, Selim, Ein i Remon
toate cetile douzeci i nau cu

satele lor. ^ •

33. Iar.Jn câmpie: Asdaol, Saraa,

Asnâ:>> * ,

34. Zano, Gonirrr, Tafuâ, Inaim.

35. lerimut, Odolam, Soho-, Azicâ.

36. Sevarim, Agiiedaim ii Gadira,

cu slaele lor patrusprezece ceti
i satele lor. 'u

-

37. Sena, Adasan, Magdalgack

38. Blan, Masfa, Iehdail.' .

39. Lachis, Vasecaf, Aglon.

40. Havvo, Lamas, Cadalis.

41. Gadirod, Vitagon, Noman i
Machida, âsesprezeci ceti, cu sa-

tele lor.

ÎS, Jud. 1, 14. 21. 2 Imp. 23, 20.

42. Levna, Ader, Asan.

43. Eîfa, Asfann^ Nesiv.

44. Cheiîam, Acziv i Marisâ, nou
ceti, cu sâleîe lonM*

45. Acaron cu satele ei, i sla-
ele ei.

H
|

46. Dela Acaron i în rhara Jem-
nad, i toate câte sunt aproape de

Esdof, i satele lor.

47. Esdol i satele ei, i slaele
ei, Gaza i satele ei i slaele ei,

pân la pârâul Eghipefului i marea

cea niare eje hotarul ei.

48. î la munte: Samir, Icter, Soha,

49. Rena i cetatea crturarilor,

aceasta este Davir.

50. Anav, Esfemo, Anim. -

51. Gosom, Hllu i Ghilo, unspre-

zece ceti, cu. satele lor.

52. Erein, Ruma Esan.

53. lânum, Vilfus, Âîaca.

54. Aniata, cetatea Arye, aceasta

este Hevrori i Sior, nou ceti cu

slaele lor.

55. Maon, Herniei, Ziv Etan.

56. Esreii, Egdaarn, Zanua.

57. Echen, Gavva i Tarnna, zece

ceti, i satele lor.

58. Alue, Vefsur, Ghedor:

59. Maarot, Vctanam i Eltecheen,

ase ceti i satele lor.
•

6CI. Teco, Evfrata, aceasta
1

este

Vitieem, Fagbr, Etan, Culon.'Taiani,

Tbyis, Carerri, Galem- fetir t Ma-
noho, unsprezece ceti, i alele lor.

61. Carialvoal, aceasta este ceta-

tea Aremva, dou/.'cetii? i sla-

iîe lot.
''/'" '

" 62. In pustiii! Vidarava: Madiirri,

Z^lja. * //
"

"
'63. Nevclan, cetile Srii i Eiv-

cfadî, ceti ase, i satele lor.

64. Iar levuseul lcuîâ în Ierusa-

lim, i fiii lui Iuda n'au putut s-i

piarz pre ei i a lcuit levuseul

în Ierusalim cu fiii lui luda pân în

ziua aceasta. :

64. 2 Mp. 5, 6, 7, 8..
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CAP. 16.

Cetile fiilor ltm
;
Efraim. >

Iar hotarele fiilor lui losif dela Ior-

dan îppreajma Ierihonului de c-
tre rsrit: pusiiea care se suie de

la Ierihon spre muntele Vetil.

2. i iese din Veiil în tuza, i
trece presle hotarele Ahatarafului,

3. i se pogoar spre apus la ho-

tarele Efleti, pânia hotarele Veto-

ronuluf de jos, i pân la Qaazer, «

i e sfâresc la mare.

4. i au motenit fiii lui losif E-

fraim i Manasi.

5. i au fost hotarele fiilor lui

Efraim dup popoarele lor, i au

fost hotarele motenirii lor, dela r-
srit Âtarof, Adar, pân"la Vetoro-

nul cel de sus i Gazar.
6. i trec hotarele spre apus în

Mahdot dela miaznoapte, i trec

spre rsrit în Tinatasilo, i trec de

la rsrit în lanoha.

7. Apoi se pogoar dela îanoha

în Atarof i Narata, cu satele lor, i
trece spre Ierihon, i iese la Iordan.

8. i dela Tafu, merg hotarele spre

apus la pârîul dana, i iese la mare.

Aceasta este motenirea neamului

lui Efraim dup popoarele lor.

9. i cetile cele osebite fiilor lui

Efraim.între motenirea fiilor lui Mâ-
nai, toate etile, i satele lor,

10. i n'a pierdut Efraim pre Ha-

naneul, care îcuiâ în Gazer, i a

lcuit Hananeul între Efraim pân
în ziua aceasta, i a fost supus,

pân când s'a suit Faraon împra-
tul Eghipetului, i a luat cetatea, i
o a ars cu foc, i pre Hananei, i
pre Ferezei, i pre cei ce lcuiau în

Gazer i-au tiat, i o a dat pre ea

Faraon zestre fetii sale.

16. 2. Jud. 1, 26; 1 Paralip. 7, 28.

10, Jud. 1, 29; 2 Imp. 5, 25; 3 Imp. 9, 16.

CAP. 17.

Motenire^j'v»0tfii,setni»ii lui

Manasi.

i au fost hotarele seminii fiilor

lui Manasi, acesta este cel înfâiu

nscut al lui losif, lut* Mahir celui

înfâiu nscut al lui Manasî tatl, lui

Galaad, care a fost brbat rsboinic,

i a avui motenire în Galaad i în

Vasan.

2. i au fost celorlali ai lui Ma-
nasî dup popoarele lor fiilor lui

Aviezer i fiilor lui Elec i fiilor lut

lezriil i fiilor iui Sihem i fiilor lut

Efer i fiilor lui Semidai, acetia sunt

fiii lui Manasî fiul lui losif br-
bai dup popoarele lor.

3. Iar Salpaad feciorul lui Efer,

fiul lui Galaad, fiul lui Mahir, fiul

lui Manasî, n'aveâ feciori, ci numai

îefe; i acestea sunt numele fetelor lui

Salpaad: Maala, Nuâ, Eglâ, Melhâ

i Tersa. >

4. i au venit înaintea lui Eleazar

preotul, i înaintea lui Isus fiul "lut

Navi i înaintea boierilor, zicând:

Dumnezeu au poruncit prin mâna
lui Moisl, s ni se deâ nou mote-
nire între fraii notrii. i li s'au dat

lor motenire dup porunca Dom-
nului între fraii tatlui lor. \

& i a czut funia lor idsla Anasâ,

i câmpul Lavec din pmântul Ga-

laadului i al Vasanului, care este

dincolo de Iordan,'^

6. C fetele feciorilor lui Manasi

au motenit rnoie, mire fraii si;

iar prnâjgut (jalaaduhii s'a fcui

moie^eWiâli fii ai lui Marisî*

7. i au fost hotarele fiilor lui

Manasî dela Asir Mafot Dilanaf, care

este înaintea feii fiilor lui Sihem,

i merg spre hotarele lui Iamin i
lasiv, la fântâna lui Taîto t.

17«i. 13, 31; Num. 26, 29; Fac. 46, 20.

2. Num. 26, 30. ^. Num. 26, 33; 27, U 36, 31*

4. Num. 27, 7.
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8. C lui Manasî s'a fost venii p-

mântul Tapiu, care este tal hotarele

lui Manasî a fiilor lui Efraiig,

9. i s'au ppgorît hotarele la va-

lea Canei cffe amiazzi spre valea

lui Air, Terevintul lui Efraim între

Cefile Jui Manasi i hotarele lui

Manasî spre miaznoapte la pârîu,

î marginea lui, marea. -

10. Aâ, ca motenirea lui Efraim

s fie de ctre amiazzi, i de ctre

miaznoapte lui Manasî, i amân-

dou s le hotrasc marea, i de

ctre miaznoapte s se împreune

cu Asir, i de ctre rsrit cu Isahar.

11. i va îi Manasî între Isahar

i între Asir Vitsan i satele ei, i
lavlaam i satele ei, i cei ce l-

cuesc în Dor i satele ei, i cei ce

lcuesc. în Tanac i satele ei, i
cei ce lcuesc în Maghedo i sa-

tele ei, i a treia parte din Nofeli
satele ei.

4&*i n'âu putut fiii lui Manasis
strice cetile acestea, i a început

Hananeul a lcui în pmântul acesta.

•13. i a fost dupce s'au întrit

fiii lui Israil, au supus pre Hananei,

iar nu i-au omorît pre ei.

14. i. s'au plâns fiii lui losif c-
tre Isus, zicând: pentruce ne-ai dat

nou o- moie i o parte, de vreme
ce eu sunt popor mult, i Dumne-
zeu m'au binecuvântat.

15. i le-a zis lor Isus: de eti tu

popor mult, sue-te la pduri, i-i cu-

rSete ie acoJo loc, i în pmân-
tul Ferezeului i într'al lui Raîain,

de-fi este ie strirt muntele, lui E-

fraim. ; v
16. i au zis fiii tui losif: nu ne

s

place nou muntele lui Efraim, c,
clrime aleas i fier are Hana-

neul, care lcuete în pmântul Vet-

san i în satele ei, i în valea Esrael.

17. i a zis Isus fiilor lui losif, lui

Efraim i lui Manasî, grind: de eti

12. Jud. 1, 27. 16. Jud. 1, 19.

tu popor mult i ai mare trie, nu
vei aveâ o moie.

18. C pdurea va fi a ta, c p-
dure este, i o vei smr& i vor fi

ale tale ieirile ei, c vei pierde pre

Hananeu, mcar de are el clrime
aleas i tare este, c tu-1 vei»biruî

pre el.
*

CAP. 18.

Cetile seminiei lui Veneamin.

i s'a strâns toat adunarea - fii-

lor lui Israil în Silo, i a întins

acolo cortul mrturiei, i a fost p-
mântul supus lor.

2. i au m ai rmas d in fiii lui Is-

rail apte seminii; care n'au fost

luat motenire.

3. i a zis Isus fiilor lui israil:

pân când v vei lenevî i nu in-

trai s motenii pmântul, care l-au

dat vou Domnul Dumnezeul prin-

ilor votri.

4. Alegei din fiecare seminie din-

tre voi trei brbai, ca s-i trimit

pre ei, i sculând u-se, s strbat
pmântul i s-1 scrie pre el îna-

intea mea, ca s-1 pdt împri,

5. i au venit la dânsul, i le-au

împrit lor apte pri, Iuda s fie

lor hotar de ctre amiazzi, i fiii lui

losif s le fie lor hotar de ctre

miaznoapte.

6. Deci voi împr|ii^pmântul în

apte pri, i venii aici la mine,

ca s v scot vou sori înaintea

Domnului Dumnezeului ^nostru. ^

7. C fiii îui Levî n'au parte în-

l
tre voi, c preita Domnului este

%f4ea lor, i Qad r Ruvim i ju-

mtate din seminia lui Manasî au

luat motenirea sa dincolo de Ior-

dan spre rsrit, care le-a dat lor

Moisi robul Domnului.

8. i scutându-se brbaii aceia»

s'au dus^ i a poruncit Isus brba-
ilor celor ce se duceau s strbat
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pmântul, zicând: mergei i cerce-

iai pmântul, i-L strâlbateb i ve*-

ni|i la mine, ca aiefcîn Silo înaintea

Domnuluiî&iw scot vouâV sor|isiu

9. i sîau'dus brbaii acetia, i
au umblat pmâutulyikau vzui, i
scriind într'o carte cetile- lui, l-au

împrit în apte pri, i au venii

,1a îsus la tabr în Silo.

10. i a aruncat Îsus sori în Silo

înaintea Domnului, i a împrit a-

colo îsus pmântul fiilor lui îsrail

dup msurile lor.

11. i a ieit îniâiu soarta seminii

fiilor lui Veniamin dup popoarele

tor; i au ieit hotarele moiilor lor

între fiii lui luda i între fiii lui îojsif.

12. i au, fost hotarele lor de c-
ire miaznoapte dela Iordan, i se

sue din dosul îerihonului spre mia-

znoapie, i sue prin munte ctre

apus, i iese la pustia Veton.

13. i de acolo trec hotarele la

Luza din dosul Luzei spre rsrit,

acesta este Vejil, 4 pogoar hota-

rele dela Atarot Edar la muntele cel

de ctre arniazzi de Vetoronuî cel

de jos, -

14. i trec hotarele* i încunjur

în partea cea despre apus dela arnia-

zzi dela munfele cel de ctre îaa
Vetoronului dela arniazzi, i iese la

Cariat Vaal, acesta este Cariaiirin

cetatea fiilor lui luda; aceasta este

partea de ctre mare. 5 -

15. Iaf p,artea cea despre arniazzi

de ctre partea Cariat Vaal, i trece

hotarul iGazin spre apirs la sfjmtâna

apevNaffo. <

16. i pogoar; hotarele pre partea

muntelui, ac-esta este despre partea

crângului fiului hri.E.nom, cârmete
din partea Emec Rafaim de ctre mia-

znoapte, i se pogoar la Gheena
dinapoia levuseii despre arniazzi

i se pogoar la fântâna Roghil.

18, 13. Fac. 28, 19. 16. 15, 7.

"

17. i trecând ctre miaznoapte
ajunge la* izvorul Sames, i trece

la GaMrbf, care este împreajma sui-

ului Edomin, i pogoar la piatra

Vaan a fnlOKiuifRuvHfe

18. Ltfece pre dinapoia Vetara-

vei de ctre miaznoapte,-*i se po-

goar la hotarele AraveL. *

19. r se pogoar spre hotarele

dinapoia Vitalga de ctre miaz-
noapte i trec hotarele la piscul mrii
srilor despre miaznoapte sp-r-e par-

tea Iordanului dela amiazSzi; ace**

stersunt hotarele de ctre arniazzi.

20. i de ctre partea rsritului

va fi hotâr Iordanul. Aceasta este

motenirea fiilor lui Veniamin, hota-

rele ei împrejur dup popoarele lor.

: 21. i au fost cetile fiilor iuiW
niamin dup popoarele lor* Ieriho-

nul, Vetagla, Amecasisul.

22. Vetavara, Samrirn, VetiL -

23. Avim, Ofra, Afrata. »

24. Cafarâmon, Afnl i Gayaa,

dousprezece ceti i satele lor.

•25. <3avaonul, Rama, Verota, \

"26. Masfa, Chefira.

27. Rechean, îerfil, ^Deraia*. ?

i 28. Seiaiaf i Evusv acesta este Ie-

rusalimul i Gavaotul l cetatea lui

îarim, treisprezece ceti i satele

lor. Aceasta este motenirea fiilor

lui Veniamin dup popoarele lor.

. Motenirea cclerlalti z seminii i
. "a luii'fs'us Navi.

% . -i

Si ajejf| al doilea sor lui Simeon,

,
seminiei fiilor lui Simeon, dup

,p©poarel§lpr, i au fost motenirea

lor în mijlocul motenirei fiilor lui

luda,

2. i a fost motenirea lor: Vir-

saviea, Save, Molada. ...

, 3: Aserual, Voia, fason, v

A. Eltuia ; Valul, Erma.

27. 15, 6- 28. 2 Jmp. 21, 14.
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5. Siclagul, Vitamarhavot, Aser-

susim.

6. i Viflcvaoi i arinile lor, trei-

sprezece ceti Lsatek 4pr.

7. Aifli Remmon, Edef i Asan,

pairii ceti i sakle lor. -v

8. i toate sa.fe|e cete de prin pre-

jurul cetilor- acestora nân la Var

Iad Viradmot , mergând spre amia-

zzi; aceasta este motenirea se-

miniei fiilor lui Sirneon dup po-

poarele lor.

9. Din mpsiea lui Iuda motenirea

fiilor lui Sirneon, pentruc partea

fiilor ,-|uj Iuda, a fost mai mare de

cât aJor, pentru aceea au luat f î ii

iui Sirneon motenire în moiea lor.

lO-îi a ieit al treilea sor lui

Zavolon dup popoarele lor, i sunt

hotarele motenirii lor pân Ja Sarid..

11. i^s'au suit hotarele la mare

i Î£ Maraja, i se împreun la Ve-

iaiava în valea cea de ctre faa

Iecnam.

*2»'i se întoarce dela Sarid din

preajma dela rsritul Sames la ho-

tarele Haseiatdavor, i trece la Dav-

faf,ri se sue la Iafia.

13. i de acolo frec spre rsrit
la Ghedaefer i la Sin, i trec k Re-

mona j.,la Amataranua.

4. i jncunjur hotarele ctre

rnieaznoapte la Anotb, i iese la

Gheiail. «

15. Coltaii Naalol, Semron, îedala

i Vitleerg, cetjf dousprezece i
satele lor. »

16. Aceasta*, este motenirea se-

miniei fiilor lui Zaviilon^dup po-

poarele -lor, cetile i satele lor,;

17. i lui Isahar a ieit al patrulea

sor fiilor lui Isahar, dup rudenia lor.

18. i au fost hotarele lor: Istedi

Ahasalof, Sunim.

19. Afarem, Sion, Aneref.

2G. Rovoi, Chezion, Aevis.

21. Ramaod, Enganim, Anada i
Vitlazis-. - -

22. i se Î4îipreirn hotarele l
Tavor i la Sasima i Vîtsamis, i
sfâritul hotarelor lor esie Jordaniil,

ceti asesprezece i satele lor.

23. Aceasta este motenirea se-

miniei fiilor lui Isahar dup popoa-

rele lor, cetile i satele lor. .

-24. i a ieit al cincilea sor nea-

mului fiilor lui Asir dup semin-

iile lor.

25. i au fost hotarele lor; Eleat,

Aii, Vedei, Âhasaf.

26. Eimeish, Amaad i Masai; iar

de ctre apus se împreun cu Car-

miluî, cu Sioriil i cu Lavanatul.

27. if se întoarce deia rsritul
soarelui ctis Vidagon, i se îm-

preun cu Zavulon, cu Ghe i Etail

despre miaznoapte, cu Vitemec i
Nail, i merge la Havol deatâriga/

28. Ahrân, Rooy, Amon i Kana
pân la Siddniil cei mare;

29. i e înforc hofarele la Rama^
i pân în Tir cetate Mrit; i se

întorc hotarele la ©sa, i ies la* mare%

i se sfâresc îft Ahaziv.

30. Ama, Afec i Raov.ceti dou-
zeci i dou i satele lor. -

Sî.Aceasia este motenirea se-

minii fiilor lui Asir dup popoarele

lor, cetile i satele lor.

32. i lui Neftali a ieit al ase-
lea sor, fiilor lui Neftali dup po-

poarele lor. v
33. i au fost hotarele lot: Meelef,

Olani» Seenanim, Ademt>Anechey i
lamei! pân la- Lac, i ies la Iordan.

34. i se1 întorerhotareîe despre

apa în. Aznot Tavor, i trec de a-

eolola Icoc, i seîmpreun cu Za-

bttlon dewcîre rsrit, i cu Asir

se împreun de ctre mare, i cu

Iuda la Iordan de ctre rsritul
soarelui. r v î

19. 18. 4 Imp. 4, s.
27. 3 Imp. 9, 13. 28. loan 2, 1.

29. 2 IitlR. 24, 7.
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35. i cef|ile cele zidite ale Tiri-

lor, Tirul, Amat, Racaf i Keneret.

36. A^armV iîarna $i Asor. i

37. Cadesul, Adrai i izvoarele

Asorului. >&~:

38. leran, Magdaliil, Oran, Vita-

nad i Vitsamis, nousprezece ce-

ti i satele lor.

• 39. Aceasta este motenirea se-

minii fiilor lui Neîtall dup rudenia,

cetile i satele lor.

40. i lui Dan a ieit ai aptelea

sor.

41. i au fost hotarele mofenirei

lor: Sarâa, Esdaol, cetatea Samis.

42. Salaavil, Elan, Edla.

43. Elon, Tamna, Acaron.

44. Eltecu, Oavaton, Valat.

45. Ud, Vanivarac, Ghetremon.

46. i dela marea Ieracon i Ie-

ricon hotar aproape de Ioppa.

47. i au mers iiii lui Dan, i au

btut pre Lesen, i l-au luat i l-au

tiat cu ascuitul sbiei, i î-au mo-
tenit,i au lcuit într'însul, i au che-

mat numele lui Lesen Dan, dup nu-

mele lui Dan tatl lor.

48. Aceasta este motenirea se-

minii fiilor lui Dan dup popoarele,

cetile i satele lor.

49; i au sfârit a împri cu sorti

pmântul dup hotarele lor, i fiii

lui Israil au dat moie lui Isus fiul

lui Navi între dânii.

50taf^recum au poruncit Domnul,

i i-au dat lui cetatea Tamnadazara,

care o a cerut în muntele Efrâim,

i a zidii cetate, i a lcuit înlr'însa.

5!. Acestea suni împririle, care

cu sorti le-au..împrat Eleazarlpre-

otul i Isus fiul lui Navî ii cpete-

niile printeti- întru seminiile lui

Israil dup sorti, în Silo, înaintea

Domnului, la uile cortului mrtu-
riei, i s'au dus s lcuiasc p-
mântul.

47. Jud. 1», 29.

CAP.2Q.
Cetile de scpare.

i au grit Domnul lui Isus, zicând:

2. Vorbete fiilor lui Israil i le

spune lor: dai cetile cele pentru

cei ce fug ca s scape, de care am
zis ctre voi prin Moisî.

3. Ca s fie scpare ucigtorului

teîui ce ar ridic vieaf fr de voea

lui, neavând înainte nici un gând,

i vor fi cetile voastre scpare ca

s nu se omoare ucigaul de ru-

denia celui mort, pân ce nu va

veni înaintea adunrii ia judecat.

4. Acesta dup ce va fugî la o ce-

tate dintr'acestea, va sta la poarta

cetii, i va spune înaintea" blfrâ-

nilor cetii aceea cuvintele sale, i-t

va primî adunarea la sine, i va da

Iui loc, i va îacuî cu dânii.

5. i când va alerg dup el ru-

denia celui omorît, nu vor da în mâi-

nile iui pre cel ce a omorît, pentru

c netiind a lovit pe aproap^ie" su
i nu pentruc",1-ar fi fost urît pre

el mai înainte. > "

6. i va lcuî în cetatea aceea,pân
când va sta înaintea adunrii la ju-

decat, i pân ce va murî preotul

cel mare, care va fi în zilele ace-

lea; atunci se va întoarce ucigto-

rul, i va merge în cetatea sa i la

casa sa,i|| unde a fost fugit.

7. i a^ebit Cadfa în> Galilea

în muntele lui Neftali, "i Sihemul în

- muntele Eîraim, cetatea Arvoc, acesta

este Hevron în muntele lui luda.

. 8. # dincolo &i Iordan împreaj-

ma Jerihonului ctre rsrit a dai

Vosotul în câmpia pustiei dela se*

mintia lui Ruvim, i Ârimotulîn Ga-

îaad din seminia lui Gad, i Gola-

nul în Vasan din seminia lui Mâ-

nai.

2©. 2. Num. 35, 11 ; 32 Lege Î9, 2; Eire
21, 13* 4. Num. 35, 22, 23$ a 2 Lege 19, 4, 5.

5. fl 2 Lege, 4, 43.
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9. Acestea sunt cetile cele nu-

mite tuturor fiilor Iul Israil, i ne-

mernicului celui ce adeîniru £i, câ

s fug acolo cel ce a ridicat viea
fr de voie, ca s nu moar de mina

celui ce este rudenie eu cel omorît,

pân ce va sta înaintea adunrii la

judecat.

CAP. 21.

Cetile leviilor.

Si
au venit cpeteniile printeti ale

fiilor lui Levî la Eleazar preotul

i Ia îsus fiul lui Navî i Ia cpe-
teniile printeti din seminiile fiilor

Iui Isrâiî.

2. i âu zis ctre ei în Silo în p-
mântul Hanaan, grind: Domnul au

poruncit prin Moisi s ni se de
nou cetji în care s lcuim noi,

i loc prin prejurul lor pentru hrana
vilelor noastre

3.i au dat fiii lui Israil Leviilor din

motenirea sa dup porunca Dom-
nului cetile- acestea i împrejuri-

mile lor.

4. i a ieit sorul poporului lui

Caat. i au fost date cu sori fiilor

Iui Aaron, preoilor, Leviilor dela se-

minia lui
f

Iuda i dela seminia lui

Simeon i deila seminia Iui Venia-
min ceti treisprezece.

5. i celorlali fii ai lui Caat, au
fost date cu sori dela seminia lui

Eîraim i dela seminia lui Dan i
dela jumtate din seminia lui Ma-
nasî ceti zece. :

6. i fiilor lui Ghedson s'au dat

cu sori dela seminia lui Isahar i
dela seminia lui Asir i dela se-

minia lui Neîfali, i dela jumtate
din seminia lui Manasî în Vasan
ceti treisprezece.

7. i fiilor lui^Merari dup popoa-
rele lor, s'au dat cu sori dela se-

21. 2. Num. 35, 2.

minia lui Ruvim i dela seminia
Iui Gad i dela seminia lui Zavu-
lon cetii dousprezece.

8. i au dat cu sori fiii Iui Israil

Leviilor cetile acestea f împreju-

rimile lor, în ce chip au- poruncit

Domnul lui Moisî.

9. i a dat seminia fiilor lui Iuda

i seminia fiilor lui Simeon, i dela

seminia fiilor lui Veniamin cetile
acestea. -

-

10. i s'a hotrît s fie ale fiilor

lui Aaron dup neamul lui Kaat al

fiilor lui Levi, c acestea au ieit în-

tâiu la sori.

11. i le-au dat lor Kariatarvocul

Mitropolia Enachilor, acesta este He-

vronul în muntele lui luda, cu îm-

prejurimile ei.

12. Iar arinile cetii i satelj2 ei

le-a dat Îsus fiilor lui Halev fiul Iui

Iefdni, moie.

13. i fiilor lui Aaron a dat ceia*

tea cea de scpare celui ce va u-

cide, Hevronul cu împrejurimile lui,

i Lovna cu împrejurimile ei.

14. i Trefherul cu împrejurimile

j
lui i Tema cu împrejurimile ei.

|
15. i Istemo cu împrejurimile ei,

i Hon cu împrejurimile lui.

16. i Davir cu împrejurimile ei,

i Ain cu împrejurimile ei, i Eta i
Vetsames cu împrejurimile lui, nou
ceti dela aceste dou seminii:
* 17. Iar dela seminia lui Veniamin,

Gavaonul cu împrejurimile lui i
Gavet cu împrejurimile lui.

18. i Anafoful cu împrejurimile

lui i Elmon cu împrejurimile ei,

patru ceti.

19. .Idate cetile fiilor lui Aaron

preoilor ceti treisprezece, cu îm-

prejurimile lor.

20. i popoarelor fiilor lui
L

Kaat

Leviilor celor rmai dela fiii lui

Kaat aceast moie li s'au dat dela

seminia Iui Eîraim.

1 Parai. 6. 55- -7.2.14,14. 13. 1 Barat. 6, 54.

*
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21. i le-^au daf lor cetatea sc-
prii celui ce ucide, SihfemtiljCUiîiti-

prejurimile lui ?k Cfazferi} cm îrnpre*

jurirrrile ei. . ,.

JEL'i Kavzeiti ca împrejurimile ei

i Vteorbriul cti împrejurimils lui,

patru ceti.

23. .i deîa seminia lui Dan El-

deca cu împrejurimile ei i Gaveton

cu împrejurimile ei.

24. i Elonui cu împrejurimile lui

i Oheteremnonul cu împrejurimile

lui, patru ceti.

25. i deia jumtate din seminia

lut Manasî Tanahu, cu împrejuri-

mile lui i Vetsan cu împrejurimile

ei, dou ceti.

26. Toate acestea zece ceti i
împrejurimile lor popoarelor iiilor

lui Caat, care a mai fost rmas.
27i ?i fiilor lui Gherson rudeni-

ilor cu Loviii dela jumtate din se-

minia lui Manasi cetile cele ose-

bite pentru ucigtori: Golan în Va»"

san cu împrejurimile ci i Vestera

cu împrejurimile ei, dou ceti.

28. i dela seminia lui Isahar

Chisonul, cu împrejurimile lui i
Devera cu împrejurimile ei.

29. i lermol cu împrejurimile ei

i fântâna crturarilor, cu împreju-

rimile ei, patru ceti.

30. i dela seminia iui Âsir Mi-

sala cu împrejurimile lui, i Avdon

cu împrejurimile lui.

31. i Helcata cu împrejurimile

ei, i Roov cu împrejurimile ei, patru

ceti.

32. i dela, seminia iui Neîtali,

cetatea cea osebit pentru "scparea

ucigtorului, Cadisuî în Galiiiia. cii

împrejurimile- lui i Amador -cu îm-

prejurimile ei, i Kardan cu împre-

jurimile lustrei ceti.

33v Toate cetile lui Gherson,

dup popoarele lor, treisprezece ce-

ti cu împrejurimile lor.

21. Nnm. 35, 6. 28. 1 Parai. 6, 72.

34.>i poporului fiiter lui Merari

.

,
Leviilorsetor rmai dete seminia-

îciioi ;l»i Zavtebn: lecnan oi împie-

jiMmile lui, i Karita cu împrejuri-

mite lui. -lv' : %
35. i Dâmffa cu împrejurimile ei,

i Naalol cu împrejurimile lui, pa-

tru ceti.

36. i dincolo de Iordan despre

Ierihon dela seminii lui Ruvim a

dat cetatea cea de scpare ucig-

torului: Vosorul, Mior cu.împrejuri*

mile lor, i Iazir cu împrejurimile lui.

37. i Kedzonul cu împrejurimile

ei, i Masfa cu împrejurimile ei,

ceti cinci. jS p s

38. i dela seminia lui Gad: cz%

tatea cea de scpare ucigtorului,

Ramotul în Galaad cu împrejurimile;

ki, i Maaneam cu împrejurimile ei.

39. iEevortul cu împrejurimile

lui, i lazira eu împrejurimile ei,

toate cetile patru.

40. Toate cetile fiilor lui Merari

dup popoarele lor celor rnMî din*

semîn|ia lui Levi* i au foti hota*

rele lor ceti dousprezece:m
41. Toate cetile Leviilor între

motenirea fiilor luMsraifepâiruieci

j

i opt de ceti, cu împrejurimile

j

lor; fiecare cetate cu. împrejurimile

ei; aâ la toate cetile acestea.

42. i a sîârit Isus a împri
pmântul în hotarele lor, i au dat

fiii lui lsrail parte lui Isus.

43. Dup porunca Domnului i-aU

dat lui cetatea, --care. o a cerut, Tam-
na-Saharul i-su dat lui în muntele lui

Efraim, i a zidii Isus cetatea, care

o a cerut, i a lcuit într'însa.

44. i a luat Isus cuitele cele de

piatr, cu care a tiat împrejur pre

fiii lui lsrail, cari s'au nscut pre

cale în pustie, c nu s'au tost tiat

împrejur în pustie, i le-a pus în

Tamna-Sahar.

*45. i au dat Domnul tui lsrail tot

pmântul, care s'au jurat prinilor



ISUS NAVI 21—22 303

lor, c -l va da, i 1-a motenit pre

el, i a lcuit într'însul. -

46. i odihn le-audaf Ioj Dom-

nul P"n P^jur,- precum s'aife jurat

prinilor lor, nimenea n' a sttut

împrofiv înaintea lor dintre toi vrj-

maii îor, pre toi vrjmaii lor i-au

dat Domnul în mâinile lor.

47. N'â rmas neplinit nici un cu-

vânt din toate cuvintele cele bune,

care au grit Domnul fiilor lui îs-

ral!, toate s'au plinit.

r
,, CAP. 22.

Jnlourcejea. seminiei lui Ruvim, Gad
i jumtate din seminia lui Manasi

peste Iordan,

* lunci a chemat Isus pre fiii lui

^Rnvim i pre îiii iui Gad i ju-

mtatea semin{iei Iui Manasi.

2. i le-a zis: voi ai auzit toate

câte a poruncit vou Moisi robul

Domnului, i aji ascultat cuvântul

meu întru toate, câte am poruncit

vou.
3. N'aji lsat pe irajii votri în-

tr'aceste zile multe, pân în ziua de

astziai pzi* porunca Domnului

Dumnezeului vostru.

4. Iar acum au odihnit Domnul
Dumnezeul nostru pe fraii notri

precum au zis lor, acum dar întoar-

cei-v i merg^i la casele- voa-

stre, i iii pmântul motenirii voa-

stre care vii-a dat vou Moisi slu-

ga Domnului dincolo de Iordan.

Ci pzii foarte srîaeeti po-

runcile i legea,, care va poruncit

vou Moisi robul Domnului s o
facei, s iubii pre Doniiui Dum-
nezeul vostru, i s umblai întru

toate cile lui, s pzii poruncile

lui, i s v lipii de el, i s slu-

jii lui din tot cugetul vostru i din

toat inima voastr.

47. 23, 14; 1 Imp. 3, 19.

22. 2, Num. 32, 20. 3. 11 18. 4. 13, 8;
Num. 32, 29. 33, H 2 Lege 3, 12.

5. fl 2 Lege 10, 12.

6. i i-a binecuvântai pre ei Isus

fei-a slobozit; i s'au dus la ca-

sele lor. -' si 'u
f

,

7. i îa jumtate din seminia lui

Mânai a fost_sîlat Moisi în , Va-

san; iar l- cealalt jumtate a dat

Isus împreun cu fraii lor dincoace;

de Iordan lâng mare, i dup aceea

i-a slobozit pre ei Isus la casete

lor, i i-a binecuvântat pre ei.

8. i cu avu(ii multe s'au dus la"

casele ior i dobiioace multe foarte

i argint i aur i aram i fier i
haine multe foarte, au împrji! prada,

care o au luat dela vrjmai, îm-

preun cu fraii lor.

9. t s'au întors îiii iui Ruvim i
fiii lui Gad i jumtatea cea din se-

minia îui Manasi dela fiii lui Israit

din Silo, care este în pmântul Ha-

naan, ca s mearg în Galaad în

pmântul rrrotenirei lor, cape l-au

fost dobândit din porunca Domnu-
lui prin mâna lui Moisi.

10. i au venit Ia Galilodul lor*

danului, care este în pmântul lui

Hanaan, i au zidit acolo fiii Iui Ru-
vim i fiii lui Gad i jumtatea cea

din semin{ia iui Manasi, jertfelnic

lâng iordan, jertfelnic mare la ve-*

dere. . ^
îl. i auzind îiii lui Israil, au zis:

iat fiii Iui Ruvim i fîii lui Gad i
jumtatea din seminia lui Manasi
au zidit jertfelnic la hotarele pmân-
tului Hanaan la Galilodul lordanu-*

lui dincolo de fiii lui îarail.

12. i au auzit fiii. lui' Israil, i
slau adunat toji fiii lui Israil în Silo,

ca s se suie s-i bat pre ei.

13. i au trimis iiii lui Israil la

fiii luî Ruvim i la fiii lui Gad i la

fiii cei din jumtatea seminiei lui

Manasi în pmântul Galaadului pre

Finees feciorul lui Eleazar fiul iui

Aaron preotul.

14. i 2ec.e boieri cu ei, câte un

10. 13, 12.
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boier din casa printeasc de fie-

care seminie a lui Israil, carii erau

boieri caselor printeti, mai mari

preste miile lui Israil.

15. i au mers la fiii lui Ruvim

i la fiii liii Gad i la acea jum-
tate din seminia iui Manasî în p-
mântul Galaad; i au grit cire ei,

zicând:

16. Acestea zice toat adunarea

Domnului: ce este pcatul acesta,

care ai svârii înaintea Dumne-
zeului lui Israil, s v întoarcei a-

sfzi dela Domnul Dumnezeul lui

Israil zidindu-v vou jertfelnic, ca

s v abatei astzi dela Domnul?
17. Au doar mic este vou p-

catul lui Fogor, c nu ne-am cur-

it de el pân în ziua aceasta, i
s'a fcut btae întru adunarea Dom-
nului?

18. i voi v abatei astzi dela

Domnul, i de v vei osebî astzi

de ctre Domnul, mâine preste tot

Israilul va fi mânia Domnului

19. i acum de este mic vou
pmântul motenirii voastre, trecei

ta pmântul motenirei Domnului,

unde este cortul Domnului, i mo-

tenii între noi, i nu v osebii

de Dumnezeu, i de noi nu v o-

sebii zidindu-v jertfelnic afar de

jertfelnicul Domnului Dumnezeului

nostru. .

20. Au* nu Ahar feciorul iui Zarâ

a fcut pcat luând din anatema,

i preste toat adunarea lui Israil

a fost mâniea? i acesta unul sin-

gur erâ, ci nil singur a murit în p-
catul su.

21. i au rspuns fiii lui Ruvim
i fiii lui Gad i jumtate din se-

minia lui Manasî, i au grit celor

mai mari preste miile lui Israil, zi-

când:

22. Dumnezeu Dumnezeu Domn
«stei i Dumnezeu Dumnezeu Dom-

17, Num. 25, 3. 18, H 2 Xege 4, 3. 20. 7, 1,

nul însui tie, i Israil însui va
cunoate, de am fcut noi pcatul

destinrii înaintea.Domnului, s nu
ne mântuiasc pre noi în ziua a-

ceasta.

23. i de am zidit nou jertfelnic

pentru ca s ne osebim d« ctre

Domnul Dumnezeul nostru, sau pen-

tru ca s aducem pre el jertf de

arderi de tot, sau pentru ca s fa-

cem pre el jertf de mântuire, Dom-
nul însui s cerce. i*,

24. Ci penlruc ne-am temut de

lucrul acesta, am fcut aceasta, zi-

când: ca nu cumvâ mâine s, gria-

sc fiii votri fiilor notri zicând:

ce este vou, i Domnului Dumne-
zeului lui Israil.

25. C hotar au pus Domnul între

noi i între voi fiii lui Ruvim i
fiii lui Gad, Iordanul; i nu este

vou parte cu Domnul, i vor în-

streinâ fiii votri pre fiii notri, ca

s nu se închine Domnului.

26. Pentru aceea am zis: s facem

aâ, s zidim jertfelnicul acesta, nu

pentru aduceri, nici pentru jertfe.

27. Ci pentru ca s fie acesta mr-
turie între noi i între voi, i între

fiii notri dup noi, ca s. svâr-

easc slujb Domnului înaintea lui

cu aducerile noastre i cu jertfele

noasire i cu jertfele cele de mân-

tuire ale noastre; i nu vor zice fiii

votri fiilor notri mâirie, n'avei voi
' parte cu Domnul.

28. i am zis: de va fi v$e odini-

oar, i vot gxî -ctre *ioi, sau c-
ctre semfiljpe** noasire^mâine, i
vopice: vedei asemnarea jertfel-

nicului Domnului, care l-au fcut

prinii notri, nu pentru aduceri,

nici pentru jertf; ci pentru ca s
fie mrturie între noi i între voi

i între fiii notri.

29. S nu fie nou, ca s ne a-

*.balem de ctre Domnul în ziua de

1 25. Neemia 2, 20, 27. 24* 27.
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gS{gzi s ne osebim de ctre Dom-»

nul, ea s zidim nou jeritefriic pen-

tru aducerile i pentru jerîîele cele

de pace i pentru jertfele cele de

mântuire, afar de jertfelnicul Dom-

nului Dumnezeului nostru, care este

înaintea cortului lui.

30. i dupce a auzit Finees pre-

otul i toi boierii adunrii i cei

mai mari preste miile lui Israil, carii

erau cu eiv-cuvintele, care le-au grit

fiii lui Ruvim i fiii lui Gad i ju-

mtatea din seminia lui Manasî,

le-au plcut lor.

31. i a zis Finees fiul lui Elea-

zar preotul ctre fiii lui Ruvim i
ctre fiii lui Gad i ctre jumtatea

din seminia lui Manasî: astzi am
cunoscut, c cu noi este Domnul,

pentrue n'ai svârit înaintea Dom-
nului pcatul acesta, i afi izbvit

pre fiii lui Israil din mâna Domnului.

>32.'i s'a întors Finees feciorul

lui Eleazar preotul i boierii nea-

murilor dela fiii lui Ruvim i dela

fiii lui Gad i dela jumtatea din

seminia lui Manasî din pmântul
Galaad,în pmântul Hanaân la fiii

toi Israil, i le-au spus lor cuvintele.

33. i a plcut cuvântul acela

fiilor lui Israil, i a grit ctre fiii

lui Israil i binecuvântat pre Dum-
nezeul fiilor lui Israil, i au zis: s
nu se mai sue la ei cu rsboiu, ca

s piarz p&rnânâul fiilor lui Ruvim
i al fiilor lui Gad t al jumtii
din seminia lui Manasî, i au l-
cuit înfr'însul,

34. i a numit Isus jertfelnicul

lui Ruvim i al lui Gad i al ju-

mtii seminiei lui Manasî, i a zis:

c mrturie este între ei, c Dom-
nul este Dumnezeul lor.

CAP. 23.
Sfiitire pentru paza legei Domnului.
Ameninare cu nenorociri clctorilor ei,

Qi a fost dup zile multe dupce
Vau odihnit Domnul Dumnezeu pre

Israil de loji vrjmaii iui de prin

prejur, i Isus a îmbtrânit înde-

lungat în zile.

2. A chemaf ilsus pre» lo|i fiii lui

Israil i pre btrânii lor i pre bo-

ierii lor i pre judectorii lor i pre

crturarii lor, i a zis ctre ei: eu

am îmbtrânit i m'am îndelungat

în zile.

3. i voi ai vzut toate câte au

fcu! Domnul Dumnezeul nostru tu-

turor neamurilor acestora de ctre

fa{a noastr, c Domnul Dumnezeul
vostru acesta s'au btut pentru voi.

4. Vedeji cum am împr(it cu sorti

neamurile cele rmase, s fie mo-'

tenire seminiilor voastre; dela Ior-

dan toate neamurile le-am pierdut

pân la marea cea mare de ctre

apusul soarelui.

5. Iar Domnul Dumnezeul nostru

va pierde pre ei dinaintea fetii noa-

stre, pân ce vor pîerî, i va tri-

mite asupra lor hiarele cele slba-
tice, pn ce va pierde pre ei i pre

împrafii lor dinaintea fe(ii voastre,

i ve{i moteni pmântul lor, pre-

cum au grit Domnul Dumnezeul

nostru, vou.
6. Drept aceea întrifi-v foarte,

ca s pzii i s facei toate cete

scrise în cartea legii lui Moisî, ca

s nuv abatei dela acelea lâ dreap-

ta sau la stânga.

7. i s nu umbla{i împreun cu

neamurile cele rmase cu voi, i
numele dumnezeilor lor s nu Ie

chema{i între voi, i s nu v ju-

. rafi cu numele lor, s nu le slujii,

nici s v închinai lor.

8: Ci numai de Domnul Dumne-
- zeul vostru s v lipii, precum aji

fcut pân în ziua aceasta.

9. i au pierdut Domnul dela fata

voastr neamuri mari i tari, i ni-

23. 5. Ieire 14, 14. 6. H 2 Lege 5, 32.

7. Ieire £5, 13, 24; H 2 Lege 6, 14; 20 18;

Ieremia 5 7. 8. H 2 Lege 11, 22.

Biblia 20.
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menea n'a putut stâ improliv îna-

intea voastr pân în ziua aceasta.

10. Unul dintre voi a gonit o mie,

c Domnul Dumnezeul vostru el bate

rsboiu împreun cu voi precum au

zis vou.
11. i s pzii îoarte cu sufle-

tele voastre, ca s iubii pre Dom-

nul Dumnezeul vostru.

12. C de v vei abate i v vei

uni cu neamurile cele ce au rmas
cu voi, i v vei înct*s£rî cu ei, i
v vei amesteci împreun cu ei

i ei împreun cu voi,

13. Gu adevrat s tii, c Dom-
nul, Dumnezeul vostru nu va adao-

ge a pierde dela faa voastr nea-

murile acestea, i vor fi vou spre

lauri i spre sminteal i spre cuie

în clcâele voastre i spre epui
în ochii votri, pân ce vei pieri

de pre acest pmânt bun, care l-au

dat vou Domnul Dumnezeul vo-

stru.

14. Iar eu sfâresc astzi calea,

ca i toi cei de pre pmânt, i vei

cunoate cu inima voastr i cu

sufletul vostru, c nici un cuvânt

n'a fost deert din toate cuvintele

cele bune, care au zis Domnul Dum-
nezeul nostru ctre voi, toate au ve-

nit vou, nici unul n'a lipsit din-

tr'acelea.

15. i va fi precum y'au venii vou
toate cuvintele cele bune, care le-au

grit Domnul Dumnezeul vostru de

voi, aâ va aduce Domnul Dumne-
zeu preste voi toate cuvintele cele

rele, pân ce va pierde pre voi de

pre acest pmânt bun, care l-au dat

vou Domnul Dumnezeul vostru.

16. De vei clcâ voi legtura Dom-
nului Dumnezeului nostru, care au

poruncit nou, i mergând vei sluji

dumnezeilor streini i v vei to-

rn Lev, 26, 8; fl 2 Lege 32, 30.
13. Num. 33, 55; H 2 Lege 7, 16; Judec. 2, 3.

14. 21, 455 3 Imp. 2, 2. 15. 24, 20.

china lor, se va mânieâ Domnul pre

voi, i degrab v va mutâ din pS»

mântui cel bun, care l-au dat vou
Domnul.

CAP. 24.

Moartea lui Isus Navl.

i a adunat Isus toate seminiile

lui Israil în Sihem, i a chemat

pre btrânii lor i pre boierii lor

i pre crturarii lor i pre judec-

torii lor, i au sttut înaintea lui

Dumnezeu.

2. i a zis Isus ctre tot popo-

rul: acestea zice Domnul Dumne*
zeul lui Israil; dincolo de rîu au

lcuit prinii votri la început, Tara

tatl lui Avraam i tatl lui Nahor,

i au slujii la dumnezei streini.

3. i am luat pre Avraam tatl

vostru din partea cea dincolo de rîu,

i l-am povuit pre el prin tot p-
mântul Hanaan, i am înmulit s-
mâna lui, i am dat lui pre Isac.

4. i lui Isac pre lacov i pre Isav,

i lui Isav am dai muntele Siir mo-
tenire lui; iar lacov i fiii lui s'au

poporît în Eghipet i s'au fcut acolo

neam mare i mult i tare, i i-.au

necjit pre ei Eghiptenii.

5. i am trimis pre Moîsl i pre

Aaron, i am btut Eghipetul cu sem-

nele, care am fcut întru ei,

6. i dup aceasta am scos pre

prinii votri din Eghipet, i au in-

trai în marea Roie, i air gonîfiE-

ghtptenii dinapoia prinilor notri

cu care i cu cai pân la marea
Roie.

7. i am strigat ctre Domnul, i
au dat nor i negar între noi i în-

tre Eghipteni, i au adus preste ei

marea, i i-a acoperit pre ei,i au v-
zut ochii votri câte au fcut Dom-

24. Facere 11, 26, 31. 2. Facere 11, 31
i 12, 1. 4. Fac. 25, 21 seq. 5. Eire 3, 10.

6. Eite 14, 6; 7, 9. 7. Eite 14, 9.
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nul în pmântul Eghipeiului, i ai

fost în pustie zile multe.

8. i v'am adus pre voi în p-

mântul Amoreilor celor ce lcuesc

4incolo de Iordan, i au ieit cu rs-

i^a»teajtflteâ voastr, i i-au dat pre

ei DoBKrt teMmte voastre, i ai

motenit pt»in^feîOf» i i-a(i pier-

dut pre ei dela faas vngfsir.

9. i s'a sculat Valac ie^^uJlui

Sepfor împratul lui Moav, i a st*,

fut cu oaste împrotiva Iui Israil, i
irimeând a chemat pre Valaam fe-

ciorul lui Veor s v blesteme pre

voi.

10. i n'au vrut Domnul Dumne-

zeu sâ te blesteme pre tine; ci cu

binecuvântare v'au binecuvântat pre

voi, i v'au scos pre voi din mâinile

lor i i-au dat pre ei.

11. i ai trecut Iordanul i ai

mers la Ierihon, i s'au rsboii îm-

protiva voastr cei ce lcuiauîn Ie-

rihon : Amoreul i Hanâneul i Fere-

zeul i Eveul i Ievuseul i Heteul

i Ohergheseul, i i-au dat pre ei

Domnul în mâinile voastre.

12. i au trimis înaintea voastr

viespi i i-au gonit pre ei delaîaa

voastr, doi împrai ai Amoreilor,

nu cu sabia ta, nici cu arcul tu.

13.i v'au dat vou pmântul pen-

tru care nu y'ai ostenit i cetile

care nu le-ai zidit, i ai lcuit în-

tru ele i ai mâncat viile -i din

mslinii care nu i-ai sdit voi.

14. Deci acum lemei-v de Dom-
nul, i slujii lui cu scumpiate i
cu dreptate, i lepdai pre dumne-
zeii cei streini crora au slujit p-
rinii votri dincolo de rîu i în E-

ghipet, i slujii Domnului.

15. Iar de nu va plceâ vou s
slujii Domnului, alegei-v vou a-

<?. Num. 21, 21, 33. 9. Num, 22, 5.

10. H 2 Lege 23, 5. 11. Eire 23, 23.
12. Eire 23, 28; H 2 Lege 7, 20 13. H 2

Lege 6, 10; 7, 8. 14. 1 Imp. 7, 3; Eire 20, 3;
Ezecbil 20, 7, 8. 15. 1 Imp. 12, 23; 3 Imp.
18, 21.

stzi, cui vei slujî, au dumnezeilor

prinilor votri celor dincolo de rîu,

au dumnezeilor Amoreilor întru al

crora pmânt lcuii voi; iar eu i
casa mea vom slujî Domnului, c
sfânt este.

16. i rspunzând poporul, a zis:

s nu fie nou ca s lsm pre Dom*
nul i s slujim la dumnezei streini.

17. C Domnul Dumnezeul nostru,

H el este Dumnezeu, el ne-au scos pre

nai i pre prinii notri din pmân-
tul Eghipefului, din casa robiei, i a»

tâtea semn^riaati ne-tfu fcut nou,
i ne-au pzi! pre aoi în toat calea

pre care am umblat i în toate nea-

murile prin .care am trecut.

18. i au gonit Domnul pre Amo-
reu i toate neamurile, care lcuiau

pre pmântul acesta dela faa noa-

str; iar noi vom slujî Domnului, c
el este Dumnezeul nostru.

19. i a zis Isus ctre popor: nu

vei puteâ slujî Domnului Dumne-
zeu, c Dumnezeu sfânt este i râv-

nitor, el nu va lsâ pcatele voa-

stre i frdelegile voastre.

20. Când vei lsâ pre Domnul i
vei sluji la dumnezei streini, atunci

v venî i va necjî pre voi, i va

pierde pre voi, pentruc v'au fcut

bine vou.
21. i a zis poporul ctre Isus :

nu, ci vom sluji Domnului.

22. i a zis Isus ctre popor: mr-
turii suntei voi asupra voastr, c
voi ai ales s slujii Domnului, î
ei au zis: mrturii suntem.

23. Ridicai dintre voi pre dum-

nezeii cei streini, i v îndreptai i-

nima voastr ctre Domnul Dumne-
zeul lui Israil.

24. i a zis poporul ctre Isus:

Domnului Dumnezeului nostru vom
sluji i de glasul lui vom ascult.

25. i a pus Isus legtur cu po-

20. 23? 15 23. R 2 Lege 31, 21.

25. 2 Parai. 15, 12 i 34, 31.
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porul în ziua aceea, i i-a dat lui

lege t judecat în Sihism înaintea

cortului Dumnezeului lui Israil.

26. i a scris cuvintele acestea în

cartea legii lui Dumnezeu, i a luat

o piatr mare i o a pus Isus supt

stejarul cel dinaintea Domnului,

27. i a zis Isus ctre fot popo-

rul: iat piatra aceasta va îi vou
Intru mrturie, c ea. a auzit toate

câte 'au grit dela Domnul, câte au

grit ctre voi astzi, i aceasta va

ii întru voi mrturie în zilele cele

de apoi, când vei mini Domnului

Dumnezeului vostru.

28. i a slobozit Isus pre popor,

i s'a dus fiecare la mpiea sa.

29. i a fost dup acestea a mu-

rit Isus fiul lui Navî robul Domnu-
lui de o sut i zece ani.

30. i l-au îngropat pre el la ho-

tarele motenirii sale în Tamna-Sare

în muntele lui Efraim despre miaz-
noapte a muntelui Gaaz.

31. Acolo au pus împreun cu el

în mormânt unde l-au îngropat, cu-

itele cele de piatr cu care a tiat

împrejur pre fiii lui Israil în Galgala,

când i-au scos pre ei din Eghipet,

precum au poruncit lor Domnul, i
acolo sunt pân în ziua de astzi.

32. i a slujit Israil Domnului în

26. Jvt. 9, 6. 27. 22, 27. 29. Ju. 2, 8.

30. Jud. 2, 9. 31. Fac. 50, 26.

toate, zilele: lui Isus i în toate zi-

lele btrânilor, carii au trit mult
vremg dup Isus,. i carii au vzut
toate lucrurik Domnului, care le-âu

fcut lui Israil. y

33. i "Oasele iuLJosif,le-au adus

fiii lui Israil din Eghipet, i le-au

îngropat în Sichima în partea ari-

nei, care o a cumprat, lacov ,dela

Amoreii cei ce lcuiaii în Sichima

cu o sut de mioare, i. era daîim
Iosif motenire.

34. i dup acestea a murit i
Eleazar fiul lui Aaron preotul, i l-au

îngropat în Gavaat cetatea lui Fi-

nees, fiul lui, care i-a dat ;lui .în

muntele lui Efraim. *t,

35. In ziua aceea luând fiii Iul Is-

rail sicriul lui Dumnezeu, îl purtau

cu sine, i Finees a preoit în lo-

cul lui Eleazar tatl su, pân ce

a murit, i s'a îngropat în Gavaat

cetatea sa.

36. Iar fiii lui Israil s'au dus fie^

care la moiea sa i la cetatea sa.-

37. i s'au închinat fiii lui Israiî

lui Astarti i lui Astarot i dumne-
zeilor neamurilor celor de prin pre-

jurul lor, i i-au dat pre ei Domnul
în mâinile lui Eglom împratul lui

Moav, i i-a stpânit pre ei opt-

sprezece ani.

33, Fac. 50, 25. 34. Eitc 13, 19; Fâc.
33, 19.
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CAP. 1.

Seminia lui Iuda povuind la rs-
torn în locui lui Isus Navi.

Si
a fost dup moartea lui Isus

}

au întrebat fiii lui Israil pre Dom-

nul, zicând: cîne se va suî cu noi

asupra Hananeilor, i va fi pov-
uitor otirii, ca s deâ rsboiu îm-

proliva lor?

2. i au zis Domnul: Iuda se va

suî, iat am dat pmântul în mâna lui.

3. i a zis Iuda ctre Simeon fra-

tele su: sue-te cu mine în moia
mea, i vom da rsboiu asupra Ha-

naneilor i voiu merge i eu cu tine

în moia ta, i a mers cu el Si-

meon.

4. i s'a suit Iuda, i au dat Dom-
nul pre Hananeu i pre Ferezeu în

mâinile lor, i au btut dintre ei în

vezec zece mii de brbai.

5. i au aflat pre Adonivezec în

Vezec, i au dat rsboiu asupra lui,

i au btut pre Hananeu i pre Fe-

rezeu.

6. i a fugit Adonivezec, i au a-

îergaf dup el i i-au prins i i-au

tiat degetele mâinilor lui i dege-

tele picioarelor lui.

7. i a zis Adonivezec: aptezeci

de împrai cu vârfurile mâinilor

lor i cu vârfurile picioarelor lor

iete adunau sîrâmiturile supt masa
mea, deci precum am fcut .eu, aâ
1. 1. Num. 27, 21. 7. Isaia 33, 1.

mi-au rspltit mie Dumnezeu, i
l-au adus pre el în Ierusalim i a

murit acolo.

8. G fcuse fiii lui Iuda rsboiu
asupra Ierusalimului, i l-au luat i
l-au btut cu ascujitul sbiei, i ce-

tatea o au ars cu foc.

9. i dup aceasta s'au pogorîf

fiii lui luda s fac rsboiu asupra

Hananeului, care lcuiâ muntele i
partea de ctre rsrit i cea de

ctre câmpie.

10. i a mers luda asupra Hana-

neului, care lcuiâ în Hevron i a

ieit Hevron împrotiv; iaT numele

Hevronului mai înainte era Cariofar

Vocseîer, i au btut pre Sesi i pre

Ahiman i pre Tolmî rmiele lui

Enac.

11. i s'au suit de acolo asupra

celor ce lcuiau în Davir; iar nu-

mele Davirului mai înfâiu era Kariai-

sefer, cetatea crturarilor.

12. C a fost zis Halev : cine va

bate cetatea crturarilor i o va lua,

voiu da lui femeie pre Asha fata mea.

13. i o a luat Gotoniil feciorul

cel mai tânr al lui Kenez fratele

lui Halev, i Halev i-a dat Iui femeie

pre Asha fata sa.

14. i a fost când mergeâ ea, o

a îndemnat Gotoniil s cear dela

tatl su arin, i cârtea ea ezând
pre asin

ti strig de pre asin: în

10. Is. Nav. 15, 14. 12. Is. Navi 15, 16.

14. Is. Navi 15, 18.



310 JUDECTORII 1

pmântul rsritului m'ai dat pre

mine, i a zis Halev: ce-i este ie?

15. Iar Asha a zis lui: d-mi dar

binecuvântare, c în pmântul r-
sritului m'ai dat pre mine, i m
rog s-mi dai mie i izvoarele ape-

lor, i i-a dat ei Halev dup inima

ei izvoaiele apelor cele de sus i
cele de jos.

16. i fiii lui lolor Kirieul socrul

lui Moisî s'au suit din cetatea Fini-

chilor cu fiii lui Iuda, la pustia cea

despre rsritul lui Iuda, care este

spre miazzi de Arad, i au [mers

i au lcuit cu poporul.

17. i a mers luda cu Simeon
fratele su, i au btut pre Hana-

neul cel ce lcuiâ în Sefet, i au ho-

trît-o pre ea pierzrii i o au pier-

dut pre ea, i au chemat numele ce-

tii: pierdere.

18. i a motenit Iuda Gaza cu

hotarele ei, Ascalonul cu hotarele

lui i Azotul cu împrejurimile lui.

19. i er Domnul cu Iuda, i a

motenit muntele, c n'a putut s
piarz pre cei ce lcuiau valea, c
Rihav osebiâ între ei, i care fere-

cate erau la eî.

20. i a dat lui Halev Hevronul,

precum a zis Moisl, i a motenit

de acolo trei ceti ale fiilor lui E-

nac, i a omorîf acolo pre cei trei

feciori ai lui Enac.

21. i pre levuseul, care lcuiâ în

Ierusalim, nu l-au scos fiii lui Ve-

niamin, i a lcuit levuseul împre-

un cu fiii lui Veniamin în Ierusa-

lim pân în ziua aceasta.

22. i s'au suit i fiii lui losif în

Vetil i Domnul au fost cu ei.

23. i au încunjurat i au surpat

Vetilul, iar numele cetii mai îna-

inte erâ Luza. u,

24. i strejile vzând pre un om

15. 4. 11. 16. Num. 24, 21 i 10, 29.
19. Is. Navi 17, 16. 20. Nunw 14, 24.

11. Is. Navi 14, 13 i 15, 14.

23. Fac. 28, 19. *

ieind din cetate, l-au prins i au

zis ctre el: arat-ne nou pre unde

s intrm în cetate i vom face cu

tine mil.
25. i te-a artat lor pe unde s

intre în cetate, i au btut cetatea

cu ascuitul sbiei; iar pre omul a-

cela i pre rudeniile lui i-au slobozit.

26. i a mers omul acela în p-
mântul Hetin i a zidit acolo cetate,

i a chemat numele ei Luza, acesta

este numele ei pân în ziua aceasta.

27. i Manasî n'a pierdut Vetsa-

nul, care este cetatea Schitilor, nici

pre fetele ei, nici cele de prin pre-

jurul ei, nici pre Ectanacu, nici pre

fetele ei.

28. Nici pre cei ce Icuesc în Dora,

nici pre fetele ei, nici pre cei ce I-

cuesc în Valaca, nici cele de prin

prejurul ei, nici pre fetele ei.

29. Nici pre cei ce Icuesc în Ma-

ghedon, nici cele de prin prejurul ei,

nici pre fetele ei, nici pre cei ce l-

cuiau în Evlaama, nici cele de prin

prejurul ei, nici pre fetele ei, i a

început Hananeul a lcui în pmân-
tul acesta.

30. i a fost dupce s'a întrii

Israil i a supus pre Hananeu la

bir, nu 1-a pierdut pre el de tot.

31. Nici Efraim n'a pierdut pre

Hananeul, care lcuiâ în Gazer, i
a lcuit Hananeul în mijlocul lui în%

Gazer, i a fost birnicul lui.

32. Nici Zavulon n'a pierdut pre

cei ce lcuiau în Kedron, nici pre

cei ce lcuiau în Naalol, t a lcuit

HananeiPîn mijlocul lui, i a fosf

birnicul lui.

' 33. Nici Asir n'a pierdut pre cei

ce lcuiau în Acho, i s'au fcut lui

birnici,Anici pre cei ce lcuiau în Dor,

nici py cei ce lcuiau în Sidon, nici

pre cei ce lcuiau în Dalaf, nici pre

cei din Ashaziv i din Elva i din

Afecvi din Roov.

26. Is. Navi 16, 2. 27. Is. Navî 17, 12^
29. Is. Navi 16, 10.
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34. i a lcuit Asir în mijlocul

Hananeului, care lcuiâ pre pmân-

tul acela, c n'a putut s-i piarz

pre ei.

35. i nici Neftali n'a pierdui pre

cei ce lcuiau în Vefsamis i pre cei

ce lcuiau în Veianah, i a lcuil

Neftali în mijlocul Hananeului, care

lcuiâ în pmântul acela; iar cei ce

lcuiau în Vetsamos i în Velenet,

s'au fcut lui birnici.

36. i a necjit Amoreul pre fiii

lui Dan în munle, c nu i-au lsat

pre ei s pogoare la vale.

37. i a început Amoreul a lcuî

în muntele Mirsînon, unde sunt uri

i vulpi, în Mirsinon i în Talavin,

i s'a îngreoiat mâna casii lui Iosiî

asupra Amoreului, i s'a fcut lui

birnic.

38. i hotarul Amoreului a fost

cum te sui spre Âcrivin, dela pia-

tr i în sus.

CAP. 2.

Trândvia Israiliilor, lepdarea de
Dumnezeu, pedeapsa i iertarea lor,

i s'a suit îngerul Domnului din

Galgala la locul plângerii i la

Vetil i la casa lui Israil, i a zis

ctre ei: acestea zice Domnul: v'am

scos pre voi din Eghipet, i v'am

bgat în pmântul, care m'am ju-

rat prinilor votri, s-1 dau vou,
i am zis: nu voiu strica legtura

mea, care am fcut cu voi pân în

veci.

2. Dar i voi s nu faceji leg-

tur cu cei ce ed pre pmântul a-

cesta, nici dumnezeilor lor s nu
v închinaji, ci cele cioplite ale lor

s le stricai, jertfelnicile lor s le

surpaji, i n'ai ascultat glasul meu,

cci aji fcut acestea.

3. i eu am zis: nu voiu adaoge

2. 1- Fac. 17, 7. 2. Eire 23, 32; Numere
33, 52i R 2 Lege 7, 5, 12, 3; 20, 16.

3. Num, 33, 55; Is. Nav. 23, 13.

a mufâ lcaul poporului, care am
zis s-1 scot afar; nu voiu goni

pre el dela faa voastr, ca s v
fie vou de necaz, i dumnezeii lor

s v fie de sminteal.

4. i a fost dupce au grit înge-

rul Domnului cuvintele acestea c-
tre toi fiii lui Israil, i a ridicat po-

porul glasul su, i a plâns.

5. Pentru aceea a numit numele

locului aceluia plângeri, i au jert-

fit acolo Domnului.

6. i a slobozit Isus poporul, i
s'au dus fiii lui Israil fiecare la mo-

tenirea sa, ca s moteneasc p-
mântul.

I. i a slujit poporul Domnului

în toate zilele lui Isus i în toate

zilele btrânilor, carii lung vreme

au trit dup Isus, i au fost cu-

noscut toate lucrurile cele mari ale

Domnului, care le-au fost fcut cu

Israil.

8. i a murit Isus fiul lui Navi

robul Domnului de o sut i zece ani.

9. i l-au îngropat în hotarul mo-

tenirii sale în Tamna-Sar& în mun-

tele Eîraim de ctre miaznoapte a

muntelui Gaaz.

10. i tot neamul acela s'au a-

daos la prinii lor; i s'a sculat alt

neam dup ei, care n'a cunoscut

pre Domnul i lucrurile, care le-au

fcut Domnul cu Israil.

II. i au fcut fiii lui Israil ru
înaintea Domnului, t au slujit Va-

alimilor.

12. i au prsit pre Domnul Dum-
nezeul prinilor si, cel ce i-au scos

pre ei din pmântul Eghipetului, i
au mers dup dumnezei streini ai

neamurilor celor dimprejurul lor, i
s'au închinat lor, i au mânieat pre

Domnul.
13. i l-au prsit, i au slujit lui

Vaal i Astartelor.

6. Isus Navi 24, 28-32. 7. Is Navi 24, 31.
8. Is. Navî 24, 29. 9. Is Navi 24 30.

10. Is. Navi 24, 31. Vi. 3, Imp. 11, 5.
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14. i s'au mânial cu iuime Dom-
nul asupra lui Israil, i i-au dai pre

ei în mâna prdtorilor, carii i-au

prins pre ei, i i-au vândut vrjma-
ilor lor prin prejur, i n'au putui

stâ împrotiva vrjmailor si întru

toate în care mergeau.

15. Ci ori unde au vrut s mearg,
mâna Domnului erâ preste ei spre

ru precum au grit Domnul, i pre-

cum s'au jurat lor Domnul, i i-au

necjit pre ei foarte.

16. i au ridicat Domnul judec-

tori, i i-au mântuit pre ei Domnul
din mâna celor ce-i prdau pre ei.

17. i nici de judectorii lor n'au

ascultat, ci au curvit dup ali dum-
nezei i s'au închinat lor, i au mâ-

niat pre Domnul, i s'au abtut cu-

rând din calea, pre care au umblat

prinii lor ascultând poruncile Dom-
nului; iar ei n'au fcut aâ.

18. i când le-au ridicat lor Dom-
nul judectori, erâ Domnul cu jude-

ctorul, i-i mântuiâ pre ei din mâna
vrjmailor lor în toate zilele ju-

dectorului, c i se fceâ mil Dom-
nului de suspinul lor cei de ctre

fata celor ce-i încunjurau i îi ne-

cjeau pre ei.

19. i a fost dupce murea jude-

ctorul, se întorceau, i cu mull f-
ceau mai mari rele decât prinii lor,

mergând dup dumnezei streini, slu-

jindu-le lor i închinându-se lor,

n'au prsit izvodirile lor i cile

lor cele rele.

20. i s'au mâniat cu iuime Dom-
nul asupra lui Israil, i au zis: pen-

truc a prsit neamul acesta le-

gtura mea, care o am poruncit p-
rinilor lor, i n'a ascultat de gla-

sul meu.

21. i eu nu voiu mai adauge a

pierde om dela fata lor dintre nea-

14. Ps. 43, 13. 15. Lev. 26, 25; H 2 Lege
28, 25. 19. 3, 12. 21. Is. Navi 23, 13. a

muri, care ie-a lsat Isus fiul lui

Navî.

22. i It-au lsat ca s ispiteasc

cu ele pre Israil, oare pzi-vor ca-

lea Domnului, ca s umble pre ea r

precum au pzit prinii lor, sau nu ?

23. i au lsat Domnul neamurile

acestea/ i nu le-au pierdut pre ele

curând, nici le-au dat pre ele în mâna
lui Isus.

CAP. 3.

Gotoniel, Aod i Samegar. "..

Si
pre neamurile acestea le-au lsat

j
Domnul, ca s ispiteasc cu dân-

sele pre Israil i pre toi cei ce n'au

cunoscut rsboaiele lui Hanaari.

2. i ca s învee pre neamurile

fiilor lui Israil rsboiu, pre cei ce

n'au cunoscut cele mai înainte dk

sine.

3. Cinci stpâniri ale celor streini

de neam, i pre tot Hananeul i
pre Sidoniul i pre Eveul cel ce l-
cuete Livanul, dela muntele lui Vaaî

Ermon pân la Lavoemat.

4. i i-au lsat, ca s ispiteasc

cu ei pre Israil, s cunoasc de vor

ascultâ de poruncile Domnului, care

le-au dat prinilor lor prin mâna lui

Moisî.

5. i fiii lui Israil au lcuit în mij-

locul Hananeului i al Hefeului i
al Amoreului i al Ferezeului i al

Eveului i al Ghergheseului i aî

Evuseului.

6. i au luat de femei pre fetele

lor, i pre fetele lor le-au dat fecio-

rilor lor, i au slujit dumnezeilor lor.

7. Si au fcut fiii lui Israil ru
»

înaintea Domnului, i au uitat pre

Domnul Dumnezeul lor, i au slu-

jit Vaalimiior i desiurilor.

8. i s'au mânieat cu iuime Dom-
nul pre Israil, i i-au dat pre ei în

*

23. 3, 1-3.
3. 3. Num. 13, 22; Iezecb. 47, 17.

6. Esite 34, 16. 7. 3 Imp. 14, 15.
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mâinile lui Husarsatem împratul

Mesopotamiei Siriei, i au slujii fiii

lui Israil lui Husarsatem opt ani.

9. i au strigat fiii lui Israil ctre

Domnul; i au ridicat Domnul mân-

tuitor lui Israil, pre Gotoniil fecio-

rul lui Kenez fratele lui Halev cel

mai tânr, i i-au mântuit pre ei.

10. i a fost presfe el Duhul Dom-

nului, i a judecat pre Israil, i au

ieit la rsboiu împrotiva lui Hu-

sarsatem, i au dat Domnul în mâna

Iui pre Husarsatem împratul Siriei,

i s'a întrit mâna lui presfe Hu-

sarsatem.

11. i a fost pace în ar patru-

zeci de ani, i a murit Gotoniil fe-

ciorul lui Kenez.

12. i au adaos fiii lui Israil a

face ru înaintea Domnului, iar Dom-
nul au întrit pre Eglom împratul

Jui Moav asupra lui Israil, penlruc

au fcut ei ru înaintea Domnului.

13. i a adunat la sine pre loji

fiii lui Ammon i ai lui Amalic, i
au purces, i au blul pre Israil, i
a stpânit cetatea Finichilor.

14. i au slujit fiii lui Israil lui

Eglom împratul lui Moav optspre-

zece ani.

15. i au strigat fiii lui Israil c-
tre Domnul, i le-au ridicat Domnul
lor mântuitor pre Aod fiul lui Ghira

feciorul Iemeni, brbat iscusit la a-

mândou mâinile, i au trimis fiii

lui Israil prin mâna lui daruri lui

Eglom împratul lui Moav.

16. i 'a fcut Aod cutii cu dou
ascuituri, de o palm lungimea lui,

i l-a încins supt hain la coapsa

sa cea dreapt.

17. i mergând a adus darurile

lui Eglom împratul lui Moav; iar

Eglom erâ om gras foarte.

18. i dup ce a sfârit Aod a

aduce darurile, a mânai afar pre

cei ce au adus darurile.

15. 20, 16.

19. i întorcându-se din Galgaîa

unde erau idolii, a zis Aod: cuvânt

de fain am s spuiu ie împrate»

i a zis Eglom ctre dânsul: taci,

i a scos afar dela sine pre toi

cei ce stau împrejurul lui.

20. i a intrat Aod la dânsul, i
el edeâ în foiorul cel de var al

su singur, i a zis Aod: cuvântul

lui Dumnezeu am s spuiu ctre

tine împrate, iar Eglom s'a sculat

de pre scaunul su, i a sttut a-

proape de dânsul.

21. i îndat, cât s'a sculat îm-

pratul, Aod întinzând mâna sa cea

stâng, i luând cuitul dela coapsa

sa cea dreapt, l-a împlântat în pân-

tecele lui Eglom.

22. Aâ de tare, cât i mânerul

a intrat dup ascuit, i a astupat

seul rana deasupra ascuitului, c
n'a scos cuitul din pântecele lui.

23. i a ieit Aod în tind prin-

tre pzitori, i a închis uele foio-

rului dup sine, i le-a încuiat.

24. i du pace a ieit el, au in-

trat slugile împratului, i au vzut
uile foiorului încuiefe, i au zis:

Nu cumva a ieit pentru sine la

scaun în foiorul cel de var?
25. i li s'au urît ateptând atâta;

i vzând c nimeni nu deschide

uile foiorului, au luat cheia i au

deschis, i iat domnul lor zceâ
pre pmânt mort.

26. i pân s se dumireasc ei,

Aod a fugit fr ca cineva s prind

de veste; i trecând pe lâng idoli»

a scpat în Sirota.

27. i a fost când a venit Aod în

pmântul lui Israil, a trâmbiat cu

bucium în muntele lui Efraim, i s'a

pogorît împreun cu el fiii Iui Is-

rail din munte, i el înaintea lor.

28. i a zis ctre ei: venii dup
mine, c.au dai Domnul Dumnezeu
pre vrjmaii notri pre Moav în

mâna noastr, i s'au pogorît dup
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el, i au cuprins vadurile Iordanu-

lui, care (rec la Moav, i n'a lsat

om s treac.

29. i au ucis din Moav în ziua

aceea ca la vre-o zece mii de br-
bai, toi rsboinicii, carii erau în-

tre el, i pre toi brbatul cu putere,

i n'a scpat dintre ei om.

30. i s'a supus Moav în ziua a-

ceea supt mâna lui Israil, i a iost

pace în |ar optzeci de ani, i a ju-

decat Aod pre Israil pân când a

murit.

31. i dup el s'a sculat Same-
gar fiul lui Anat i a ucis pre cei

de alt neam ca la vr'o ase sute de

brbaji cu un otig dela plug, i a

mântuit i el pre Israil.

CAP. 4.

Devora, Varac i Iail.

Si dupce a murit Aod, au adaos

fiii lui Israil a lace ru înaintea

Domnului.

2. i i-au dat pre ei Domnul în

mâna lui Iavin împratul Hanaanu-

lui, care a împrii în Asor; i mai

marele otirii lui erâ Sisara, i a-

cela lcuiâ în Arisoful neamurilor.

3. i au strigat fiii lui Israil câ-

Ire Domnul, c nou sute de care

ferecate aveâ el, i în douzeci de

ani foarte tare a fost asuprit pre fiii

lui Israil.

4. i Devora proorocea, femeiea lui

Laiidof, ea judec pre Israil în vre-

mea aceea.

5. i ea edeâ supt îinicul Devora

între Rama i între Vetil în muntele

lui Efraim, i veneau la ea fiii lui

Israil s se judece.

6. i a trimis Devora i a che-

mat pre Varac fiul lui Avineem din

Kadisul lui Neffall, i a zis ctre el:

au n'au poruncit ie Domnul Dum-

31. 5, 6; 10, 11.

-4. 2. 1 Imp. 12, 9. 6. Evrei 11, 32.

nezeul lui Israil, s mergi în mun-
tele Tavorului i s ei cu tine zece

mii de brbai din fiii lui Neffall i
din fiii lui Zavulon?

7. i eu voiu aduce la tine, la pâ-

rîul Chison, pre Sisara mai marele

otirii lui lavin, i carele lui i mul-

imea lui, i-1 voiu da pre el în mâ-

na fa.

8. i a zis Varac ctre ea: de vei

venî tu împreun cu mine, voiu mer-

ge; iar de nu vei venî tu cu mine,

nici eu nu voiu merge, c nu tiu

ziua în care va îndrept Domnul
pre înger cu mine.

9. i a zis ctre el Devora: voiu

merge negreit împreuu cu tine;

îns s tii, c nu va îi biruina a

ta, pe calea pe care tu mergi,c în

mân de femeie va da Domnul pe

Sisara, i s'a sculat Devora i a

mers împreun cu Varac din Kadis.

10. i a chemat Varac pre Zavu-

lon i pre Neîtalî la Kadis, i s'au

suit cu zece mii de brbai, i s'a

suit i Devora cu dânsul.

11. Iar Haver Kineul s'a fost de-

sprit de ceilali Kinet fraii si fe-

ciorii lui lovav rudenia lui Moisi,

i a fost întins cortul su pân la

stejarul de popaz, care este altu-

rea cu Chedes.

12. i s'a spus lui Sisara, c s'a

suit Varac fiul iui Avineem în mun-
tele Tavorului.

13. i a chemat Sisara toate ca-

rele sale nou sute de care ferecate,

i fot poporul cel cu sine, dela A-

risotul neamurilor în valea Chiso-

nului.

14. i a zis Devora ctre Varac:

scoal-te, c aceasta este ziua în

care au dat Domnul pe Sisara în

mâna ta, c Domnul va merge în-

naintea fa; i s'a pogorît Varac din

muntele Tavorului i cei zece mii

de brbai cu dânsul.

11. Num. 10, 29.
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15. i au îngrozit Domnul pe Si-

sara i t°ate carele lui i toat ta-

bra lui, înaintea ascuiului s-

biei lui Varac, i s'a pogorît Sisara

din carul su i a fugit cu picioa-

rele sale.

16. i Varac a alergat dup ca-

rele lut i dup tabra lui pân la

Arisotul neamurilor, i a czut toat

tabra lui Sisara întru ascuiul s-
biei i n'a rmas nici unul.

17. Iar Sisara pedestru fugind s'a

abtut în cortul lailei femeii lui lia-

ver Kineului, c pace erâ între Ia-

vin împratul Asorului i între casa

lui Haver Kineului.

18. i a ieit lail înaintea lui Si-

sara i a zis lui: abate-te domnul

meu, abale-te Ia mine, odihnete-le,

nu te teme, i s'a abtut la dânsa

în cort i 1-a acoperit pe el cu o

hain a ei.

19. i a zis Sisara ctre ea: d-mi
putin ap s beau, c am însetat,

i a deschis un îoale cu lapte i i-a

dat de a but, i i-a acoperit faa lui.

20. i a zis Sisara ctre ea: sti

în ua cortului, i de va venî cinev
la tine i te va întreba i va zice:

esfe vre-un om aici? Vei zice: nu

este.

21. i a luat lail femeia lui Ha-

ver ruul cortului, i a luat i ma-
iul în mâna sa i a intrat la el în-

cet i i-a pus ruul pe tâmpla

capului, i lovindu-I cu maiul 1-a p-
truns prin creiri pân în pmânt;
iar el s'a scuturat, i i-a ieit sufle-

tul i a murit.

22. i iat Varac urmreâ pe Si-

sara, i a ieit lail înaintea lui i a

zis ctre el : vino, i-ti voiu artâ
pre brbatul pre care-1 cauji tu, i a

intrat la dânsa, i iat Sisara zceâ
mort i ruul în tâmpla lui.

23. i au smerit Dumnezeu pre la-

vin împratul Hanaanului în ziua a-

ceea înaintea fiilor lui Israil.

24. i a mers mâna fiilor lui Is-

rail înaintând i tot mai mult înt-

rindu-se asupra lui Iavin împratul

Hanaanului, pân ce 1-a pierdut.

CAP. 5.

Cântarea Devorei i a lui Varac.

8i au cântat Devora i Varac fiul lui

j
Avineem în ziua aceea, zicând:

2. Fcutu-s'a descoperire în Israil,

când i-a adus poporul bunvoia
sa: binecuvântai pre Domnul.

3. Auziji împrai, i luafl aminte

domni, eu Domnului voiu cânt, i
voiu cântâ Dumnezeului lui Israil.

4. Doamne! Când ai ieit tu din

Seir i când ai trecut prin câmpul

Edomului, pmântul s'a cutremurat

i cerul s'a turburat i norii au pi-

cat ap.
5. Munii s'au cltit de fa(a Dom-

nului Eîoî; însui Sinai de faa Dom-
nului Dumnezeului lui Israil.

6. In zilele lui Samegar fiul lui A-

nat, în zilele îailei închise erau c-
ile, i cei ce umblau pre ci, au mers

pre ci strâmbe.

7. Incetat-au cei puternici în Is-

rail, încetat-au, pân când s'a scu-

lat Devora, pân când s'a sculat

maic în Israil.

8. A ales el dumnezei noi, atunci

rsboiul erâ la pori; vzut-au pa-

vz, i sulij în cei patruzeci de

mii ai lui Israil?

9. Inima mea la cele rânduite iui

Israil; puternicii poporului binecu-

vântai pre Domnul.

10. Cei ce înclecai pre asini ne-

tezi la amiaz, cei ce edei la ju-

decat i cei ce umblaji în calea

sfetnicilor, grii.

11. Ridicâ-vor glasurile lor cei ce

15. Psalm. 82, 10.

5. 3. Esite 15, 1. 4. Ps. 67, 8, 9. 5. Eire
19, 18. 'S. 1 Imp. 13, 19, 22. 10. 10 4.
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cânt cu unelte în mijlocul celor ce

se veselesc; acolo vor da dreptile.

Doamne I Drepti întrete întru Is-

raiî, atunci s'a pogorît în cetile

sale poporul Domnului.

12. Scoal-te, scoal-te Devora;

scoal-te, scoal-te, grete cântare;

scoal-te Varac, întrete Devoro

pre Varac, i robete robimea ta,

iiul lui Âvineem.

13. Atunci s'a mrit triea lui;

Doamnei Smerete supt picioarele

mele pre cei mai tari decât mine.

14. Poporul lui Efrairn i-a des-

rdcinat pre ei în .vale, i fratele

tu Veniamin întru popoarele sale,

dela mine Mahir s'a pogorît cer-

când, i dela Zavulon brbai pu-

ternici în toiagul povestirei crtu-

rarului.

15. i povuitorii lui Isahar cu

Devora i cu Varac, aa Varac în

vale a trimis pedestrii si în partea

lui Ruvim, mari sunt cercetrile i-

nimii.

16. Pentruce ezi între Mosîadimi?
Ca s auzi uerfurile celor ce se

scoal ca s vie la ale lui Ruvim?
Mari sunt cercetrile inimii.

17. Galaad dincolo de Iordan a

întins corturile, i Dan pentruce s'a

îndeletnicit la luntri? Asir a ezut
la marginea mrii, i la ieirile ei

a întins corturi.

18. Zavulon, care 'a aruncat su-

fletul su la moarte, i Neflall la în-

nlimile arinii.

19. Venit-au la el împrai, i s'au

rânduit la btaie, atunci au dat rs-
boiu împraii Hanaanuluiîn Tanaah.

la apa Maghedo, i mulimea ar-

gintului nu au luat.

20. Din cer s'au otit stelele, din

rândul lor s'au otit cu Sisara.

21. Pâraele Chisonului au lepdat

afar stârvurile lor; pâraele Cadimi-

20. Îs. Navi J0, 11; 1 Imp. 7, 10.

21. 3 Imp. 18, 40. *

nului, pâraele Chisonului, clca'Uva

pre el de tot sufletul meu cel tare.

22. Atunci s'au rupt unghiile ca-

ilor fugând degrab cei tari ai lor.

23. Blestemai pre Miroz zice în-

gerul Domnului, cu blestem s ble-

stemai pre cei ce icuesc înir'în-

sul, c n'au venit spre ajutor Dom-
nului, ajutorul vostru Domnul întru

ostai puternic.

24. Binecuvântat s fie între fe-

mei lail femeia lui Haver Kineul,

dintru femeile din cort s fie bi-

necuvântat.

25. Ap a cerut dela ea, i lapte

i-a dat lui, în blid domnesc i-a a-

dus unt.

26. Mâna sa cea stâng la ru
o a întins, i dreapta sa la maiul

cel de btut, cu maiul a lovit pre

Sisara, a sfredelit capul lui, a g-
urit tâmpla lui.

27. La picioarele ei prvliridu-se

a czut, i a adormit la genunchele

ei, lâng care s'a plecat, în ce chip

s'a închis acolo a czut ticloete.

28. Pre fereastr s'a uitat femeia

lui Sisara, i a strigat: pentruce a

întârziat carul lui a venî? Pentruce

au zbovit mersul carelor lui.

29. Jupânesele cele înelepte ale

ei au rspuns ctre ea, i ea iari
întorceâ cuvintele sale în sine.

30. Au doar nu-1 vor afl pre el

împrind przi? O fat sau dou
fee fiecrui brbat, przile vpse-
lelor sunt ale lui Sisara, przile vp-
selelor a împiestririi, vpseal a îm-

pestritoriîor, aceste przi sunt îm-

prejurul grumazului lui.

31. Aâ s piar toi vrjmaii ti

Doamne; iar cei ce te iubesc pre

tine s fie ca rsritul soarelui în-

tru puterea sa.

32. i a fost pace în ar patru-

zeci de ani.



317

CAP- .6.

Ghedeon.

Qi au fcut iiii lui Israil ru înain-

Qtea Domnului, i l-au dai pTe ei

Domnul în mâna lui Madiam apie

ani.

2. Si s'a întrit mâna lui Madiam

presfe Israil, i 'au fcut fiii lui Is-

rail dc faa lui Madiam ascunztori

si peteri în muni i în locuri tari.

3. i a fost dupce semnau fiii

lui israil, sc suiâ Madiam i Âma-

lic t alii dela rsrit.

4. i tbrau la ei i stricau rodu-

rile lor pân la intrarea în Gaza, i
nimic nu lsau în pmântul lui Israil

cu ce s-i poat ineâ vieaa omul

sau oaia sau boul sau asinul.

5. C i ei i dobitoacele lor ve-

neau, ducând cu sine corturile sale,

ca lcustele de muli veneau i ei

i cmilele lor fr de numr i mer-

geau în pmântul lui Israil, ca s-1

strice.

6. i a srcit Israil foarte de faa

lui Madiam.

7. i au strigat fiii lui Israil c-
tre Domnul, i a fost când au stri-

gat fiii lui Israil ctre Domnul pen-

tru Madiam.

8. Au trimis Domnul un brbat
proroc ctre fiii lui Israil i a zis

lor: acestea zice Domnul Dumne-
zeul lui Israil: eu sunt cel ce v'am

suit pre voi din pmântul Eghipe-

tului i v'am scos din casa robiei

voastre.

9. i v'am izbvit pre voi din mâna
Eghipelului i din mâna tuturor ce-

lor ce v necjeau pre voi, i i-am

gonit pre ei dela faa voastr, i v'am
dai vou pmântul lor.

10. i am zis vou: eu sunt Dom-
nul Dumnezeul vostru, nuv temei
de dumnezeii Amoreilor într'al c-

©. W. 4 Imp. 17, 38

rora pmânt lcuii voi, i n'ai a-

sculfal glasul meu.

11. i a venit îngerul Domnului

i a ezut supt un stejar, care era

în Efrata în pmântul lui loas ta-

tl lui Esdri, i Ohedeon feciorul lui

îmblteâ grâu în arie i se grbea
s fug dela faa lui Madiam.

12. i s'a artat lui îngerul Dom-
nului, t a zis ctre el: Domnui este

cu line, cel tare cu puterea.

13. i a zis ctre el Ghedeon: cu

mine Domnul meu? Dac este Dom-
nul cu noi, penlruce ne-au aflat pTe

noi toate relele acestea? i unde

sunt toate minunile lui, care ne-au

spus nou prinii notrii, zicând :

din Eghipet ne-au scos pre noi Dom-
nul i acum ne-au lepdat pre noi

Domnul i ne-au dat în mâna lui

Madiam.

14. i s'a întors spre el îngerul

Domnului i a zis: mergi cu pute-

rea ta aceasta i vei mântuî pre Is-

rail din mâna lui Madiam. Iat eu

le-am trimis pre line.

15. i a zis Ghedeon ctre el: pe

mine Doamne, cum voiu mântuî pe

Israil? Iat miea mea este mai slab
întru Manasî i eu sunt cel mai mic

în casa tatlui meu.

16. i au zis ctre el Domnul: Eu
voiu fi cu tine, i vei bale pe Ma-

diam, ca pre un om.

17. i a zis ctre el Ghedeon: de

am aflat mil înaintea ta i vei face

mie astzi toate câte ai grit cu mine,

18. S nu te duci de aici, pân
ce m voiu întoarce la line i voiu

aduce jertfa mea i o voiu jertfi în-

naintea ta. i a zis : eu suni, voiu

edea pân te vei întoarce lu.

19. i s'a dus Ghedeon i a fieri

un ied din capre, i dintr'un if de

fin a îcut azime, i crnurile le-a

pus în coni, tar zeama o a tur-

13. Ps, 43, 2.



JUDECTORII 6

nai în oal i le-a adus Ia el supt
|

stejar i s'a închinat lui.

20. i a zis ctre el îngerul Dom-
nului: ia crnurile i azimele i le

pune pre piatra aceea, i zeama o

toarn deasupra, i a fcut aâ.
21. i a întins îngerul Domnului

vârful toiagului, care erâ în mâna
lui i a atins crnurile i azimele,

i s'a a|âat ioc din piatr i a mi-

stuit crnurile i azimele, i îngerul

Domnului s'a dus dela ochii lui.

22. i vzând Ghedeon, c înge-

rul Domnului a fost acela, a zis Ghe-

deon: vai mie Doamnei Doamne al

meu, c am vzut pe îngerul Dom-
nului fa ta fa.

23. i au zis Domnul ctre el: pace

ie, nu te teme, nu vei muri.

24. i a zidit acolo Ghedeon al-

tar Domnului i 1-a numit pacea Dom-
nului, i este el pân în ziua acea-

sta, în Efrata Aviezerului.

25. i în noaptea aceea i-au zis lui

Domnul: ia vielul cel gras al tat-

lui tu i alt taur de apte ani, i
stric jertfelnicul lui Vaal, care este

al tatlui tu i tae desiul cel de

lâng el.

26. i s zideti altar Domnului

Dumnezeului tu celui ce i s'au a-

rtat ie pre vârful muntelui Maos,

pre care mai înainte ai pus jertfa, i
s iei taurul cel de al doilea i s-1

aduci ardere de tot cu lemnele de-

siului, care le vei tiâ.

27. i a luat Ghedeon zece br-
bai din slugile sale i a fcut pre-

cum au zis ctre el Domnul, i s'a

temut de casa tatlui su i de br-
baii cetii a face ziua, i a fcui

noaptea.

28. i au mânecat brbaii cetii

a doua zi, i iat erâ stricat jertfel-

nicul lui Vaal, i desiul de lâng
el tiat, i au vzut taurul cel gras

mm mâmz de tot pe jertfelnicul cel

zidii.

29. i fiecare a zis ctre ap#oa»-

pele su: cine a fcut lucrul acesta?

i au cercat i au cercetat i au zis

:

Ghedeon fiul lui Ioas a fcut lu-

crul acesta.

30. i au zis brbaii cetii c-
tre Ioas: scoate afar pre feciorul

tu, s moar, pentruc a stricat

jertfelnicul lui Vaal i pentruc a

tiat desiul cel de lâng el.

31. i a zis Ioas ctre oamenii

cel ce se sculase asupra lui; au

doar voi vei s izbândii acum pen-

tru Vaal? Au voi vei mântui pre el?

Cel ce se va prici pentru el,s moa-

r pân diminea, de este el Dum-
nezeu, îi va izbândi el, cci i-a

stricat jertfelnicul lui.

32.i l-a numit pre el în ziua aceea

Ierovaal, zicând: izbânda lui Vaal,

pentruc i-a stricat jertfelnicul lui.

33. i tot Madiamul i Amalicul

i fiii rsritului s'au adunat într'un

loc, i trecând au tbrîf în valea

lui îezrael.

34. Iar Duhul lui Dumnezeu a în-

trit pre Ghedeon, i trâmbiând cu

cornul a chemat Aviezerul s vie

dup el.

35. i a trimis vestitori lâ fot Mâ-
nai, i a strigat i el dup dânii,

i vestitori a trimis la Asir i la Za-

vulon i la Neftalî, i s'au suit în-

tru întâmpinarea lui.

36. i a zis Ghedeon ctre Dum-
nezeu: de vei mântui prin mâna mea
pre Israil, precum ai zis,

37. iat eu puiu un val de lân
pre arie, i de va fi roua numai pre

lân, iar preste tot pmântul usc-
ciune, voiu cunoate, c prin mâna
mea vei mântui pre Israil, precum

ai grit.

38. i a fcut aâ, i a mânecat

Ghedeon de diminea, i a stors

22. Fac. 16, 13. 34. 11, 29.
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lâna, i a curs roua din Iân un

blid plin de ap.

39. i a zîs Ghedeon ctre Dum-

nezeu: s nu se aprinz mâniea ta

asupra mea de voiu gri înc o-

dat, i încii odat voiu ispiti cu

iâna, i s fie uscciune numai pre

lân singur; iar preste iol pmân-

tul.s fie rou.

40. i au fcut Dumnezeu aâ în

noaptea aceea, i a fost uscciune

numai pre lân singur; iar preste

{61 pmântul a fost rou.

GAP. 7-

Ghedeon Hruete pre Madianii,

Si
a mânecat lerovaal, acesta este

Ohedeon, i tot poporul cel ce erâ

cu eî, i au tbrît la izvorul Ara-

dului; iar tabra lui Madiam i a

lui Am alic erâ spre miaznoapte

supt dealul lui Mosc în valea dcla

Gavat-amore.

2. i au zis Domnul ctre Ghe-

deom*mult popor este cu tine, pen-

tru aceea nu voiu da pre Madiam
în mâna lor, ca s nu se laude Is-

rail, zicând: pre mine mâna mea
m'a mântuit.

3. i au zis Domnul ctre el: gr-
ete ca s auz tot poporul, i zi:

cel sperios i cel fricos s se în-

toarc înapoi, i a purces din mun-
tele Galaad, i s'au întors din po-

por douzeci i dou de mii, i au

rmas zece mii.

4. i au zis Domnul ctre Ghe-

deon: înc tot este mult popor, du-i

pre ei la ap, i acolo voiu osebl

pre ei {ie, i pre care voiu zice ie,

acela va merge cu tine, i pre tot

care voiu zice s nu mearg cu tine,

acela s nu mearg cu tine.

5. i a adus pre popor la ap, i

39. Fac. 18, 32.

7. 2. a 2 Lege 20, 3, 8; 1 Macab. 3, 56.

5. Ps. 109, 7.

au zis Domnul ctre Ghedeon: pre

tot cel ce va limpi cu limba sa ap,
cum limpete câinele, s-1 pui de-

osebii i pre tot cel ce va îngenun-

chiâ pre uenunchele sale s beâ,

s-l pui deosebi.

6. i au fost numrul celor ce au

limpit cu mâna lor la gur trei sute

de brbafi; iar tot poporul celalt a

îngenunchiat pre genunchile sale s
beâ ap.

7. i au zis Domnul ctre Ghe-

deon: cu acei trei sute de brbai,
carii au limpit, voiu mântui pre voi,

i voiu da pre Madiam în mâna
ta; iar tot poporul celalt s mear-

g fiecare brbat la casa sa.

8. i a luat poporul demâncarea

în mâna sa i buciumile sale, i
pre toi brbaii aceia ai lui îsrail

i-a trimis pre fiecare la lcaul su;
iar pre cei trei sute de brbai i-a

oprit, l tabra lui Madiam erâ a-

colo de desupt în vale.

9. i a fost în noaptea aceea, au

zis Domnul ctre Ghedeon: scoal
i te pogoar curând de aici ia ta-

br, c o am dat în mâna fa.

10. Iar de te temi a te pogor? tu

singur, pogoar-te tu i Fara b*
iatul tu la tabr.

lî. i vei auzî ce vor gri, i dup
aceea se vor întri mâinile tale, î
te vei pogorî asupra laberii; i s'a

pogorît el i Fara biatul lui la mar-

ginea faberii, unde strejuiau cinci-

zeci de otai întrarmai.

12. Iar Madiam i Amalie i toi

fiii rsritului, tbrâse în vale ca

lcustele de muli, i cmilele lor

nenumrate, c erau multe ca nisi-

pul de pre marginea mrii.

13. i dupce a venit Ghedeon,

iat un brbat povesteâ aproapelui

su visul, zicând: vis am visat, i
iat ture de pâine de orz se pr-
vleau spre tabra lui Madiam, i
au venit pân la corturi, i le-au lo-
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vil i lc-au rsturnat i le-au' sur-

pat, i au czut-cffrturile.

14. i rspunzând aproapele lui,

a zis: acesta nu este alt] fr nu-

mai sabia hrf Ghedeon fiul lui loas

brbatul lui Israfl, în mâinile lui au

daf Dumnezeu pre Madiam i toa-

t tabra.

15. i- a fost dupce a auzit Ghe-

deon povestirea visului i tâlcul lui,

s'a închinat Domnului, i s'a în-

tors în tabra lui Israiî, i a zis:

sculai, c au dat Domnul în mâi-

nile noastre tabra lui Madiam.

16. i a împrit pre cei trei sute

de oameni în trei pri, i a dat bu-

ciumi în mâinile tuturor i urcioare

dearte, i lumini în urcioare.

17. i a zis ctre ei: cum m vei

vedea pre mine, i voi aâ s fa-

cei, i iat eu m voiu duce în mij-

locul taberii, i cum voiu face eu,

aâ s facei i voi.

18. i voiu trâmbi eu cu buciu-

mul, i toi cei cu mine vei trâm-

bi cu buciumii împrejurul a toat

tabra, i vei strig: sabiea Dom-
nului i a lui Ghedeon.

19. i a intrat Ghedeon i suta

cea de brbai, carii erau cu el, în

partea taberii, la începutul strejii

cei din mijloc, i au deteptat pre

cei ce strejuiau î au buciumat cu bu-

ciumii, i au scuturat urcioarele cele

din mâinile lor.

20.- i au buciumat câte trele pr-
ile cu buciumii, i au sfrâmat ur-

cioarele, i în mâna cea stâng au

luat luminile, iar în mâna cea dreapt

au luai buciumii s buciume, i au

strigat: sabiea Domnului i a lui

Ghedeon.

21. i fiecare brbat a sttut în

locul su împrejurul taberii, i aler-

gând toat tabra a dat semn, i
- a îugit.

22. i au trâmbiat cei trei sute

22. 1 Imp. 14, 20; 2 Parai. 20, $.

de buciumi, i au pus Domnul sa-

biea fiecrui brbat împrotiva a-

proapelui su, i se tiau unii pre

alii, i a fugit "tabra pân la Vita,

i s'a strâns pân la Avelmeula la

Tavat.

23. i strigând brbaii Israilteni

cei din Neftali i din Asir i din tot

Manasî a gonit dinapoi pre Wadiam.
24. i a trimis Ghetfeon wstifori

în lot muntele lui Efraim, zicând :

pogorâi-v înaintea lui Madiam, i
le luai lor apa pân la Vetvira i
pân la Iordan, i a strigat tot br-
batul Iui Efraim, i a luat apa pân
la Vetvira i pân la Iordan.

25. i au prins pre doi domni ai

lui Madiam: pre Oriv i pre Ziv,

i au omorît pre Oriv în Surbriv; iar

pre Ziv l-au omorît în Iochefziv, i au

gonit pre Madiam, i capul lui Oriv

i al lui Ziv l-au dus la Ghedeon din-

colo de Iordan.

CAP. 8. H
Urmrirea Madianiilor i învin-j

gerea lor.

Si
brbaii din Efraim au zis c-

tre Ghedeon: ce este lucrul, care

l-ai fcut nou, c nu ne-ai chemat

pre noi, când ai mers s faci rs-

boiu cu Madiam ? i se certau cu

dânsul tare.

2. Iar Ghedeon a zis ctre ei: ce

am fcut eu acum, în ce chip ai

fcut voi? Au nu este mai bun o

ciorchin din viea lui Efraim, decât

tot culesul vh" lui Aviezer^ h

3. In mâna voastr au dat Dom-
nul pre cpeteniile Madiamului, pre

Oriv i pre Ziv, i ce am puiu face

eu, în ce chip ai fcui voi ? Atunci

a potolit mâniea lor deasupra sa,

grind el cuvântul acesta.

4. i a mers Ghedeon la Iordan,

i a trecut el i cei trei sute de

24. Ioart 1, 28. 25. Psalm 82, 12.

! 8. I- 12, i.
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brbai, carii erau cu el, ostenii 'i

flmânzi. #

5, i a zis ctre oamenii cei din

Sokhot: dai pâine ^e? mâncat po-

porului celui ce estet; cu mine, c
este flmând, i eu îndat alerg

dup Zevea i dup Salmana îm-

praii Madiamumi.

6. i au zis boierii Sokhotului:

au doar mâna lui Zevea i a lui Sal-

mana este acum în mâna ta, ca s
dm otirii tale pâine?

7i i a zis Ohedeon : pentru a-

ce%a când va da Domnul pre Zevea

i pre Salmana în mâna mea, i eu

voiu scrpinâ trupurile voastre cu

.spinii pustieifi cu ciulini.

8. i s'a suit de acolo în Fanuil,

i a grit ctre oamenii locului a-

celuiâ.tot întru acel chip; iar oa-

menii din Fanuil i-au rspuns lui în

c<? chip i-au fost rspuns oamenii

din Sokhot.

9. i a zis Ohedeon ctre oamenii

din Fanuil, grind : când m voiu

inloarce cu pace, voiu stric turnul

acesta. ">..

, 10. Iar Zevea i Salmana erau în

Karcar, i tabra lor cu ei ca vre-o

cincisprezece mii, toi cei ce au r-
mas din toat tabra fiilor rsri-
tului. Iar cei ce au czut, au fost o

sut i douzeci de mii de brbai,
carii purtau sbii.

11. i s'a suit Ohedeon pre ca-

lea celor ce lcuesc în corturi la r-
sritul Navei, aproape de Nava i
Egheval i a lovit tabra, care nu

avea team de nimic.

12. i au fugit Zevea i Salmana,

i au alergat dup ei, i an prins pre

acei doi împrai ai Madiamului, pre

Zevea i pre Salmana, i toat ta-

bra lor o au turburat.

13. i s'a întors Ghedeon fecio-

tuI lui loas dela rsboiu, înainte de

rsritul soarelui.

14. i a prins o slug de ai oa-

menilor celor din Sokhot, i l-a în-

trebat pre el, i a scris numele boie-

rilor Sokhotului i al btrânilor lui,

aptezeci i apte de brbai.
15. i a mers Ghedeon la boierii

Sokhotului i le-a zis: iat Zevea i
Salmana pentru carii m-ai ocrît,

zicând: au doar mâna lui Zevea i
a lui Salmana este acum în mâna
ta? Ca s dm oamenilor ti celor

flmânzi pâine?

16. i a luat pre boierii i pre b-
trânii cetii i i-a btut pre. ei cu

spinii pustiei i cu ciulini, cu ace-

lea a zdrobit pre brbaii cetii So-

khotului.

17. i turnul Fanuilului l-a stricat,

i pre brbaii cetii i-a omorît.

18. i a zis ctre Zevea i ctre

Salmana: cum au fost brbaii pre

carii i-ai omorît în Tavor? Iar ei au

zis
1

: cum eti tu, aa au fost i ei,

cel ce seamn ie, seamn lor, ca

chipul fiului de împrat erau.

19. i a zis Ghedeon : fraii mei
i feciorii maicii mele au fost, i s'a

jurat lor: viu este Domnul, de i-ai

fi inut vii, nu y'a fi omorît pre voi.

20. i a zis iui leter, fiul su cel

întâi nscut; scoal-te i-i omoar
pre ei, iar fiul su n'a scos sabiea

sa, c s'a temut, pentrucâ erâ. mai
tânr.

21. i a zis Zevea i Salmana

:

scoal-te tu i te repezi asupra noa-

str, c, ca un brbat; ai patere, i
s'a sculai Ghedepn i a ucis pre Ze-

vea i pre Salmana, i a luat luni-

oarele, care erau la grumazii cmi-
lelor lor. ,, %

'

22. i au zis brbaii lui Israil e-
treGhedeon : doamnei Stpânete-ne
pre noi, tu i Hal tu i fiul fiului

tu, c tu ne-ai mântuit pre noi din

mâna lui Madiam.

23. i a zis ctre ei Ghedeon: nu

voiu stpâni eu pre voi i nu va

23. 1 Imp. 8, 7.
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stpâni fiul meu pre voi, ci Domnul
va sfpânî pre voi.

24. i a zis Ghedeon ctre ei: voiu

face vou cerere: s-mi deâ mie fie-

care brbaf cercel din przile lui;

câ cercei de aur erau la ei, c erau

Ismailteni.

25. i ei au zis: iat vom da, i
înfinzându-i haina sa fiecare br-
bat a aruncat acolo cercel din pra-

da sa.

26. i cerceii cei de aur, cari i-au

cerut, au tras o mie i apte sule de

sicii de aur, afar de lunioare i
de lanuri i de îmbrcminfeie cele

de podir, care erau pre împraii
Madiamului, i afar de lanurile care

erau la grumazii cmilelor lor.

27. i a fcut dintr'acelea Ghe-

deon, Efod, i 1-a pus în cetatea sa

în Eîrata, unde a pctuit tot Isra-

ilul dup dânsul, i a fost lui Ghe-

deon i casei lui spre cdere.

28. i s'a umilit Madiam înaintea

fiilor lui Israil, i mai mult n'a a-

daos a ridic capul su, i a fost

pace în ar patruzeci de ani în zi-

lele Iui Ghedeon.

29. i s'a dus îerovaal fiul lui îoas

i a lcuit în casa sa.

30. i aveâ Ghedeon aptezeci de

fii, cari ieise din coapsele lui, c
multe femei aveâ el.

31. i iitoarea lui cea din Sihem

i-a nscut i ea fecior, i i-a pus nu-

mele Avfrneleh.

32. i a murit Ghedeon feciorul

Iui îoas întru btrânee bune, i s'a

îngropat în mormântul tatlui su
în Eîrata Aviezerul.

33. i a fost dupce a murit Ghet ,

deon, s'au întors fiii lui Israil i. au

curvit dup Valimf i au fcut leg-

tur cu Vaal Verit, ca s le fie el

lor Dumnezeu.

34. i nu 'au adus aminte fiii lui

Israil de Domnul Dumnezeul lor, cel

24. Fac. 37, 25. 30. 9, 5. 33. 9. 4, 46.

ce i-au mântuit pre ei din mâna tu-

turor vrjmailor lor celor de priti

prejur.

35. i n'au fcut mil cu casa lui

îerovaal, adic a lui Ghedeon, dup
tot binele ca*re l-a fcut cu Israil.

CAP. 9..

- Avimeleh.

Si s'a dus Avimeleh feciorul lui le-

j
rovaal în Sihem Ia fraii mumei

sale, i a grit ctre ei i ctre toat

rudenia casii tatlui maicei sale, zi-

când:

2. Grii întru urechile tuturor br-
bailor din Sihem; ce voii voi ma
bine: s v stpâneasc aptezeci

de brbai toi feciorii lui lerpvaal

sau s v stpâneasc un brbat?
i v aducei aminte, c osul vostru

i carnea voastr sunt eu.

3. i au grit pentru el fraii mu-

mei lut întru auzul tuturor brbai-

lor din Sihem toate cuvintele ace-

stea, i 'au plecat inimile lor dup
Avimeleh, peniruc au zis: fratele no-

stru este. i

> 4. i i-au dat lui aptezeci de ar-

gini din casa lui Vaal Verit, i
;
a

nimit cu ei Avimeleh brbai s-
raci i fr de lca, i au mers dup
dânsul.

5. i a intrai în casa tatlui su
în Efrata, i a omorîi pre fraii si,

pre feciorii lui îerovaal aptezeci de

brbai pre o piatr, i a rmas oja^

tam feciorul cel mai tânr al luifîef

rovaal, c s'a fost ascuns. •

6. i s'au adunat toi brbaii din

Sihem i toat casa lui Vitmaalo, i
mergând au pus #CAyt|^e^iffip-
rat la stejarui^^il ^S^II Sihem.

7. i s'a spus lui Ioatam, i a mers

i a sttut în vârful muntelui Gari-

zin, i 'a ridicat glasul su i a

9. £. Fac. 29, 14; 2 Imp. 19, 13. 4. i Jmp.
22, 2. 5. 8, 30. 6. Is. Navi 24, 26.
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plâns, si le-a zis lor :
ascultai-m

brbai din Sihem,ca aâ s v a-

seulte i pre voi Dumnezeu.

a Odinioar au mer lemnele s
ung împrat presfe sine, i au zis

mslinului: împrjete presfe noi.

9. i le-a rspuns lor mslinul:

nu voiu lsâ eu grsimea mea, care

înfru mine o au mrii Dumnezeu i
oamenii, i s merg s împrtesc

presle lemne.

10. i au zis lemnele cfre smo-

chin: vino de împrtete preste noi.

11. i le-a rspuns lor smochinul:

nu voiu lsâ eu dulceaa mea i
road mea cea bun, s m ducs
împrtesc preste lemne.

12. i au zis lemnele ctre viâ:

vino de împrtete preste noi.

13. i le-a rspuns via: nu voiu

lsâ eu vinul meu, veseliea lui Dum-
nezeu i a oamenilor, i s m duc

s împrtesc "presfe lemne.

14. i au zis toate lemnele ctre

spin: vino de împrtete presle noi.

15. i a zis spinul ctre lemne:

de vrei cu adevrat s m ungefi

împrat preste voi, venii de v n-
djduii supt acoperirea mea; iar de

nu, s ias foc din spini, i s m-
nânoeMkiedrii Livanului.

16. i acum dac cu adevrat i
desvârit ai fcut i ai pus pre

Avimeleh s împreasc i ai f-
cui bine cu ierovaal i cu casa lui,

i dac ai fcut, ca s-i rspltii
binele, care vi l-a fcut mâna lui.

17. C s'a btut tatl meu pentru

voi, i 'a pus în primejdie sufletul

su, i v'a mântuit pre voi din mâna
Iui Madiam. ,

18. Iar voi v'ai sculat astzi a-

supra casei tatlui meu, i ai o-

morît pre feciori? lui aptezeci de

brbai pre o piatr, i ai pus îm-

prat pre Avimeleh feciorul slujni-

8, 4 Imp. 14, 9. 9. Ps. 103, 17. 14. 2 Pa*
ralip. 25, 18.

cii Sui presfe brbaii din Sichem»

pentruc este fratele vostru.

19. De ai fapt adevrat i drepf

cu Ierovaal i cu casa lui în ziua

aceasta, tii voi binecuvântai, i s
v veselii înfru Avimeleh, l el s
se veseleasc întru voi.

20. Iar de nu, s ias foc din A-

vimeleh, i s mnânce pre brbaii
din Sichem i casa lui Vitmaab, i
s ias foc din brbaii Sichemului

i din casa lui Vitmaalo, i s mi-

sfuiasc pre Avimeleh.

21. i a fugit Ioalam, i dându-

se în laturi a mers la Veira, i a

lcuif acolo pentru frica lui Avime-

leh fratele su.
22. i a împrit Avimeleh pre-

sfe Israil trei ani.

23. i au trimis Dumnezeu duh

ru înfre Avimeleh i între brbaii
Sichemului, i au urgisii brbaii Si-

chemului casa lui Avimeleh.

24. Ca s aduc nedreptatea ce-

lor aptezeci de îii ai lui Ierovaal,

i sângele lor s-1 pue pre Avime-

leh fratele lor, care Na omorît pre

ei, i asupra brbailor Sichemului,

carii l-au ajutat pre el, ca s omoare
pre fraii si.

25. i i-au pus Iui brbaii Siche-

mului paznici într'ascuns pre piscu»

rile munilor, i prindeâ pre toi cei

ce cltoreau pe acolo, i s'a dat de

tire lui Avimeleh.

26. i a venit Gaal feciorul lui A-

ved i fraii lui, i au trecut în Si-

chem, i au ndjduit întru dânsul

brbaii Sichemului.

27. i ieind la arini, au cules vi-

ile sale i au stors struguriii au f-
cut jocuri, i intrând în casa dum-
nezeului su au mâncat i au but;
blestemând pre Avimeleh.

28. i a zis Gaal feciorul lui A-

ved: cine este Avimeleh i cine este

feciorul Sichemei, ca s slujim lui?'

Au nu este feciorul lui Ierovaal, t
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Zevul îngrijitorul lui robul lui îm-,

preun cu brbaii iui Emor tatl

lui Sichem? i ce sâ^slujim noi lui.

29. Cine va da pre poporul a-

cesta în mâna mea? i voiu alung
pre -Avimeleh, c voiu zice lui Avi-

meleh: înmulete puterea ta i iei

afar.

30./i a auzit Zevul mai marele

cetii cuvintele lui Gaal îeciorul iui

Aved, i s'a mâniat foarte.

31. i pre ascuns a trimis soli la

Avimeleh cu" daruri, zicând: iat Gaal

feciorul lui Aved i fraii lui au ve-

nit în Sichem, i au întrâtat ceta-

tea asupra fa.

32. i acum scoal-fe noaptea, tu

i poporul tu cel cu tine, i pân-

dete dimineaa în arin.

33. i va fi, diminea odat cu

rsritul soarelui s mâneci, i s
nvleti asupra cetii, i când va

ieî el i poporul cel cu el aîar

la tine, f-i lui câte va afl mâna ta.

34. i s'a sculat Avimeleh i tot

poporul cel cu el noaptea, i a pân-

dit Sichema de patru pri.

35. i s'a fcut diminea, i a ie-

it Gaal feciorul lui Aved, i a st-

tut la ua porii cetii, i s'a scu-

lat Avimeleh i poporul cel cu el

dela pând.
36. i a vzut Gaal feciorul lui

Aved pre popor, i a zis ctre Ze-

vul: iat poporul se pogoar din

vârful munilor, iar Zevul a zis c-
tre el: umbra copacilor vezi tu, ca

i cum ar fi oameni.

37. i a adaos Gaal înc a gri,

i a zis: iat popor se pogoar
despre mare mergând pe mijlocul

locului, i o parte vine pre calea

stejarului vztorilor, alt parte vine

pre calea esului Maonenim.

38. i a zis ctre el Zevul: unde

este acum gura ta, care ziceâ: cine

este Avimeleh, ca s slujim Iui? Au
nu acesta este poporul, pre care l-ai

defimat? Iei dar acum, i te bate

cu el.

39. i a ieit Gaal înaintea br-
bailor din Sichem, i s'a btut cu
Avimeleh, i 1-a gonit pre el Avi-

meleh.

40. i a fugit de faa lui, i muli
au czut mori pân la poarta ce-

tii.

41. i a ezut Avimeleh în Arima,

i Zevul a scos pre Gaal i pre fraii

lui, ca s nu lcuiasc în Sichem.

42. i a fost a doua zi a ieit po-

porul în arin, i s'a spus lui A-

vimeleh.

43. i 'a luat poporul i 1-a îm-

prit în trei pri, i a strjuit în

arin i a privit, i iat popor a

ieit din cetate i s'a sculat asupra

lor i i-au btut pre ei.

44. i Avimeteh i mai marii cei

ce erau cu el au înaintat t au st-
tut la ua porii cetii, i cele dou
cete s'au revrsat preste toi cei ce

erau în arini, i i-au btut pre ei.

45. Iar Avimeleh toat ziua aceea
i

a dat rsboiu asupra cetii, i a

luat cetatea, i pre poporul cel din

ea 1-a omorît, i cetatea o a stricat

i a presrat preste ea sare.

46. i auzind brbaii turnului St-

chemului, au intrat toi în întrtfura

casei fgduinii iui Vetil Verit.

47.i s'a spus lui Avimeleh,c s'au

strâns foi brbaii turnului Sichem.

48. i s'a suit Avirrîeleh în mun-
tele Selmonului i tot poporul cei

cu el, i a luat Avimeleh securea în

mâna sa, i a tiat o sarcuî de

lemne, i ridicându-o o a pus pre

umrul su, i a zis ctre poporul

cel cu el: ce m'ai vzut pre mine
fcând, curând facei i voi ca mine,

49. i au tiat i ei fiecare o sar-

cin, i ridicându-o au mers dup
Avimeleh, i au pus lemnele preste

întritur, i i-au dat ei foc, i au

murit toi brbaii turnului Sichem,
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ca la o mie de brbai i de femei.

50. i s'a dus Avimeleh din Vetil

Verii ia Tivis, i 1-a încunjurat i

l-a luaj.

51. i er în mijlocul cetii furn

tare, i au fugif acolo toi brbaii

i femeile i ioafe cpeteniile ce-

igii, i s'au închis acolo, i s'au

suit în coperiul turnului.

52. Iar Avimeleh a venit pân lâ

furn bfându-se, i s'a apropiat de

ua turnului ca s-1 aprinz s arz

cu ioc.

53. Iar o femeie a aruncat o bu-

cat de piatr de râni preste ca-

pul lui Avimeleh, i i-a spart capul.

54^ i Avimeleh îndat a strigat

pfe sluga, care purtâ armele lui, i
i-a zis: scoate sabiea ta i m d-

mdar, ca nu cumvâ s se zic

cândvâ : muere l-a omorît pre el,

i 1-a junghiat pre el sluga lui, i
a murit. .

55ri vzând blrbaii lui Israil,

c^a murit Avimeleh, fiecare s'a dus

la casa sa.

56;'i au întors Dumnezeu lui A-

vîmeieh rul, care l-a fcut tatlui
j

su omorând pre cei aptezeci de

frai ai si.

57. i iot rul brbailor Sichemu-

lui l-au întors Dumnezeu în capul

lor, i a venit preste ei blestemul

lui loatam fiul lui Ierovaal.

CAP. IO.

Israil învins de Filisteni,

Si
dup Avimeleh s'a sculat, ca s

,
mântuiasc pre Israil, Tolâ fecio-

rul lui Fua, fiul unchiului lui» br-
bat din lsahar, i acesta lcuiâ. în

Samir în muntele lui Efraim.

2, i a judecat pre Israil dou-
zeci i trei de ani, i a murit i s'a

îngropat în Samir.

53. 2 Imp. 11, 21. 54, 1 Jmp, 31, 4.

55. l Parai. 10, 4.

3. i dup el s'a sculat lair din

Galaad, i a judecat pre Israil dou-
zeci i doi de ani.

4. i s'a nscut lui treizeci i doi

de feciori, carii clreau pre treizeci

i doi de mânji de asini, i erau mai

mari preste treizeci i dou de ce-

ti, care le-au chemat satele lui lair

pân în ziua aceasta, i sunt ace-

stea în pmântul Galaad.

5. i a murit lair, i s'a îngropat

în Kamon.

6. i au adaos fiii lui Israil a face

ru înaintea Domnului, i au slujit

Vaalimilor i Astarotilor, i dumnei

zeilor Siriei i dumnezeilor Sîddnui

lui, i dumnezeilor Moavului i dum-
nezeilor fiilor lui Amon, i dumne-

zeilor neamurilor celor streine, i au

prsit pre Domnul i nu i-au slu-

jit lui.

7. i s'au mâniat cu tuime Dom--

nul pre Israil, i i-au dat pre ei în

mâna altor neamuri i în mâna fi-

ilor lui Amon,
8. Carii au necjit i au asuprit

pre fiii lui Israil în vremea aceea

optsprezece ani, pre toi fiii lui Is-

rail cei dincolo de Iordan în p-
mântul Amoreului în Galaad.

9. i au trecut îiii lui Amon Ior-

danul, ca s bat pre luda i pre

Veniamin i pre Efraim, i s'au ne-

cjit fiii lui Israil foarte. ,

10. i au strigat îiii lui Israi! c-
tre Domnul, zicând: pctuii-am îna-

intea fa, c am prsit pre Dumne-
zeul nostru, i am slujit lui Vaalim.

îl. i au zis Domnul ctre fiiflui

Israili au nu Eghiplenii i Amoreii

i fiii lui Amon l Moav i cei de

alt neam,

îl. i Sidonenii i Amalic i Ha-

naan v'au necjit pre voi, i ai stri-

gat ctre mine, i v'am mântuit pre

voi din* mâna lor?

IO. 4> 5» ÎO. 7. 4, 2; 1 Imp. 12, 9.

11. 3, 31.-
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r 13. i vot m'a{i prsit pre mine,

ia{i slujii la dumnezei streini? Pen-

tru aceea nu voiu mai adaoge av
mântui pre voi.

14 Merge|i, i strigai ctre dum-

nezeii, pre carii i-at ales, ca aceia

s v mântuiasc pre voi în vre-

mea necazului vostru.

15. i au zis fiii lui Israil ctre

Domnui: pctuit-am, f tu cu noi,

câte-ji plac {ie, numai într"aceast

vreme ne mântuete pre noi.

16. i au lepdat pre dumnezeii

cei streini dintre ei, i au slujit Dom-
nului singur, cruia i-au prut ru
de necazurile lor.

17. Iar fiii lui Amon uindu-se au

tbrît în Galaad, i adunându-se i
fiii lui Israil au ieit i au tbrît
în Masifâ.

18. i au zis poporul i boierii Ga-

kadului, fiecare brbat ctre aproa-

pele su: cine este brbatul, care

va începe a se bate cu fiii lui A-

mon, i va fi mai mare preste toi

cei ce lcuesc în Galaad?

CAP. 11.

leftae i fgduina lui.

Iar
leftae Galaaditul er tare în-

tru vîrtute, i erâ el fecior de fe-

meie curv, care a nscut lui Ga-

laad pre leftae.

2.f femeia lui Galaad i-a ns-
cut lui iii, i dupce au crescut fiii

femeii, a scos pre leftae zicându-i:

nu vei motenî în casa tatlui no-

stru, c tu eti fecior din femeie

curv. g

3. i a fugit leftae dela fa{a fra-

ilor si, i a lcuit în pmântul Tov,

i s'au adunai la leftae oameni f-
ctori de ru, i au ieit cu el.

4. i a fost dup zilele acelea,

ÎS. 11, 6-11.
11. /. Evt. 11, 32. 3. 2 Imp. 10, 6, 8; 1

hnp. 22, 2. *

când s'au btut fiii lui Amon cu Israil

5. i a fost dupce s'au btut fiii

lui Amon- eu fiii Iui Israil, a mers

btrânii Galaadului s ia pre leftae

din pmântul Tov.

6. i a zis lui leftae: vino i fii nou
povfuilor, ca s dm rsboiu asu-

pra fiilor lui Amon.

7. i a zis leftae ctre blrânii

Galaadului: au nu voi m'ati urît i
m'ai scos din casa tatlui meu, t
m'a{i gonit dela voi? i pentruce

veniji la mine acum, când suntei

necjii?

8. i au zis btrânii Galaadului

ctre leftae: nu aa, ne-am întors

acum la tine, ca s mergi cu *m>i,

i vom da rsboiu asupra fiilor lui

Amon, i v£i fi nou mai mare pre-

ste loji cei ce lcuesc în Galaad;

9. i a zis leftae ctre brbaii
Galaadului ; de m întoarce^ pre

mine voi, pentru ca s dau rs»

poiu asupra fiilor, lui Amon, i-i va

da pre ei Domnul în mâinile mete,

eu s v fiu vou mai mare.

10. i au zis blrânii Galaadului

ctre leftae: Domnul cel ce aude a-

cestea, el mijlocitor i mrturie este>

c vom face dup cuvântul tu aâ.
11. i a mers leftae cu btrâttiî

Galaadului, i 1-a pus poporul pre-

ste sine cap i povfuitor, i a grit

leftae toate cuvintele sale înaintea

Domnului în Masifâ.

12. i a trimis leftae soli la îm-

pratul fiilor lui Amon, zicând : ce

este mie i {ie, c ai venit tu ia mine

s dai rsboiu în pmântul meu.

13. ici rspuns împratul fiilor

lui Amon ctre solii lui leftae: pen-

fruc Israil, Când s'a suit din Eghi-

pet, a luai pmântul meu dela Ar-

non pân la lavok i pân la Ior-

dan, i acum întoarce-1 cu pace, i
»m voiu duce.

7. Facere 26, 27. 12. Num. 21, 21.
13. Nun. 21, 26.
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14- i s'au înlors solii la Ietîae,

i a mai trimis Ieitae soli ia împ-

ratul fiilor lui Arnpn,

15. Carii au zis lui: aâ zice Ieî-

iae: n'a luat lsrait pmântul lui

Moav, nici pmântul fiilor lui Amon;

16. Cci, când s'au suit ei din E-

ghîpct, a mers Israil prin pustie pân

la marea Roie, i a venit în Kadis.

17. i a trimis Israii soli la îm-

pratul Edomului, zicând: las-m
trec prin pmântul tu, i n'a a-

scultat împratul Edomului, înc i

îa împratul lui Moav a trimis, i
n'a voit, i a ezut Israil în Kadis.

18. Apoi s'a dus în pustie, i a

încunjuraf pmântul Edomului, i
pmântul lui Moav, i a venit ctre

rsrit de pmântul lui Moav, i a i-

brît dincolo de Amon, i n'a in-

irat în hotarul iui Moav, c Amon
esle hotarul lui Moav.

19. i a trimis^lsrail soli la Sion

împratul Amoreului împratul Ese-

vonului, i a zis Israil ctre el: la-

s-m s trec prin pmântul tu
pân la locul meu.

. 20. i n'a vrut Sion s lase pre

Israil treac prin hotarul su, i
a adunat Sion lot poporul su, i
aii Jâbrî la Iasa, i au dat rsboiu

cu Israil.

21. r au dat Domnul Dumnezeu
lui Israil pre Sion i pre tot popo-

rul lui în mâna lui Israil, i 1-a b-
tut pre el, i a motenit Israil tot

pmânlul Amoreului celui ce lâcuiâ

în pmântul acela.

22. i a motenii tot hotarul A-

moreului, dela Amon pân la layoc,

i dela pustie pân la Iordan.

23. i acum Domnul Dumnezeul
lui Israil a ridicat pre Amoreu dela

faa poporului su Israil, i tu vei

moteni pre el?

17. Num. 20, 14. 18. Num. 20, 21; 21 13.
19. H 2 Lege 2, 26; Num. 21, 21.
21. Num. 21, 34; H 2 Lega 3, 1-3 i 2, 36;

20, 7.

24. Au nu câte |i-a dat ie Hamos
dumnezeultu, acelea le vei moteni?
i noi suntem moteni tuturor, pre

cari i-au ridicat Domnul Dumnezeul
nostru dela îaa noastr i ni i-au

dat motenire.

25. i acum au mai bun eti tu

decât Valac fiul lui Sepîor împra-
tul lui Moav? Care s'a bjut cu is-

rail i nu 1-a biruit pre el

26. Când a lcuit Israil în Esevon

i în hotarele lui i în pmântul A-

roir i în hotarele lui i în toate ce-

tile cele de lâng Iordan, trei sute

de ani, i pentruce într'alâla vreme

nu le-ati scos.

27. i acum eu n'sm greii |ie j
faci cu mine ru, ca s dai rsboiu
asupra mea, Domnul cel ce este ju-

dector, s judece astzi între fiii

lui Israil i între fiii lui Amon.

28. i n'a ascultat împratul fiilor

lui Amon de cuvintele lui leftae, care

le-a trimis Ia el.

29. i Duhul Domnului a fost pre-

ste leftae, i încunjiurând Galaadul

i pre Manasî, a trecui piscul Oa-

laad, i dela piscul Galaad dincolo

de fiii lui Amon.
30. i a fcut leftae fgduin

Domnului i a zis: de vei da pre

fiii lut Amon în mâna mea,

31. Va fi c oricare va iei din u-

ile casei mele mai întâi înaintea

mea când m voiu întoarce cu pace

dela fiii lui Amon, aduce'l-voiu pre

el ardere de, toi Domnului.

32 i a trecut leftae la fiii lui A-

mon, ca s dea rsboiu asupra lor,

l i-a dat pre ei Domnul în mâna lui.

33. i i-a btut pre ei dela Aroir

pân ta intrarea în Semenit, dou-
zeci de ceti, i pân la viile lui

Avei, cu btae mare foarte, i s'au u-

milil fiii Iui Amon dela fata fiilor

lui Israil.

24.*3 Imp. 11, 7; Num. 21, 29. 25. Num.
22, 2. 29. 6, 34.
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34. i întorcându-se Ieftae în Ma-

slfa la casa sa, iat fata iui înainte

i-a ieit întru întâmpinare cu tim-

pine i cu danuri; i aceasta erâ

fat una nscut a lui iubit, i a-

far de ea nici fecior, nici fat n'aveâ.

35. i a fost dac o a vzut pre

ea, 'a rupt hainele sale i a zis:

vai de mine, fiica mea, m'ai împie-

decai, piedec le-ai fcut întru o-

chii mei, c eu am deschis gura

mea pentru tine ctre Domnul i nu

voiu pufeâ s întorc,

36. Iar ea a zis ctre el: printe,

dac ai deschis gura la ctre Dom-
nul, f cu mine dup cuvântul care

a ieit din gura fa, pentru care au

fcut ie Domnul izbând asupra

vrjmailor ti din fiii lui Amon.
37. i a zis ea ctre tatl su: f

mie printele meu, lucrul acesta:

las-m dou luni s m duc i s
umblu preste muni, ca s-mi plâng

fecioria mea, eu i soaele mele.

38. i i-a zis ei: du-te, i o a slo-

bozit pre ea dou luni, i s'a dus

ea i soaele ei, i a plâns fecioria

sa în muni.
39. i dupce s'au sfârit acele

dou luni i s'a întors ea la tatl

su, el a fcut cu ea dup cum s'a

fost fgduit, i ea n'a cunoscut

brbat.

40. i s'a fcut oblceiu întru Is-

rail, dese adunau fetele lui Israil în

tot anul, s plâng pre fata iui lefiae

Galaadituî patru zile într'un an.

CAP 12.

înfrângerea Efraimiilor..

"îsssi s'au adunat fiii lui Efraim i
au venit în Sefinâ i au zis ctre

îeîtae : pentruce ai mers a da rs-

boiu asupra fiilor lui Arrion i nu

ne-ai chemat i pre noi s mergem

34. l Imp. 18, 6. V,

12. 1. 8, 1. *

cu line; casa ta o vom arde preste

tine cu foc.

2. i a zis ctre ei Ieftae: brbat
rsboinic eram eu i poporul meu
i fiii lui Amon m smereau foarte,

i v'am strigat pre voi i nu m'ai

mântuit din mâinile lor.

3. i am vzut c nu erâ cel ce

mântuete, i am pus sufletul meu
în primejdie i am trecut la fiii Iui

Amon, i i-au dat pre ei Domnul în

mâna mea, i pentruce v'ai suit la

mine în ziua aceasta s dai rs-
boiu asupra mea?

4. i a adunat Îeîtae pre toi br-
baii Gaîaaditeni, s se bat cu E-

îraim,i au btut brbaii Galaadului

pre Efraim, c au zis: voi Galaadi-

fenii suntei fugarii lui Efraim în

mijlocul lui Efraim i în mijlocul

lui Manasi.

5.i au apucat Calaaditenii vadurile

Iordanului lui Efraim, ila fost când

au zis cei fugii ai lui Efraim s
trecem, i le-au zis lor brbaii cef

din Galaad : au dintr'ai lui Efraim

suntei voi? i au zis: nu suntem,

6. i le-a grit lor: zicei dar: Shiv-

volet, ce se chiam spic, i n'au pu-

tut zice bine aâ, i i-au prins pre

ei i i-au junghiat la vad Urile Ior-

danului, i au czut în vremea aceea

din Eîraim patruzeci i dou' de mii.

7. i a judecat îeîtae pre Israil

ase ani, i a murit Ieftae Galaadituî

i s'a îngropat în Galaad cetatea sal

8. i dup el a judecat'pre îsratl

Avessan din Vitleem.

*9. i s'a nscut lui treizeci de fe-

- ciori i treizeci de fetefpre care le-a

mritat afar, i treizeci de fete de

afar au adus femei feciorilor si, i
a judecat pre Israil apte ani.

10. i a murit Avessan, i s'a în-

gropat în Vitleem.

• 11. i dup el a judecat pre Is-

rail Ailom Zavuloneanul zece ani.

12. i a murit Ailom Zavulonea-
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„.al,, i s'a îngropat Ailom în p-

mântul lui Zavulon.

13. i dup el a judecat pre îs-

raiî Avdon feciorul lui Elil Farafo-

niiul.

14. i s'a nscut lui patruzeci de

feciori i treizeci de feciori ai fe-

ciorilor lui, carii înclecau pre apte-

zeci de mânji de asin, i a jude-

cat pre Israil opt ani.

15. i a murit Avdon feciorul lui

Elil Faratonitul, i s'a îngropat în

Faraton, în pmântul lui Efraim în

muntele lui Amalic.

CAP. 13.

Materea lui Samson.

Sii
iar m adaos fiii lui Israil a face

j
ru înaintea Domnului, i i-au dat

pre ei Domnul în mâna Filisteilor

patruzeci de ani.

: 2. i»erâ' un brbat din Saraa,

din seralmfia lui Dan, i numele lui

Manoe, i femeia lui stearp, i fiu

ntea.
3. i îngerul Domnului s'a artat

femeii, t a zis ctre dânsa; iat fu

eti stearp* l n'ai nscut, ci vei

luâ în pântece i vei nate fiu.

4. i acum s te pzeii s nu

bei vin i butur ameitoare, i s
nu mnâncinimic, ce este necurat.

5. G iat fu în pântece vei luâ,

i vei nate fiu ; briciu pre capul lui

nu se va suî, c sfinit lui Dumne-
zeu, va fi pruncul din pântece, i el

va începe a mântui pre Israil din

mâna Filisteilor. ~-
i

6. i a mers femeia i a spus

brbatului su, zicând: un ora al

lui Dumnezeu a venit la mine, i
chipul lui er ca chipul îngerului lui

Dumnezeu luminat foarte, i l-am

întrebat de unde este, i rfumele lui

rai mi l-a spus.

14. 5, 10î 10, 4. 15. 2 Imp. 23, 30.

13. 1- 2, 11. 3. Fac. 16,11. 4. Num. 6, 2,

3; l Imp: l, 11, 20. 5. Lucâ 1, 31.

7. i mi-a zis: iat tu în pântece

vei luâ î vei nate fiu, i acum s
nu bei vin i butur ameitoare,

i s nu mnânci nimic, ce este

necurat, c sfinit lui Dumnezeu va

fi pruncul din pântece, pân în ziua

morii sale.

8. i s'a rugat Manoe Domnului,

i a zis: o Doamnei Omul lui Dum-
nezeu, pre care l-ai trimis la noi,

s vie iari i s ne învefe, ce

s facem pruncului/care se va nafe.

9. i au ascultat Dumnezeu glasul

lui Manoe, i iari a venit înge-

rul lui Dumnezeu la femeie, când

edeâ ea în jarin, i Manoe br-
batul ei nu erâ cu ea.

10. i grbind femeia a alergat i
a spus brbatului su, i a zis c-
tre el: iat s'a artat mie omul, care

a venit la mine în ziua aceea.

11. i s'a sculat Manoe, i a mers
dup femeia sa, i a venit la br-
ba tul acela i a zis lui: au tu eti

omul, care ai grit ctre femeia mea?
i a zis îngerul: eu sunt.

12. i a zis Manoe: acum 'dac

se va plini cuvântul tu, ce frebue

s se fac cu prunCtil, i de ce s
se fereasc?

13. i a zis îngerul Domnului c-
tre Manoe: de toate care am zis

\

femeii, s se pzeasc. ^ -

14. Tot ce iese din vi de vie s
nu mnânce, i vin i butur ame-

itoare s nu beâ, i nimic ce este

necurat s nu mnânce, i toate câte

am poruncit ei, s le pzeasc.
15. i a zis Manoe ctre îngerul

Domnului: rogu-te dar s m as-

culi, i-fi vom gti un ied din capre.

16. i a zis îngerul Domnului c-
tre Mrioe: de m vei opri, nu voiu

mâncâ din pâinile tale, i de vei

face ardere de tot, Domnului s'o a-

duci, c n»a cunoscut Manoe, c în-

gerul Domnului este el.

*—-
•

* 7. 'Num? 6, 3, 5. 15. 6, 18.
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17. i a zis Manoe ctre îngerul

Domnului: cum este nuntde tu?
Ca dupce se va plinî cuvântul tu,

s te mrim pre tine.

18. i i-a zis lui îngerul Domnu-
lui, penfriîce întrebi de numele meu?
C minunat este el.

19. i a luat Manoe iedul cel din

capre i jertfa, i le-a. adus pre pia-

tr Domnului, iar ei minunate a fcut

în faa lui Manoe i femeii lui.

20. i a fost când - s'a suit para

jertfelnicului spre cer, s'a suit i în-

gerul Domnului cu para jertfelnicu-

lui; iar Manoe i femeia lui priveau,

i au czut cu faa lor pre pmânt.
21. i n'a mai adaos îngerul Dom-

nului a se arta lui Manoe i fe-

meii lui. Atunci a cunoscujt Manoe,

c îngerul Domnului a fost acela.

22. i a zis Manoe ctre femeia

sa: cu moarte vom muri, c am v-
zul pre Dumnezeu.

23. i i-a zis lui femeia: de ar- H

vrut Dumnezeu s ne omoare ;p.re

noi, n'ar fi primit din mâna noastr

ardere de tot i jertf, i nu ne-ar

ii artat nou toate acestea, nici în

vremea aceasta auzite ne-ar fi fcut

nou acestea.

24. i a nscut femeia fecior, i
a chemat numele lui Samson, i a

crescut pruncul, i l-au binecuvân-

tai pre el Domnul.

, 25. i a început Duhul Domnului

a petrece împreun cu el în tabra

Iui Dan între Saraa i între Estaol.

CAP. 14.

Faptele lui Samson.

i s'a dus Samson în Tamnata, i
a vzut în Tamnata femeie din fe-

tele celor de alt neam, i i-a plcut

lui.

2. t înlorcându-se a spus tatlui

18. Fac. 32, 20. 22. Eite 33, 20; H 2 Lege
5, 26. 24. Evt. 11, 32. 25. IS.,12.

su i mumei sale zicând ; femeie

am vzut în Tamnata din fetele Fi-

lisiteilor, deci luai-o pre ea mie fe-

meie.

3. Iar latl su i muma sa i-au

zis: au doar între fetele frailor ti

i în tot poporul tu nu este femeie?

Pentruces mergi tu s-|i iei femeie

dela cei de alt neam, cari sunt ne-

tei împrejur? i a zis Samson c-
tre tatl su: pre aceasta o ia mie,

c aceasta a plcut ochilor mei.

4. i tatl lui i muma lui n'au

cunoscut c dela Domnul este, i
izbând caut el din cei de alt neam,

c în vremea aceea cei de aii neam
stpâneau pre Israil.

5. i s'a dus Samson cu tatl lui

i muma lui în Tamnata, i venind

pân la viile Tamnatei, aieolo i-a ie-

it înainte un puiu de leu- râgnind.

6. i a venit preste el Duh&l Dom-
nului, i i-a spintecat ca pc£«n led

din capre, i ca o nimica et4Hn mâi-

nile Iul, i n'a spus tatlui su i
mumei sale ce a fcut.

7. i s'a dus i a grit femeii, l
a plcut ea lui Samson.

8. i dup vr'o câtevâ zile s'a în-

tors s'o ia pre dânsa, i s'a abtui

s vaz stârvul leului, i er roiu

de albine în gura leului i miere.

9. i o a luat în mâinile sale t
mergeâ mâncând, i a venit la tatl

su i la muma sa i le-a dat loc

i au mâncat, i nu le-a spus lor

c din gura leului a luat mierea.

10. i s'a dus tatl lui la femeie,

i a fcut acolo Samson osp apte
zile, c aâ fceau tinerii.

11. i a fost când l-a vzut pre

el, i-a rânduit lui treizeci de tovari,

i acetia erau împreun cu el.

12. i le-a zis lor Samson: o gâ-

citur voiu pune vou, i de o vei

, gâd într'aceste apte zile ale osp-
ului i o vei afl, voiu da vou

14. 12, 4 Imp. 5, 22.
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treizeci de pânzeturi i
.

treizeci de

haine 4e îmbrcminte.

13. Iar de nu mi-o vei puteâ spune,

vei da voi mie treizeci de pânzeturi

i treizeci de haine.de îmbrcminte;

iar ei au zis lui: spune gâcitura ia,

s'o auzim.

. 14. i le-a zis lor: din cel ce m-
nânc a ieii mâncare i din cel tare

a ieii dulcea, i n'au putut s gâ-

ceasc gâcitoarea în trei zile.

15. i a fost în ziua a patra au

zis ei ctre femeia lui Samson : a-

mgete pre brbatul tu i s-|i

spue gâcitoarea; iar de nu vei vreâ

a face aceasta, te vom arde i pre

tine i casa tatlui tu cu foc, au

doar ca s ne srcii pre noi ne-ai

chemat?

16. i a plâns femeia lui Samson
ctre dânsul i a zis lui: cu adev-

rat, jn'ai urît i nu m iubeti, c
gâcitoarea care o ai pus fiilor po-

porului weu, nu o spui mie; i a zis

ctre ea Samson : iat tatlui meu
i mumei mele n'o am spus, i ie

s Jir© spui?

ifâjpl ea se plângea lui înir'acele

apte zile de osp, i în ziua a ap-
tea i-a spus ei, c-1 supri pre el,

i ea^ spus fiilor poporului su.
18. i i-au zis lui brbaii celii

în ziua, a aptea mai înainte de a

apune soarele: ce este mai dulce

decât mierea i ce este mai tare

decât teul? i le-a zis lor Samson:
de nu ai fi îmblânzit junica mea,

n'ai îi aflat gâcitura mea.

19, i s'a îndreptat presie el Du-

hul Domnului, i s'a pogorîi în A-

scalona i a btut acolo treizeci de

oameni, l le-a luat hainele lor, i a

dat hainele celor ce i-au spus gâ-

citoarea. i s'a mâniat cu iuime
Samson, i s'a suit în casa tatlui

su; iar femeia lui Samson s'a în-

soit eu unul dintre nuntai, care

*râ lui prieten.

CAP. 15.

Rzbunarea lui Samson.

i dup câteva zile, în vremea se*

cerii grâului, a mers Samson s-i
vaz femeia sa, i i-a adus ei un

ied din capre i a zis: voiu s intru

la femeia meas m culc cu dânsa,

i nu 1-a lsat pre e! tatl ei s intre.

2. ! a zis tatl ei: am crezut în

adevr c cu totul o ai urît pre ea,

i o am dat unuia din prietenii ti,

iat sora ei cea mai tânr, au nu

mai bun este decât ea? Fie dar

a ta în locul aceleia.

3. i le-a zis lor Samson: nevi-

novat voiu fi eu acum înaintea ce-

lor de alt neam, pentruc voiu face

eu lor ru,

4. i ducându-se Samson, a prins

trei sute d* vulpi i le-a legat coad
de coad, i tuând fclii a legat câte

o fclie între dou coade.

5. i aprinzând fcliile, a slobozit

vulpile în holdele celor de alt neam,

i le-a ars i holdele cele secerate

din arie i cele nesecerate, i viile

i mslinii.

6. Iar cei de alt neam au zis: cine

a fcut aceasta? Au spus : Samson
gineriie Tamnateului, pentruc i-a

luat femeia lui i o a dat tovar-

ului lui; i mergând cei de alt neam,

au ars casa tatlui ei i pre dânsa

cu foc.

7. i a zis lor Samson: de ai f-

cut voi aâ cu dânsa, nu'mi place;

ci izbând mie despre fiecare din

voi voiu face. ,

8. i i-a btut pre ei btae mare

pre^e pulp i prete coaps, i po-

gorîndu-se de acolo a lcuit lâng
rîu la petera pietrei Hamului.

9. i s'au dus cei de alt neam,

i au fbrîf în luda, i s'au rsfi-

rai în Lehi.

10. Iar brbaii lui Iuda le-au zis

15. & 1 Parai. 4, 32.
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lor: de ce ai venit asupra noastr?

Iar cei de alt neam au zis: ca s
legm pre Samson am venit, i s-i

facem lui precum a icut i el nou.
11. i s'au dirs din Iuda trei mii

de oameni ia gura pietrei Hamului,

i au zis ctre Samson: au nu tii,

c ne stpânesc pre noi cei de alt

neam? i de ce ai fcut aceasta

nou? i le-a zis lor Samson: cum
mi-au fcut ei mie, aâ le-am fcut

i eu lor.

12. Iar ei i-au zis lui: s te legm
am venit noi, i s te dm în mâi-

nile celor de alt neam; iar el le-a

zis lor: s-mi jurai, c nu m vei

omorî; ci m vei da lor, iar voi nu

cumvâ s v împrotivii mie.

13. i au jurat lui, zicând: nu, ci

numai te vom leg, i te vom da în

mâna lor, iar cu moarte nu te vom
omorî; i l-au legat pre el cu dou
funii nou, i l-au dus pre el dela

piatra aceea.

14. i venind pân la Lehi, cei

de alt neam strigau de bucurie, i
aii alergat înaintea lui. Iar Duhul

Domnului s'a îndreptat presfe Sam-

son, i funiile cu care erau legate

mâinile lui, s'au fcut ca nite câli

de faa focului, i s'au dezlegat le-

gturile de pre braele lui.

15. i aflând o falc de asin le-

pdat, i întinzându-i mâna o a

luat, i a omorît cu ea o mie de

brbai.

16. i a zis Samson: cu o falc

de asin stingând î-am stins pre ei,

cu o falc de asin am omorît o mie

de brbai 1

17. i a fost dupc-e â încetat a

gri, a aruncat falca din mâna sa,

i a numit locul acela ucidere cu

falc.

18. i a însetoat foarte, i a stri-

gat ctre Domnul, i a zis: tu ai dat

în mâna robului tu aceast mân-

ii?. 1 Imp. 17 , 26, 36.

tuire mare, i acum muri-voiu de

sefe, i cdeâ-voiu în mâna celor

netiei împrejur?

19. i au deschis Dumnezeu o a-

dâncfur în falc, i a ieif din ea

ap. i a but, i s'a întors duhul

lui, i s'a rcorit; pentru aceea s'a

chemat numele locului aceluia: iz-

vorul celui ce se roag, care este

în Lehi pân în ziua aceasta.

20. i a judecat pre lsrail în zilele

celor de alt neam douzeci de ani.

CAP. 16.

Cderea lui Samson. Rzbunarea lui.

i a mers Samson în Gaza, i a

vzut acolo o femeie curv, i a

intrat la ea.

2. i s'a dat de tire Gazenilor,

zicându-li-se: a venit Samson aici,

i l-au încunjurat strejuindu-1 toat

noaptea la poarta cetii, i au f?

cuf toat noaptea aceea, zicând: s
ateptm pân ce se va lumin ziua-,

i -l vom omorî pre el.

3. i a dormit Samson pân ta

miezul nopii, i s'a sculat la miezul

nopii, i a prins amândou uile

porii cetii cu amândoi stâlpii, f
ridicându-le împreun cir zvorul,

le-a pus pre umrul su i le-a dus

în vârful muntelui celui de ctre faa

Hevronului, i le-a pus* acolo.

4. i a fost dup aceasta a iubit

pre o femeie din valea luiSbrih, i
numele ei erâ Daîidâ.

'">

5. i s'au suit la dânsa boierii

cei de alt neam, i au zis ctre dân-

sa: înal-l pre el, i vezi în ce st
twa lui "cea mare, i cum îl vom
birul, i-l vom legâ, ca s-l umilim

pre el, i noi fiecare brbat vom da

ie o mie i o sut de argini.

6. i a zis Dalidâ ctre Samson:
spune-mi rogu-te în ce st tria ta

20. 16, 31.
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cea mare, i cu ce te vei lega, ca

s ie smereti.

7. Iar Samson i-a zis ei: de rn

vor legâ pre mine cu apfe vine

proaspete neuscate, voiu slbi i

voiu îi ca unui dintre ceilali oameni,

aii-aw adus ei boierii cei de alt

neam apte vine proaspete neuscate,

i 1-a legat pre el cu ele.

9. i cei ascuni ai ei edeau în

cmar. i a zis ea ctre el: cei de

alt neam vin asupra ta Samsoane.

Iar el a rupt vinele ca i cum ar rupe

o a de cii când se atinge de ioc,

i nu s'a cunoscut tria lui.

10. f a zis Dalidâ ctre Samson:

vezi c m'ai înelat, i ai grit c-
tre mine minciuni, acum rogu-te

spune-mi cu ce te vei legâ?

11. Iar el a zis ctre ea: dac le-

gând m vor legâ cu funii nou,

cu care nimic n'a mai fost legat,

atunci voiu slbi, i voiu fi ca i
umil dintre ceilali oameni.

12; "i a luat Dalidâ funii nou,
i a tegat cu ele pre Samson, i a

zis ctre el: cei de alt neam vin a-

supra ta Samsoane, i ascunii e-
deau în cmar, iar el a rupt funiile

dela braele sale ca o a.
13. i a zis Dalidâ ctre Samson:

pân acum m'ai înelat, i ai grit

ctre mine minciuni? spune-mi cu

ce te vei legâ? iar el a zis ei: de

vei împleti cele apte uvie ak ca-

pului meu cu tort,

14. i le vei bate cu cuiu în p-
rete, atunci eu voiu fi slab, ca i
unul dintre ceilali oameni. i 1-a a-

dormii pre el Dalidâ pe genunchii

ei, i a fost când dormeâ el, a luat

Dalidâ cele apte uvie ale capului

lui, i le-a împletit cu tort.

15. i le-a btut cu cuie în prete,

i a zis ctre ei: Samsoane, cei de

alt neam vin asupra ta. Iar el de-

teptându-se din somnul su, a scos
cuiele cu împletitura din prete, i
tortul, i nu s'a cunoscut tria lui.

16. i a zis ctre el Dalidâ: cum
zici cm iubeti p^e mine, i inima

ta nu este cu mine? Iat a treia

oar m'ai înelat, i nu mi-ai spus

în ce st tria fa cea mare.

17. i a fost suprându-1 pre el

cu cuvintele ei toat noapjea, i ne-

dându-i pace a slbit sufletul lui

pân la moarte.

î. i 'a deschis ctre ea toat

inima sa, i i-a zis ei: briciu nu s'a

atins de capul meu, c sfânt al lui

Dumnezeu sunt eu din pântecele

maicii mele, i de m voiu rade, se

va deprfâ dela mine tria mea, i
voiu slbi, i voiu fi ca i ceilali

oameni.

19. i vzând Dalidâ, c i-a spus

ei toat inima sa, a trimis i a che-

mat pre boierii celor de alt neam,

zicând: venii acum înc odat, c
mi-a spus mie toat inima sa, i
au venit la ea toate cpeteniile ce-

lor de alt neam aducând în mâinile

lor argintul.

20. i 1-a adormit pre el pe ge-

nunchii si, i a chemat pre br-
bier, i a ras cele apte uvie de

pre capul lui, i a început a slbi,

i s'a deprtat vîrtutea lui dela el.

21. i a zis Dalidâ: Samsoane,

cei de alt neam vin asupra ta, i
s'a deteptat din somnul su, i s

zis: voiu face ca i mai înainte, i
m voiu scutur, i el n'a cunos-

cut, c Domnul s'a deprtat dela

dânsul.

22. i l-au prins pre el cei. de alt

neam, i i-au scos ochii lui, i l-au

adus pre ei în Gaza, i l-au legat

pre el cu obezi de aram, i râ-

neâ în casa temniii.

23. i a început a'i crete prul

capului iui dupce s'a ras.

24. i boierii celor de alt neam
s'au adunats jertfeasc jertf mare

lui Dagon dumnezeului lor, i s se

16. 22. 2 Imp. 3, 34.
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veseleasc, i au zis : dat-a dum-

nezeu în mâinile noastre pre Sam-

son vrjmaul nostru.

25. i vzându-1 pre el poporul,

au ludal pre dumnezeii si, zicând:

dat-a dumnezeul nostru în mâna
noastr pre vrjmaul nostru, care

pustieâ pmântul nostru, i care a

înmulit pre rniii notri.

26.i a fost când se vesekâ inima

lor, au zis: chemai pre Samson din

casa temniii, i s joace înaintea

noastr, i au chemat pre Samson
din temni, i-i bteau joc de el,

i l-au pus între doi stâlpi,

27. i a zis Samson ctre sluga,

care-1 ineâ de mân: las-m s
pipiu stâlpii, preste care st înt-

rit casa, i s m razem de ei, i
sluga a fcut aâ.

28. Iar casa erâ plin de brbai
i de femei, i erau acolo toi domnii

celor de alt neam i pre podul casei

ca la vre-o trei mii de brbai i de

femei, carii priveau, când batjoco-

reau pre Samson.

29. i a strigat Samson ctre Dom-
nul, i a zis: Adonae, Doamne al

puterilor, aduli aminte de mine, i
m întrete acum înc odat Dum-
nezeule, ca s izbândesc izbând
întru cei de alt neam pentru amân-
doi ochii mei.

30. i proptindu-se Samson a îm-

briat amândoi stâlpii cei din mij-

loc, pre carii se rezem casa, pre

unul cu dreapta, pre altul cu stânga.

31. Sfâreasc-se vieaa mea îm-

preun cu cei de alt neam, i ple-

cându-se cu putere, a czut casa

preste domni i preste tot poporul,

care erâ într'însa, i au fost cei mori,

pre carii i-a omorît Samson la moar-

tea sa, mai muli decât aceia, pre

carii i-a omorît în vieaa sa.

32. i au venit fraii lui i toat

casa tatlui su, i luându-l pre el

32. 15, 20,

s'au dus, i l-au îngropat între Saraa
i între Estaol în mormântul lui Ma-
noe tatl lui, i acesta aJudecat pre

îsrail douzeci de ani.

33. i dup Samson s'a sculat

Emegar feciorul lui Enan, i a tiat

pre oamenii cei de alt neam, afar de
vite, i a mântuit acesta pre Isralt.

CAP. 17.

Mihâ face un idol.

Si
a fost un om din muntele E-

fraim anume Mihâ.

2. i a zis Ctre muma sa: cei o

mie i o sut de argini, cari s'au

luat dela fine, i ai jurat i ai zis

întru urechile mele : iat argintul

este la mine, eu l-am luat, i i-a zis

muma sa: binecuvântat s fii fiul

meu Domnului.

3. i a dat acei o mie i o sut
de argini mumei sale, iar muma
sa a zis: cu sfinenie am sfinit ar-

gintul Domnului din mâna mea sin-

gur, ca s fac cioplit i vrsat, i
acum îl dau ie.

4. i a dat argintul mumei sale,

i a luat muma sa dou* sute de

argini, i i-a dat argintarului, i a

fcut din ei cioplit i vrsat, care

a fost în casa lui Mihâ.

5. Acesta a fcut casa sa Bise-

ric lui Dumnezeu, i a fcut Efod

i Terafin i a afierosit pre unul din-

tre fiii si i a fost lui preot.

6. Iar în zilele acelea nu erâ îm-

prat în Israil, pentru aceea fiecare

om ce se preâ drept în ochii lui,

aceea fceâ.

7. i a fost un tânr din Viileemul

lui luda din poporul lui Iuda, i a-

cesta erâ Levit i lcuiâ acolo.

8. i a mers omul acela din Vife-

leemul Iudii s lcuiasc unde va

gsi loc, i a venit pân la muntele

I 17. 5. 21, 25.
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Efraim i pânâ la casa lui Mihâ, f-

cându-i calea sa.

9. i 1-a întrebat pre el Mihâ: de

unde vii ? Iar el a rspuns : Levit

sunt eu din Vifleemul lui luda, i

jtierg s lcuese unde voi u gsi Ioc.

10. i «-a zis Mihâ lui: ezi cu

mine i fii mie printe i preot, i

eu voiu da ie zece argini pe an

i un rând de haine i cele pentru

viea|a ta.

11. i a mers Levilul i a înce-

put a îcuî lâng omul acela, i s'a

fcut slujitor lui, ca unul dintre fiii iui.

12. i a umplut Mihâ mâna Levi-

rului i s'â fcut lui tânrul preot,

i a fost în casa lui Mihâ.

13. i a zis Mihâ: acum am cu-

noscut, c au fcut Domnul bine mie,

pentrucs'a fcut Leviful mie preot.

CAP. 18.

Fiii ' lui Dan cuprind Lesa i cad în

idololatrie.

In
zilele acelea nu erâ împrat în

lsrail, i în zilele acelea neamul

lui Dan, îi cerca motenire unde-

s lcuiasc, c pân în zilele ace-

lea nil i-a fost czut lui motenire

de ajuns între neamurile fiilor Iui

îsrail.

2. i au trimis fiii lui Dan din po-

poarele lor cinci brbai despre par-

tea lor foarte tari din Saraa f^dm
Estaol, ca s vaz pmântul i s-l

cerce, i a zis ctre ei : mergei i
cercai pmântul, i au mers pân
la muntele Eîraim, pân ia casa lui

Mihâ, i s'au odihnit ei acolo în casa

lui Mihâ.

3. i cunoscând ei glasul tânru-

lui Levil, s'au abtut acolo i au zis

lui: cine te-a adus aici? i ce îaci

fu aici? i ce ai tu aici?

4. Iar el a zis ctre ei : aâ i

10. 13, 19.

18. 1. 21, 25.

aâ mi-a fcut Mihâ i m'a tocmit

i m'a fcut s fiu lui preot.

* 5. i ei i^au zis lui: întreab tu pre

Dumnezeu s cunoatem, oare în-

drepteaz el calea noastr pre care

mergem?
6. i a zis lor preotul: mergei în

pace; înaintea Domnului este calea

voastr, pre care mergei.

7. i s'au dus acei cinci oameni

i au sosit în Lesa i au vzut pre

poporul cel ce lcuiâ într'însa e-
zând fr de fric, ca i Sidonenii,

odihnind fr de grije, cu riiminea

având cuvânt de pricire pre pmânt,
moteni a mari bogii i departe de

la Sidon i n'aveau nici o legtur
cu Siriea.

8. i au venit acei cinci oameni

la fraii lor în Saraa i în Estaol, i
au zis trailor si: ce edei voi?

9.i le-au zis: sculai-v i s mer-

gem asupra lor, c am vzut p-
mântul i iat este bun foarte i voi

s fii în linite, s nu v lenevii

a merge s intrai, ca s motenii
pmântul.

10. i v vei duce i vei sosî la

popor negtil i pmântul este larg,

c S-au dat Dumnezeu în mâna voa-

str, ioc unde nu este lips de toate

lucrurile, câte sunt pre pmânt.
11. i au purces din poporal lui

Dan din Saraa i din Estaol, ase
sute de brbai încini cu unelte de

rasboiu.

12. i s'au suit i âu tbrîl în

Kariatiarim în luda, pentru aceea s'a

chemat numele locului aceluia : ta-

bra lui Dan, pân în ziua aceasta,

iat dinapoia lui Kariatiarim.

13. { de acdlo au trecut pân la

muntele Efraim i au venit pân la

casa lui Mihâ.

14. i au rspuns cei cinci oa-

meni, carii au fost mers s vaz p-
mântul Lesii, i au zis ctre fraii

12. 13, 25. *
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si: tii c în casele, acestea supt

Efod i Terafin i chip cioplit i vr-

sat, deci acum s tii ce s facei.

Î5. i s'au abtut acolo i au in-

frai în casa tânrului Levit, în casa

lui Mihâ, i s'au închinat lui cu pace.

16. i cei ase sute de brbai
din fiii lui Dan, încini cu uneltele lor

cele de rsboiu, stau la uile porii.

Î7. i s'au suit cei cinci oameni,

carii mersese s iscodeasc pmân-
iul, i intrând acolo au luat chipul

cel cioplit i Efodul i Terafinul i
chipul cel vrsat; iar preotul sta la

ua porii cu cei ase sute de br-
bai încini cu unelte de rsboiu.

18. i acetia au intrat în casa lui

Min, t au luat chipul cel cioplit

i Efodul i Terafinul i chipul cel

vrsat, iar preotul a zis ctre ei

:

ce facei voi?

19. Iar ei au zis lui: taci, pune-i

mâna ta pe gur i vino cu noi, i
vei îi nou tat i p/eot; au doar

mai bine vei fi preot casei unui om,

decât s fii tu preot unui neam i
unei case în Isratî?

20. i s'a veselit inima preotului,

i a luat Efodul i Terafinul i chi-

pul cel cioplit i vrsat, i a intrai

în mijlocul poporului.

21. i s'a întors, i s'a dus, i 'a
pus lucrurile i avutul su cel de

pre înaintea lor.

22. i dupce s'au deprtat ei de

casa lui Mihâ; iat Mihâ i oame-

nii, carii lcuiau în casele cele ve-

cine casei lui Mihâ, au strigat, i
i-au ajuns pre fiii lui Dan.

23. i au strigat ctre fiii lui Dan;

iar fiii lui Dan întorcându-i ieele

Iot, au zis ctre Mihâ: ce este ie,

c ai strigat?

24. i a zis Mihâ: c chipul meu
cel cioplii, care mi-am fost fcui mie,

ai luat, i pe preot, l v'ai dus, i
zicei ctre mine, pentruce strigi?

19. 17, 10. 24. Fac. 31 31.

|
25. Iar fiii lui Dan au zis ctre

el: s nu-i auzim glasul tu, ca nu

cumvâ s v ias înainte oameni

cu suflet amrîf, i s pierzi vieaa

ta i vieaa casii tale.

26. i s'au dus fiii lui Dan pre

calea sa, i vzând Mihâ, c sunt

mai tari decât sine, s'a întors în

casa sa.

27. i fiii lui Dan dupce au luat

cele ce a fcut Mihâ, i pre preotul

lui, au venit asupra Lesii preste po-

porul, care petreceâ fr de fric i
fr de grije, i i-au ucis pre ei cu

ascuitul sbiei, i cetatea o au ars

cu foc.

28. i n'a fost cine s-i mântu-

iasc, c de Sidon erâ departe, i
cu nici un om n'aveau ei aîace, i
ceasta erâ în valea casei lui Roav,

i au zidit cetatea i au lcuit în-

fr'însa.

29. i a chemai numele cetii
;

Dan, pre numele lui Dan tatl lor,

care s'a nscut lui Israil; iar nu-

mele cetii mai înainte erâ Lesa.

,

30. i 'au ridicat loru fiii lui

Dan, chipul cel cioplit, i Ioanatan

fiul lui Ghirson fiul lui Mnasi, el

i feciorii lui erau preoi neamului

lui Dan pân la ziua mutrii din

pmântul acela.

31. i le-au rmas lor chipul cel

cioplit, care 1-a fost fcut Mihâ, în

toafezileîe în care erâ casa lui Dum-
nezeu în Silom.

s

CAP. 19.

Nelegiuirea din Gavaa.

Si
a fost în zilele acelea, când nu

erâ împrat în Israil, un brbat
Levit care lcuiâ în coastele mun-
telui Efraim, 'a luat femeie iifoare

din Vitleemul lui Iuda.

2. i s'a mâniat pre el iitoarea

28. 2 Imp. 10, 6. 29. Fac. 30, 6; Is. Nav*
19* 47.

1Q. 1. 21, 25.
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îui, i s'a dus dcla d la CaS2 îa '
"

lui' su în VifleemuHui luda, i a

fost acolo patru luni de zile.

3 i s'a sculat brbatul ei, i s'a

dus la ca sS-i gfiasc dup ini-

ma ei, ?î s* sejmpace cu ca, i

s o întoarc pre ea iari la sine,

i luând cu sine pre sluga sa i o

pereche de asini, a mers pân la

casa tatlui ei.

4. i vzându-i pre ei tatl fetei,

a ieit înaintea lui cu bucurie, i

î-a dus pre el socrul su, tatl fetei,

înuntru, i a ezut cu el trei zile,

i a mâncat i a but i a dormit

acolo.

5. i a fost în ziua a patra mâne-

când de diminea, s'a sculat s
plece, i a zis tatl fetei ctre gi-

nerile su: înfrefe-i inima ta cu

o bucat de pâine, i apoi pîecaji.

6. l au ezut i au mâncat a-

mânddi împreun i au but, i a

zis tatl fetei cîre brbat: rogu-te

rmâi aici, i s se veseleasc ini-

ma fa.

7. i sculându-se omul s se duc,

nu l-a lsat socrul lui, i ezând ia-

ri a rmas acolo.

8. i în ziua a cincea mânecând

de diminea ca s se duc, a zis

tatl fetei: întrete dar inima ta cu

pâine, i te gtete pân ce se va

pleca ziua, i au mâncat i au but
amândoi.

9. i sculându-se omul s se duc
el i fiilparea lui i sluga lui, i-a

zis lui socrul su, tatl fetei: iat

s'a plecat ziua spre sear, rmâi
aici înc astzi, i mânei aici, i
s se veseleasc inima ta, i mâine
de diminea vei purcede pre calea

voastr, i vei merge la lcaul tu.
10. i n'a vrut*omui s rmâie, i

sculându-se a purces, i a venit

pân împreajma Ievusului, acesta

este Ierusalimul, i cu el o pre-
che de asini înlai i iitoarea lui

cu dânsul.

îl. i a venii pân la levus, i
ziua erâ plecat foarte, i a zis slu-

ga ctie stpânul su: vino s ne

abatem în cetatea aceasta a levu-

seului, i s mânem într'însa.

12. Iar stpânul su a zis ctre

el: nu ne vom abate în cetate stre-

in întru care nu este dintru fiii lui

Israi!, ci s trecem pân la Gavaa.

13. i a zis slugei sale: vino i
s ne apropiem la un loc dinfr'a-

cestea, i s mânem în Gavaa sau

în Rama. '

14. i trecând au mers, i ie-a a-

pus soarele aproape de Gavaa, care

este întru Veniamin.

15. i s'au abtut acolo s intre

s mâe în Gavaa, i au intrat i au

ezut în ulia cetii, i nu erâ om
care s-i primeasc în casa sa s
mâe.

16. i iat un om btrân a venit

dela lucrurile sale din câmp seara,

i omul acesta i el erâ din mun-
tele Efraim, i lcuiâ în Gavaa, iar

oamenii locului erau fiii lui Veni-

amin.

17. i ridicându-i ochii si a y-
j

zut pre omul cel cltor în ulia ce-

tii, i i-a zis omul cel btrân: unde

mergi, i de unde vii?

18. i i-a rspuns lui: dela Viile-

emul lui Iuda trecem noi pân fa

coastele muntelui Efraim, eu de a-

colo sunt, i am mers pân în Vi-

tleemul iui luda i m duc la casa

mea, i nu este om, care sm pri-

measc în cas.

19. i paie i de mâncare asinii

! notri au, i .pâine i vin am eu, i
slujnica fa i slujitorul care este cu

robii ti, de nimica n'avem lips.

20. i a zis omul cel btrân: pace

ie, toat lipsa fa eu o voiu plini,

numai în uli s nu mâi.

21. i l-a bgat pre el în casa sa,

i au aezat asinii lui, i lor le-a

15. Fac. 19, 2. 21. Fac. 24, 31, 32.

0
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spla! picioarele, i au mâncat i
au but.

22. i veselindu-se ei, iat'brba-

\i\ cetii, tiii cei frdelege, au în-

conjurat casa, i au biut în ue,
i au zis ctre omul cel btrân st-

pânul casei, scoate pre omul cel ce

a intrat în casa ta, ca s-1 cunoa-

tem pre el.

23. i a ieit îa ei omul, stpâ-

nul casei, i a zis ctre ei: nu fra-

ilor, s nu Facei ru, dac a in-

trat omul acesta în casa mea, s
nu facei nebunia aceasta.

24. lat fala mea fecioar i i-

itoarc lui scoate-le-voiu pre ele a-

far, i le smerii pre ele, i le fa-

cei ce este plcut înaintea ochilor;

iar brbatului acestuia s nu facei

aceast fapt nebuneasc.

25. i nevrând oamenii s asculte

de el, a luat brbatul iiioarea sa,

i o a scos la ei afar, i o au cu-

noscut pre ea, i 'au btut joc de

ea toat noaptea pân dimineaa,

i o au slobozit când se lumin de

ziu.

26. i a venit femeia despre ziu,

i a czut la ua casei omului unde

er brbatul ei pân s'a luminat.

27. i dupce s'a luminat dimi-

neaa, a deschis brbatul ei uile,

ieind ca s-i mearg în calea sa,

i iat femeia lui iiioarea czut
lâng ua casei i mâinile ei pre

prag.

28. i a zis ctre ea: scoal-te

i s mergem, i n'a rspuns lui,

c murise, i luând-o o a pus pre

asin, i sculându-se s'a dus la

casa sa.

29. i intrând în casa sa a luat

sabia, i apucând pre iiioarea sa

o a împrit dup oasele ei în dou-
sprezece pri, i le-a trimis la toate

neamurile lui Israil.

30. i au fost toi cei ce vedeau,

22. Facere 19, 5; H 2 Lege 13, 13.

ziceau: nu s'a fcut nici s'a vzut
aâ din ziua de când au ieit fiii

lui Israil din pmântul Eghipetului,

pân în ziua aceasta. i a porun-

cit oamenilor, pre carii i-a trimis,

zicând: acestea s grii ctre toi

Israilul: de s'a mai fcut lucru ca

acesta, sffuii-v i grii împreu-

n despre lucrul acesta.

CAP. 20.

Seminia Iui Veniamin aproape

pierdut
. ^ ,,,,

i au ieit foi fiii lui Israil, i s'a

strâns toat adunarea ca un om
dela Dan pân la Virsavee, i p:

mântui Galaad la Domnul în Masifâ,

2. i a sttut adunarea a tot po-

porului, toate neamurile lui Israil,

întru adunarea poporului lui Dum-
nezeu, patru sute de mii de brbai
pedestri, carii puteau s poarte arme.

3. i au auzit fiii lui Veniamin,

c s'au suit fiii lui Israil în Masifâ.

i au zis fiii tui Israil: spunei unde

s'a fcut rutatea aceasta?

4. i a rspuns omul Levit, br-
batul femeiei cei moarte, i a zis: în

Gavaa lui Veniamin am venit eu i
iiioarea mea s mânem.

5. i s'au sculat asupra mea oa-

menii cei dela Gavaa, i au încun-

jurat casa noaptea, i pre mine au

vrut s m omoare; iar pre iiioa-

rea mea o au smerit, i 'au btut

joc de ea, i a murit.

6. i am apucat pre iiioarea mea,

i o am tiat în pri, i o am tri-

mis în tot hotarul motenirei fiilor

lui Israil, pentruc au fcut nebu-

nie i pcat ca acesta în Israil.

1
7. lat voi toi fiii lui Israil îm-

preun grii, i v sftuii aici.

8. i s'a sculat tot poporul ca un

om, zicând: nu vom merge nici un

20. !• 1 Parai. 21, 2; 1 Imp.- 10, 17.
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om la lcaul su, i nu ne vom

Întoarce nici unul la casa sa.

9. i acum acest lucru s facem

asupra Gavaaiei, s ne suim împro-

tiva ei cu -s#ri.

10. Vom lua din toate seminjiile

îui lsrail, zece brbai dintr'o sut,

i o sut dintr'o mie, i o mie din

2ece mii; s se ia i bucate popo-

rului celui ce merge la Gavaa lui

Veniamin, ca s-i rsplteasc ei

pentru nebunia care a fcut în lsrail.

11. i tot fsrailul ieind din ce-

ffi, s'a adunat în cetate ca un om.

12.i aii trimis seminiile Iui lsrail

brbai la întreaga seminie lui Ve-

niamin, zicând: ce este rul acesta,

care s'a fcut întru voi?

13. i acum dai pre oamenii cei

frdelege din Gavaa s-i omorîm

pre ei, i s ridicm rul dintru ls-

rail, i n'au vrut fiii lui Veniam s
asculte cuvântai frailor lor, fiii îui

lsrail.

14. i s'au adunat fiii lui Veniamin

din cetile lor la Gavaa, s ias la

rsboiu asupra fiilor lui lsrail.

15. i s'au numrat fiii lui Ve-

niamin din cetile sale în ziua a-

ceea douzeci i cinci de mii de

brbai, carii puteau purtâ sabie,

afar de cei ce lcuiau în Gavaa.

16. Carii s'au numrat apte sute

de brbai alei din iot poporul cu

amândou mâinile iscusii, toi a-

cefia erau prfieai, svârlind cu

pietre în firul de pâr, i nu greeau.

17. i fot îsrailul s'a numrat, a-

lar de fiii lui Veniamin, patru sute

de mii de brbai alei, carii pur-

tau sabie, i toi aceiia erau br-
bai rsboinici.

18. i s'au sculat i au venit în

Vetil, i au întrebat pre Dumnezeu,
i au zis fiii lui lsrail: cine va merge
cu noi povuitor, ca s se bat cu

13, R 2 Lege 13, 13. 16. 3, 15; 1 Parai.
12, 2.

fiii lui Veniamin ? i au zis Domnul:
Iuda va merge povuitor.

19. i s'au sculat fiii lui lsrail a
doua zi, i au dat lupt asupra Ga-
vaaiei.

20. i a ieit iot îsrailul la rs-
boiu asupra lui Venismin, i a rân-

duit împreun fot îsrailul rsboiu
asupra Gavaaiei. J:

^
21. i au ieit fiii lu^eniamin din

cetate, i au oborîf la pmânt în ziua

aceea douzeci i dou d^rnft de

brbai din lsrail.

22. i s'au îmbrbtat brbaii lui

lsrail, i au adaos a rândui rsboiu
în locul, în care s'a fost rânduit în

ziua cea dinfâiu.

23. i s'au suit fiii lui lsrail, i
au plâns înaintea Domnului pân
seara, i au întrebat pre Domnul,

zicând: au mai adaoge-vom a ne

apropiâ la rsboiu cu Veniamin

fratele nostru? i au zis Domnul:
mergei împroîiva îui.

24. i s'au apropiat fiii lui lsrail

ctre fiii lui Veniamin în ziua a doua.

25. i au ieit fiii lui Veniamin

înaintea lor din Gavaa înfr'aceeai

zi a doua, i au culcat la pmânt
din fiii lui lsrail înc optsprezece

mii de brbai, foi acetia erau, carii

purtau sabie.

i 26. i s'au suit toi fiii lui lsrail

i -tot poporul, i au venit în Vetil,

i au plâns, i au ezut acolo îna-

intea Domnului, i au ajunat în ziua

aceea pân seara, i au adus ardere

de fot i jertf de mântuire înain-

tea Domnului.

27. i au întrebat fiii lui lsrail pre

Domnul, c acolo erâ sicriul legii

Doninului Dumnezeu în zilele acelea.

28. i Finees, feciorul lui Eleazar,

fiul lui Aaron, stâ înaintea îui în zi-

lele acelea, i au întrebat fiii lui ls-

rail pre Domnul, zicând: au mai a-

daogs-voiu înc a ieî la btae îm-

protiva fiilor lui Veniamin, fratele
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meu? Sau încetâ-voiu? i au zis

Domnul: mergei, c mâine vohrda
pre el în mâna voastr.

29. i au pus fiii lui Israil pân-

ditori împrejurul Gavaaiei.

30. i s'au suit fiii toi Israil asu-

pra lui Veniamin în ziua a treia, i
s'au rânduit spre Gavaa, ca i în

ziua întâiu i în ziua a doua.

31. i au ieit fiii lui Veniamin îna-

intea poporului, i s'au dus afar

din cetate, i au început a bate din

popor, i a rni, ca i mai înainte,

între cile din care una duce la

Yefil, iar alta (Juce la Gavaa în a-

rin, ca la treizeci de brbai din

Israil. 1

32. i fiii luil Veniamin au zis:

cad înaintea noastr ca i înfâiu;

iar iii 4ui—ferat au zis: s fugim,

ca s-i scoatem afar din cetate ia

ci, i au fcut aâ.
33. i toi brbaii lui Israil s'au

sculat din locul lor, i au tbrî!
în VaaRTamar, i pânditorii lui Is-

rail se luptau din locul lor despre

apusul Gavaaiei.

34. i au venit din preajma Ga-

vaaiei zece mii de brba(i alei din

lot Israilul, i btaia se îngreuiâ, i
ei n'au cunoscut, c a venit rul
preste ei.

.35. i au înfrânt Domnul pre Ve-

niamin înaintea fiilor lui Israil, i
au omorît fiii lui Israil, din Venia-

min, în ziua aceea douzeci i cinci

de mii i o sut de brbai, carii

foi purtau arme.

36. i au vzut fiii lui Veniamin c
suni biruii, iar Israiltenii au fcut

loc Veniaminiteniloî, c ndjduiau
în pânditorii pre cari i-au fost pus

împrotiva Gavaaiei.

37. i s'au pornit pânditorii, i
s'au revrsat ctre Gavaa, i du-

cându-se au btut cetatea toat cu

ascuitul sbiei.

29. îs. Navî 8, 4. ' *

38. i semn erâ fiilor lui Israil cu

pânditorii, ca s ridice ei stâlp de

fum din* cetate.

39. i s'au întors Israiltenii la rs-
boiu, i Veniamin a început a bate,

i a rnit dintr'ai lui Israil ca la vre-o

treizeci de oameni, c au zis: c
iari îi vom alunga dinaintea noa-

str, ca i în rsboiul cei dintâiu.

40. i semnul cu mult s'a înlat

mai pre sus de cetate ca un stâlp

de fum, i cutând Veniamin îna-,

poia sa, a vzut suindu-se fumul cfin

cetate pân la cer.

41. Iar brbaii lui Israil s'au în-

tors; iar Veniamin s'a speriat v-
zând c asupra lui a venit rul acela.

42. i au fugit dinaintea Israîîîe-

nilor pre calea pustiei, i a ven.it

rsboiul asupra lor, i carii ieeau
din cetate, îi omorau pre ei în mijloc.

43. i au tiat pre Veniamin, i
l-au gonit pre ei, i l-au clcâi de

la Nua dinapoi pân la Gavaa spre

rsritul soarelui.

44. i au czut din Veniamin opt-

sprezece mii de brbai, toi acetia

brbai tari.

45. i ceilali vzând, au fugit Iii

pustie la piatra lui Remon, i au
omorît din ei pre cale cinci mii de

brbai, i ajungându-i pre el pân
la Gadaam au omorît dintre et dou
mii de brbai.

I
46. i au fost toi cei ce au c-

zut din Veniamin, douzeci i cinci

de mii de brbai, cari purtau sabie

în ziua aceea, toi acetia, brbai
tari.

, il7. Iar ceilali, carii au putut scpâ,
au fugit în pustie la piatra lui Remon
ase sute de oameni, i au ezut la

piatra lui Remon patru luni.

48. t fiii lui Israil s'au întors la

fiii lui Veniamin, i i-au tiat cu as-

cuitul sbiei dela cetate pre rând

pân Ia dobitoc i pân la ori ce
v

47. 2t, 13.
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s'au aflai în toate cet{iie, t cet-

ile câte s'au aflat, le-au ars cu foc.

CAP. 21.

Seminia lui Vmiamin iari se

înmulete.

Si
fiii Iui tsrail s'au jurat în Ma-

sifâ, zicând : niciunul dintre noi

sk nu dea fata sa lui Veniamin fe-

meie.

2. i s'a dus tot poporul în Vetil,

i a ezut acolo pân seara înain-

lea lui Dumnezeu, i a ridicat gla-

sul su i a plâns plângere mare.

3. i a zis: penlruce Doamne Dum-

nezeul lui Israil s'a fcut aceasta,

ca s se strice astzi în Israil o se-

minie?

4. i a fost adoua zi a mânecai

poporul, i a zidit acolo altar i a

adus ardere de tot i jertf de mân-

tuire.

5. i au zis îiii lui Israil: cine nu

a venit întru aceast adunare din

toate semin(iile lui Israil la Domnul;

c jurmânt mare erâ împroîiva ce-

lui ce nu s'a suit la Domnul în Ma-

sifâ, zicând : cu moarte s moar.
6. i le-au prut ru fiilor lui ls-

rair pentru Veniamin fratele lor, i
au zis : perit-a astzi o seminie

din Israil.

7. Ce vom face, s dm femei ce-

lor ce au rmas? C noi ne-am ju-

rat Domnului, c nu vom da lor

din fetele noastre femei.

8. i au zis : cine este din neax,

imurile lui Israil? Care nu s'a suit

la Domnul în Masifâ, i iat nu ve-

nise niciun om în tabr dela lavis

Oalaad la adunare.

9. i s'a numrat poporul, i nu
erâ acolo niciun om din cei ce l-
cuesc în lavis Oalaad.

10. i a trimis acolo adunarea

dousprezece mii de brbai dintre

ostai, i le-a poruncit tor zicând:

mergei i tiai pre toi cei ce l-

cuese în lavis Galaad cu ascujitut

sbiei, i pre femei i pre popor.

11. i aâ, vefi face: pre tot br-
batul i pre toat femeia care a cu-

noscut pat de brbat, s-i dafi petrii;

iar pre fecioare s le cruai, i au

fcut aâ.
12. i au aflat în lavis Oalaad pa-

tru sute de fete fecioare, care n'au

cunoscut pat de brbat, i le-au a-

dus pre ele în tabr la Silom în

pmântul Hanaan.

13. i a trimis toat adunarea,

i a grit ctre îiii îui Veniamin,

carii erau la piatra Remonului, i
i-a chemat pre ei la pace.

14. i s'a întors Veniamin la fiii

lui Israil în vremea aceea, i le-a

dat lor femei pre felele, care le-au

adus vii din lavis Oalaad, i le-au

plcut lor aâ.
15. i poporului i-a prul ru pen-

tru Veniamin, c au fcut Domnul
tere în seminiile lui Israil.

16. i au zis btrânii adunrii: ce

vom face s dm femei celor ce

au rmas? De vreme ce au pierit

femeile din Veniamin.

17. i au zis: cei ce au rmas, vor

fi motenitori în Veniamin, ca s nu

piar o seminie din Israil.

18. C noi nu vom puleâ s le

dm lor femei din felele noastre,c
sVu jurat fiii lui Israil, zicând: ble-

s/emat s fie cel ce va da femeie lui

^eniamin.

/ 19. i au zis: iat srbtoarea Dom-
nului esfe în fot anul în Silom, ce se

afl spre miaznoapte de Vetil, spre

rsritul soarelui pre calea care duce

dela Vetil Ia Sichem i spre miazzi

de Levona.

20. i au poruncit fiilor lui Veni-

amin, zicând: mergei i v ascun-

de(i în vii.

21. i când ve{i vedeâ, c au iei!

fetele celor ce lcuesc în Silom ju-
«-

21. H- Num. 31, 17 i 18. 13, 20, 47.
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când cu danturi, s ieii din vii,

i fiecare brbaf s^i rpeasc lui
femeie din fetele Silornului, is raer-

geji în pmântul lui Veniamin.

22. i va ii când vor venî prin-

ii lor sau frafîi lor s se judece la

noi, vom zice ctre ei : fie-v mil
de ei, c nu le-au rpit dup cum
este în rsboiu, c voi nu le-ai dat

lor, când s'au rugat de voi, pentru

aceea i voi înc a|i greit.

23. i au fcut aâ fiii lui Veni-

amin, i au luat femei dup num-

rul lor din cele ce jucau, dintru care

au rpit, i plecând s'au întors ta

motenirea lor, i au tocmit cetile

i au lcuit mtr'însele.

24. i s'au dus de acolo fiii lui

lsrail în vremea aceea fiecare la se-

minia i la rudenia sa, fiecare în

moiea sa de unde a ieit.

25. In zilele acelea nu erâ împrat
în lsrail, pentru aceea tot omul ce

se preâ drept înaintea ochilor tui,

fceâ.

25, 17, 6.
•'
"
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CARTEA RUT
CAP. 1.

Rui i Noemi.

i a fost în zilele întru care câr-

muiau judectorii, s'a fcut foa-

mete pre pmânt, i a mers un om

din Vitleemul lui Iuda, ca s lcu-

iasc în (a rina iui Moav, el i fe-

meia lui i doi fii ai lui.

2. i numele brbatului Elimeleh,

i numele femeii iui Noemi, i nu-

mele celor doi feciori ai lui Maalon

i Heleon, Efrateni din Vitleemul lui

Iuda, i au venit în arina lui Moav,

i erau acolo.

3. i a murit Elimeleh brbatul

Noemii, i a rmas ea cu cei doi

feciori ai ei.

4. i 'au luat ei lor femei Moa-

vilence, numele uneia Orfâ i nu-

mele celeilalte Rut, i au lcuit a-

colo vr'o zece ani.

5. i au murit amândoi Maalon
i Heleon, i a rmas femeia de

brbatul su i de amândoi fecio-

rii si. /

6. i s'a sculat ea $i amândou
nurorile ei, i s'au întors din arina
lui Moav, c au fost auzit în Jari-

na lui Moav, cum c Domnul au cer-

cetat pre poporul su cu dare de

pâine.

?. i a ieit din iocul unde erâ

acolo, i amândou nurorile ei îm-
preun cu ea, i mergeau pre cale,

1. 2. 1 Imp. 17, 12.

ca s se întoarc în pmântul lu

Iuda.

8. Si a zis Noemi ctre amân-
r

dou nurorile sale: merge{i i v
întoarcei fiecare la casa sa cea p-
rinteasc, s fac Domnul cu voi

mil, cum ai fcut i voi cu cei

mor(i i cu mine.

9. Deâ Domnul vou s aflai o-

dihn fiecare în casa brbatului su,
i le-a srutat pre ele, i ele înî-

ându-i glasul lor au plâns.

10. Si au zis ei: nu; cu fine ne

vom întoarce, la poporul tu.

11. Iar Noemi le-a zis lor: în-

toarce{i-v fiicele mele, pentruce s
mergei cu mine? Au doar mai sunt

înc fii în pântecele meu, carii s
v îie vou brbai?

12. Intoarcei-v dar fiicele mele,

c eu am îmbtrânit, în cât mai mult

nu sunt de brbat, c de a pu-

te zice c am vârst s m mrit,

i s nasc fii.

13. Au doar vei atept pân vor

crete mari? Au lor v vei ineâ,

ca s nu v mritai dup alt br-
bat? Nu fiicele mele, c m'am am-
rît foarte pentru voi, c mâna Dom-
nului s'a deprtat dela mine.

14. Iar ele ridicând glasul lor, ia-

ri au plâns, i a srutat Orfâ pre

soacra sa, i s'a întors la poporul

su, iar Rut s'a dus cu dânsa.

15. i a zis Noemi ctre Rut:

iat cumnata fa s'a întors la poporul
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su i la dumnezeii si, întoarce-le

dar i tu dup cumnata ta.

Î6. Iar Rut a zis : departe de mine,

ca s te las pre tine sau s m în-

torc înapoi dela tine, c unde vei

merge tu, i eu voi merge, i unde

te vei sllui tu, i eu m voiu s-
llui, poporul tu poporul meu, i
Dumnezeul tu Dumnezeul meu.

17. i unde vei muri tu, voiu muri

i eu, i acolo m voiu îngropâ, a-

cesfea s-mi iac mie Domnul i
acestea s-mi adaoge, c moartea

m va despri pre mine de tine.

18. Deci vzând Noemi, c ea

strueie, ca s mearg cu sine, a

încetat a mai gri ctre ea.

19. i au mers amândou pân
au sosit în Vitleem, i au fost dup
ce au venit ele în Vitleem, s?a a-

uzit în toat celalea de ele, i au

zis: oare aceasta este Noemi?
20. Iar ea a zis ctre ele: nu m

chema(i pre mine Noemi, cim che-

mai amrît, c m'au amrît pre

mine cel Atotputernic foarte.
{

21. Eu plin m'am dus, i deart
m'au întors Domnul, i pentruce m
chemai Noemi? C Domnul m'au

smerit pre mine, i cel Atotputernic

m'au necjit.

22. i s'au întors Noemi i Rut
j

Moaviteanca nora ei cu ea din ta-
i

rina lut Moav, i au sosit ele în

Vitleem la începutul secerii orzului.

C AP. 2.

Rut adun spice în 'arina lai Vooz.

8i Noemi aveâ un ofn rudenie cu

brbatul ei, i omuî acela erâ tare*

în vîrfute, din neamul lui Elimeleh,

i numele lui Vooz.

2. i a zis Rut Moaviteanca ctre

Noemi : m duc în arin i voiu

adun spicele, care rmân pre urma

17. 1 Imp. 3, 17.

2. 1. Mat. 1, 5. 2. Levit. 19, 9. ^
|

aceluia, în ochii cruia voiu gflâ har;

i a zis ctre ea : dute, fiica mea.

3. i s'a dus, i mergând adunâ

în arin pre urma secertorilor, i
s'a întâmplat de a nemerit în arina

lui Vooz, care erâ din neamul lui

Elimeleh.

4. i venind Vooz din Vitleem, a

zis secertorilor : Domnul cu voi l

Iar ei au rspuns lui : Domnul s
te binecuvinfeze.

5. i a zis Vooz slugei sale, celui

ce erâ cârmuiior preste secertori,

cine este tânra aceasta?

6. i a rspuns slujitorul cel ce

erâ ispravnic preste secertori, i a

zis: tânra este Moaviteanca, care

s'a întors cu Noemi din arina luf

Moav.

7. i a zis: s adun i s culeg

dup secertori în snopi, i de când

a venit de azi diminea i pân
seara, nu s'a odihnit nici cum în

arin.

8. i a zis Vooz ctre Rut: auzi,

fiica mea, s nu mergi în alt arin
s culegi, i tu s nu te duci de aici,

ci fii la un loc cu fetele mele.

9. i ia aminte la arin unde vor

secer i mergi pre urma lor, c iat

eu am poruncit slugilor, câ s-i deâ

pace, i când îi va \fi sete, mergi la

vase i beâ de undepeau i slugile.

10. i czând ea cu faa sa la p^-

mânt s'a închinai, i^a zis ctre el;

de unde am" aflat har în ochii ti,

ca s m cunoti pre mine ? Cci
eu sunt strein?

11. i a rspuns Vooz; i i-a zis

ei: am auzit câte ai fcut cu soa-

cra ta dupce a murit brbatul tu,

i cum ai lsat pre tatl tu i pre

muma ta i pmântul naterii tale,

i ai mers la poporul, pre care mai

înainte nu l-ai tiut.

12. Domnul s-i rsplteasc ffe

lucrul tu i s fie plata ta mult
dela Domnul Dumnezeul lui Israil,
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la care ai venii s ndjdueti supf

aripii lui.

13. Iar ea a zis: am aflai har în

ochii ti, doamne, c m'âl mângâ-

iat i ai grif dup inima slujnicii

tale, i iaf eu nu sunt ca una ^m
slujnicile fale.

14. i a zis ei Vooz : acum este

ceasul de mâncat, apropie-te aici i
mnânc din pâinile mele i întinge

pâinea ta în oel; i a ezui Ruf la

oparie de secertori, i i-a dai ei

Vooz pâine i a mâneai i s'a s-

furaf, i i-a* rmas.

15. i s'a "sculat s culeag, i a

poruncit Vooz slugilor sale : de va

aduna i printre snopi, s n'o oprii.

16. înc i înfr'adins arunca|i-i ei

din mnunchiurile voastre, i o l-

sai s mnânce i s culeag i
s ti® .înffBntafi.

17. i a adunat în arin pân
seara, i a btut ceeace a adunat,

i a fost ea un ifi de orz.

18. i luându-1 a intrat în cetate,

i a vzut soacra sa cele ce a adu-

nat, i aducând Rut i-a dat cele ce

a rmas din care s'a sturat ea.

19. i i-a zis ei soacra sa: unde

ai adunat astzi? i unde ai lucrat?

Fie bineenvântat cel ce le-a miluil

pre tine; i a spus Rut soacrei sale

unde a lucrat, i a zis : numele o-

mului la care anî lucrat astzi, este

Vooz.

20. i a zis Noemi ctre nora

sa: binecuvântat este acela Domnu-
lui, c n'a încetai a face mila sa

cu cei vii i cu cei mori, i a zis

Noemi ctre ea : aproape dc ribi

este omul acela, din rudeniile noa-

stre este.

21. i a zis Rut ctre soacra sa:

i înc mi-a zis mie, cu fetele mele

s ie întovreti pân vor sfâri

loat secerea dela mine.

13. l hnp. 25, 41. 15. Lev. 19, 9.

20. Lcv. 25, 25»

22. i a zis Noemi ctre Rut nora
sa: bine, fiica mea, c ai mers cu

fetele lui, c nu i se vor împrotivî

înlr'alte arini.

23. i s'a întovrit Ruf cu fe-

tele lui Vooz a adunâ pân s'a sfâr*

it secerea orzului i secerea grâului,

CAP. 3.

Fgduin pentru cstorie.

81 ezând cu soacra sa, i-a zis

,
ei: fiica mea, au nu voiu cuta

ie odihn, ca s fie bine ie?

| 2. i acum Vooz, cu ale cruia
1 fete ai fost, ne este nou cumnat,

|
iat el va s vânture orzul în arie

|

într'aceast noapte.

|

3. Iar tu te scald i te unge t
te îmbrac cu hainele tale, i te sue

j
în arie, s nu te ari brbatului

I pân când va sfâri a mâncâ i a

I bea.

4. i va fi când se va culca el,

J

vei cunoate locul unde doarme, i
I
vei merge acolo i vei descoperi pi-

cioarele lui i vei dormi, i el va

spune (ie ce s faci.

5. i a zis Ruf ctre ea: toate câte

mi-ai zis voiu face.

6. i s'a pogorît Ia arie, i a f-
cut toate câte i-a poruncit soacra sa.

I

7. i a mâncat Vooz i a but l
I s'a veselit inima lui, i a mers s
doarm la o parte a unui stog, i
a venit i Ruf pre ascuns i a de-

scoperit picioarele lui i s'a Culcat.

8. i a fost la miezul nopii s'a

spimântat omul i s'a furburaf, i
iaf femeia dormea la picioarele lui.

9. i a zis: cine eti tu? Iar ea

a zis: eu sunt Ruf roaba ta, finde

aripa ta presfe roaba ta, c rude-

nie eti tu.

10. i a zis Vooz: binecuvântat

s fii Domnului Dumnezeu fu fiica

mea, pentruc ai îmbuntit mila

ta cea ai apoi mai mult decât cea

asr •

. \
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dintâiu, c nu te-ai dus dup tânr
srac sau bogat.

11. i acum fiica mea, nu te teme,

toate câte vei zice, voiu face fie, c
lie fot neamul poporului meu c
femei vrednic eti tu.

12. i acum adevrat rudenie, sunt

eu, ci este înc altul rudenie mai

de aproape decât mine.

13. Rmâi înfr'aceasf noapte, i
dupâce se va face diminea, de va

vreâ el, pentruc este mai de aproa-

pe rudenie, bine, s le fie pre tine;

iar de nu va vreâ s te fie, fineâ-

te-voiu eu, viu e Domnul, dormi

pân dimineaf.

14. i a dormit la picioarele lui

pân dimineaf, i ea s'a sculat de

dimineaf, când înc nu pufeâ cu-

noate omul pre om. Iar Vooz a zis:

s nu se tie cum a venit femeia

la arie.

15. i a zis ctre ea: adu-fi hai-

na cea de pre tine, i o fine, i o a

finut, i a msurat ase msuri de

orz, i le-a pus pe ea, i apoi a in-
j

trat în cetate.
j

16. i a intrat Rut la soacra sa,

iar ea a zis ei: ce este fiica mea?
i i-a spus toate, câte i-a fcut ei

omul.

17. i a zis ctre ea: aceste ase
msuri de orz mi-a dat mie, c a

zis ctre mine: s nu mergi deart
la soacra fa.

18. Iar ea a zis ei: ezi fiica mea
pân vei cunoate, cum se va sfâri

lucrul, c nu va încet omul pân
nu va svâri lucrul astzi.

CAP. 4.

Cstoria lui Vooz cu Rut.

Si Vooz a ieit la poart i a e-

,
zut acolo, i iat rudenia aceea

de care ziceâ Vooz, freceâ pe acolo,

i a zis Vooz ctre dânsul: abate- te

3. 12. Lev. 25, 48 i Ierem. 32, 7, 8. ^

i ezi aici, iar el s'a abtut i a

ezut.

2. i a luat Vooz zece oameni din

cei mai btrâni ai ceffii, i a zis;

edefi aiei, i au ezut.

3. i a zis Vooz rudeniei: Noe-

mi care s'a întors din arina \u\

Moav, vreâ s vânz partea farinei,

care este a fratelui nostru Elimeleh.

4. i eu am zis: c te voiu în-

fiinfâ pre fine, i-fi voiu spune îna-

intea celor ce ed i înaintea b-
trânilor poporului meu, de vei s o

moteneti, pentruc eti rudenie

mai de aproape, cumpr'o, i o mo-
tenete; iar de nu vrei, spune-mi,

ca s tiu ce s fac; c afar de

fine nu este rudenie mai aproape,

i eu sunt dup fine. Iar el a zis:

eu voiu cumpr arina.

5. i a zis Vooz: de vreme ce vei

s ei farina din mâna Noemii, tre-

bue s ei i pre Rut Moaviîeanca

femeia rposatului, ca s ridici nu-

mele rudeniei tale cei moarte în

motenirea sa.

6. i a zis rudenia aceia: nu voiu

pufe s o iau mie, ca s nu stric

motenirea mea, ia tu ce se cuvin€

mie, c eu nu voiu puteâ s iau.

7. i acest obiceiu mai dinaint€

erâ întru lsrail la rudenie i la

schimbare, ca s steâ fot cuvântul,

c deslegâ omul înclmintea sa,

i o da aproapelui su, care erâ ru-

denie cu el, i aceasta erâ legiuire

în lsrail.

8. i i-a zis lui Vooz rudenia: ia

fie rudenia mea, i 'a deslegal în-

clmintea sa, i o a dat lui.

* 9. i a zis Vooz ctre btrâni t
ctre fot poporul: martori suntefi voi

1 astzi cum am dobândit toate ale

lui Elimeleh, i toate câte sunt ale

lui Heleon i ale lui Maalon din

mâna Noemii.

*10. i pre Rut Moaviteanca femela

4. 4. 3, 12. \7. H 2 Lege 25, 7.
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joi Maalon o am luat mie femeie,

ca s ridic numele celui mort întru

motenirea lui, i s nu piar nu-

dele celui mort dintre fraii lu! i

<Hn neamul poporului lui, i din

poarta locului, martori suntei voi

astzi.

îl. i rspunzând tot poporul i
martorii cei dela poart i btrânii,

au zis: deâ Domnul, ca femeia ta,

care intr în casa ta, s fie ca Ra-

ii] i ca Liea, care amândou au

întemeiat casa lui Israil, i va iace

putere în Efrata, i va îi vestit în

Vifleern.

12. i s se fac casa ta ca casa

îui fares, pre care l-a nscut Ta-

mar lui luda, din smâna ta s deâ

ie Domnul din tânra aceasta fe-

ciori.

13. i a luat Vooz pre Rut, t i-a

fost iui femeie, i a intrat la dânsa,

f i-a dat ei Domnul rod, i a n-
scut fecior.

14. i a zis femeile ctre Noemi:

bine este cuvântat Domnul, cel ce

n'au lsat s se sting astzi nea-

11. Fac. 29, 32. 12. Fac. 3S, 29.

mul tu, ci ca s se numeasc nu-

mele tu în Israil.

15. Acesta va fi, care va întoarce

la tine sufletul tu, i va hrni b-
trâneele tale, c nora ta ceea ce

te-a iubit pre tine, a nscut fecior,

care este ie mai bun decât apte
feciori.

16. i luând Noemi pruncul, l-a

pus la sânul su, i i-a fost lui cn

o doic.

17. i au chemat vecinele numele

lui, zicând: nscutu-s'a fiu lui No-

emi, i a chemat numele lui Ovid,

acesta este tatl lui lesse tatl lui

David.

18. i acestea sunt neamurile lui

Fares: Fares a nscut pre Esrom.

19. Esrom a nscut pre Aram, i
Aram a nscut pre Aminadav.

20. i Aminadav a nscut pre Na-

son, i Nason a nscut pre Salmon.

21. i Salmon a nscut pre Vooz,

i Vooz a nscut pre Ovid.

22. Iar Ovid a nscut pre lesse,

i lesse a nscut pre David.

15. 1 împ. 1, &. 18. 1 Parat. 2, 5.

20. Mat. 1, 3. 21. Mat. 1, 5.
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PATRU CRI ALE ÎMPRAILOR

CARTEA ÎNTÂIA

CAP. 1.

Naterea lui SamuiI.

Erâ
un om din Armalem-Sifa din

muntele Eîraim, i numele lui El-

canâ, feciorul lui Ieremeil, Hui lui

Iliu, fiul lui Toche în Nasiv din Ar-

matem, din muntele Eîraim.

2. i acesia aveâ dou femei, nu-

mele uneia Anna, l numele ceilalte

Fenana, i Fenana aveâ prunci, iar

Anna n'aveâ nici un prunc.

3. i se suiâ omul acela în toi

anul din cetatea sa din Ârmatem s
e închine i s jertfeasc Domnu-
lui Dumnezeu Savaot în Silom, i erâ

acolo III i doi feciori ai lui Ofni

i Finees, preoi Domnului

4 i a fost într'o zi a jertfit El-

cana, i a dat Fenanii femeii sale

i tuturor fiilor i fetelor ei pri.

5. Iar Annei i-a dat o parte mai

bun, pentruc pre Anna o iubeâ Eî-

cana mai mult decât pre Fenana,

dei nu aveâ prunc, c Domnul în-

chisese pântecele ei.

6. C n'au dat ei Domnul prunc

dup necazul ei i dup scârba ne-

cazului ei, i se întristâ, pentruc

au închis Domnul pântecele ei, ca s
nu deâ ei prunc.

7. Aâ fceâ în Tot^mrhxân4 se
_—!_

/
±. 1. 1 Patal, 6, 27. 3. Eire 23, 17y

I
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suiâ ea la casa Domnului, i se

mâhnea i plângea, i nu mâncâ,
8. i i-a zis ei Elcana brbatul

ei : Annol Iar ea a zis: iat eu,

doamne: i el a zis: ce-i este {ie,

pentruce plângi ? i pentruce nu m-
nânci? i pentruce bate inima ta?

Au nu sunt eu ie mai bun decât

zece fii?

9. i s'a sculat Anna dupce a

mâncat ei în Silom, i a sttut îna-

intea Domnului; iar Iii preotul e-
dea pre scaun la pragurile Bisericii

Domnului,

10. i ea cu suflet amrîf s'a ru-

gat ctre Domnul, i a plâns.

11. i s'a fgduit Domnului, zi-

când: Adonae, Doamne, Eloe, Sa-

vaot 1 De vei vreâ s caui spre sme-

reniea roabei tale, i-i vei aduce
aminte de mine, i vei da roabei

tale smân brbteasc, voiu da

pre el înaintea ta dar pân la ziua

morii iui, i vin i butur amei-

toare nu va beâ, i briciu nu se va

atinge pre capul lui.

12. i a fost când ea se ruga mult

înaintea Domnului, Iii preotul pri-

veâ la gura ei.

13. i ea gria întru inima sa, t
buzele ei se micau, iar glasul nu se

auzeâ, o a socotit pre ea Iii beat.

8. Rut. 4, 15. IU Jud. 13, 5.
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4 j a zis ctre ea feciorul lui

jîi< pân când vet fi beat? Ridi-

c a".ji
vinul tâu, i ie du din locul

Domnului.

15. i rspunzând Anna a zis: nu

doamne, femeie cu viea amrîl

suni eu, vin i butur ameitoare

n'arn but, ci-mi rvrs sufleiul îna-

iniea Domnului.

16. Nu socoti pre roaba la ca pre

o fal pgân, c de muli muli-

mea cugetrii mele i de mulimea

mâhnirei mele am grit pân acum.

17. i rspunzând Iii a zis ei

:

mergi în pace, Dumnezeu! lui îs-

rail s-i deâ ie toat cererea ta,

care ai cerut dela el.

18. i a zis Ânna: af!af-au roaba

ta har înaintea ochilor ti, i s'a

dus femeia în calea sa, i a intrat

la slaul su, i a mâncat cu br-

batul su i a but, i fafa ei n'a

mai fost trist.

19. i a doua zi de diminea s'a

închinat Domnului, i s'a dus în ca-

lea sa, i a inirat Elcana în casa

sa în Armatem, i a cunoscut pre

Anna femeia sa, i 'a adus aminte

de es Domnul, i a zmislit.

20. i a fost la plinirea zilelor,

a nscut fecior, i a chemat nu-

mele lui Samuil, zicând: c dela

Domnul Dumnezeu Savaot l-am

cerut.

21. i s'a suit omul Elcana i
toat casa lui s aduc în Siîom

jertfa zilelor i fgduinele sale, i
zeciueleîe pmântului su.

22. i Anna nu s'a suit cu dân-

sul, c a zis brbatului su: pân
nu voiu înrca pruncul, ca s se sue

i el i s se arate feii Domnului,

i s az pân în veac acolo.

23. i i-a zis ei Elcana brbatul
su : f ce i se pare c este bine

în ochii ti, ezi pân îl vei înrcâ
pre el i s întreasc Domnul ce

ai grit cu gura ta, i a ezut femeia

r i a datâ fiului su, pân ce l-a

înrcat.

24. Atunci s'au suit cu el în Silom

cu un june de trei ani, i cu pâini

i cu un ifi de fin curat i cu

un burduf de vin, i au intrat în casa

Domnului în Silom, i pruncul îm-

preun cu ei.

25. i a adus înaintea Domnului,

i a junghiai tatl su jertfa, care

în fot anul o fceâ Domnului, i a

adus pruncul, i a junghiat vielul,

i Anna muma pruncului l-a dus la îlî.

28. i a zis: o Doamne, viu este

sufletul tu, eu sunt femeia care a

sttut înaintea ta, când m'am rugat

ctre Domnul.

27. Pentru pruncul acesta m'am
rugat, i mi-au dat mie Domnul ce-

rerea care am cerut dela dânsul.

28. i eu îl aduc pre el Domnu-
lui pe toate zilele vieii lui spre slujb

Domnului, i s'a închinat acolo Dom-
nului.

CAP. 2.

Cântarea Annii. Creterea iui Samuil

fi rutatea fiilor lui IU.

Si
s'a rugat Anna, i a zis: înt-

ritu-s'a inima mea întru Domnul,

înâlaiu-s'a cornul meu întru Dum-
nezeul meu, lrgiiu-s*a asupra vrj-

mailor mei gura mea, bucuratu-

m'am de mântuirea ta.

2. CS nu este sfânt ca Domnul,

i i nu este drept ca Dumnezeul no-

stru, nu este sfânt afar de tine.

3. Nu v ludai i nu grii în-

nalfe; s nu ias mare graiu din

gura voastr, c Dumnezeul cuno-

tinelor este Domnul i Dumnezeul

cel ce gtete isprvile sale.

4. Arcul celor tari a slbit, i cei

slabi s'au încins cu putere.

5. Cei plini de pâini s'au lipsit, i

2. !• Luc. 1, 47. 2. H 2 Lege 3, 24.

5. lerem. 15, 9.
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cei flmânzi au motenit pmântul,

c cea stearp a nscut apte, t cea

cu fii mul{i a slbit.

6. Domnul omoar i îace viu,

pogoar în iad i ridic.

7. Domnul face srac i îmbog-
ete, smerete i înalt.

8. Ridic dela pmânt pre cel lip-

sit, i din gunoiu scoal pre cel s-
rac, ca s-1 aeze pre el cu boierii

poporului i scaunul mririi s-1 deâ

motenire lui.

9. Cel ce d rugciunea celui ce

se roag i a binecuvântat anii drep-

tului, c nu se întrete omul cel

puternic întru vîrlufea sa, Domnul
slab va îace pre protivnicul su,
Domnul cel sfânt.

10. S nu se laude cel în(elept în-

tru înelepciunea sa, i s nu se

laude cel puternic întru puterea sa,

i s nu se laude cel bogat întru

bogia sa;

11. Ci întru aceasta s se laude

cel ce se laud: ca s cunoasc i
s tie pre Domnul i s fac ju-

decat i dreptate în mijlocul p-
mântului.

12. Domnul s'au suit în cer i au

tunat, el va judeca marginile pmân-
tului drept fiind i va da trie îm-

prailor notri, i va înlfâ cornul

unsului su. Deci au lsat pruncul

acolo înaintea Domnului, iar ei s'au

dus în Armatem, i pruncul slujeâ

fe|ii Domnului înaintea lui III preotul.

13. i fiii lui 111 preotul erau fii

necredincioi netiind pre Domnul.

14. i acesta erâ venitul Preotu-

lui dela poporul cel ce jerlfeâ: ve-

neâ feciorul preotului dac fierbea

carnea cu o îurcu| cu trei coarne

în mâna lui, '

15.i o bgâ în cldarea cea mare,

sau în tigaie, sau în oal, i tot ce

se prindeâ în furcuj, lu preotul

6. H 2 Lege 32, 39;ytlmp. 5, 7.

8. Iov. 36, 7, 15. 9. Iov\10, 7. 15. Lev.
3, 5 seq. / >J

lui, acestea fceâ tuturor Israil-

tenilor, carii veneau s fac jertî$

Domnului în Silom.

16. i mai înainte de a arde grg.

simea veneâ feciorul preotului, i zi.

ceâ omului celui ce jertfeâ: d carne

s se frig preotului, c nu voiu

iuâ dela tine carne fiart din cldare.

17. i ziceâ cel ce aduceâ jertfa:

s se ard dar îniâiu dup cum se

cuvine grsimea, i atunci ia {ie din

toate, care poftete sufletul tu; iar

el ziceâ : nu, acum s dai, iar de

nu, voiu luâ cu sila.

18. i erâ pcatul fiilor mare foarte

înaintea Domnului, pentruc defi-

mau jertfa Domnului.

19. Iar Samuil pruncul încins cu

Efod de in, slujeâ înaintea Domnului.

20. i fceâ Iui muma sa vestmînt

mic, i-l aduceâ lui în tot anul, când

se sueâ cu brbatul su s jertfea-

sc jertfa cea de preste an.

21. i a binecuvântat 111 pre El-

canâ i pre femeia lui, zicând : s-i
rsplteasc Domnul smân din

femeia aceasta pentru darul ce ai

fcut Domnului, i s'a dus omul la

casa sa.

22. i au cercetat Domnul pre

Anna, i a zmislii i a nscut înc
trei feciori i dou fete; iar pruncul

Samuil a crescut înaintea Domnului.

23. i Iii fiind foarte btrân, a a-

uzit toate cele ce fceau fiii lui fiilor

lui Israil, i cum dormiau fiii si cu

femeile cele ce se adunau la uile cor-

tului mrturiei, i le-a zis lor:

24. Pentruce facei lucruri ca ace-

stea, care le auz eu din gura a tot

poporul Domnului?

25. Nu facei fiii mei, nu facei,

c nu bine auz eu de voi, nu facei,

c nu sunt bune cele ce auz eu de

voi, c facei pre popor s nu slu-

jeasc lui Dumnezeu.

26. C de va pctui om asupra

23. Eire 33, 8.
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omului, se vor ruga pentru el Dom-

nului; iar de va pctui Domnului,

cine se va rugâ pentru el? i n'au

ascultat cuvântul tatlui lor, cci

Domnul au voit s-i piarz pre ei.

27. Iar pruncul Samuil sporeâ i

creteâ, i plcea Domnului i oa-

menilor.

28. i a venit omul lui Dumnezeu

Ia Iii, i i-a zis: acestea zice Dom-

nul: descoperitu-m'am artat casei

tatlui tu, când erau ei în pmântul

Eghipetuîui robi casei lui Faraon.

29. i am ales casa tatlui tu

dintru toate casele lui Israil s-mi

iie preo{i, s se suie pre jertfelnicul

meu, i s fac fmâere, i s poarte

Efod înaintea mea, i am dat parte

casei tatlui râu spre mâncare din

toate cele ce se jertfesc pe îoc dela

fiii îui iraii.

30. t pentruc ai cutat la t-

mâia mea i la jertfa mea cu ochiu

iar cte ruine, i ai mrit pre fiii

ti mai mult decât pre mine, ca s
v îngraji din pârga a toat jertfa

lui îsrail înaintea mea;

31. Pentru aceea acestea zice Dom-

nul Dumnezeul lui Israil: zis-am,

casa la i casa tatlui tu va r-

mânea înaintea mea pân în veac;

iar acum zice Domnul: s nu fie

mie nicidecum, c numai pre cei ce

m vor mri pre mine îi voiu mrî,

i cel ce m defima pre mine, se

va necinsti.

32. Iat vor veni zile, i voiu pier-

de smânfa la i smânfa casei ta-

tlui tu, i nu va fi btrân în casa la.

33. i vei vedea tria mea întru

toate cele bune ale lui Israil, i nu
va fi btrân în casa ta în toate zilele.

34. Ins nu voiu deprlâ de tot

dela altarul meu brbat din line, dar

voiu face s-i sece ochii ti, i s
se topeasc sufletul tu, i loji ur-

27. Luc. 2, 52. 28. Jxxd. 13, 6.
29. Lev. 10, 14. 31. 3 Imp. 2, 27.

maii casei tale vor cdea în sabia

oamenilor.

35. i acesta va fi (ie semnul,

care va veni presfe aceti doi fii ai

ti Ofni i Finees, într'o zi vor murî

amândoi.

36. i voiu ridic mie preot cre-

dincios, care va face oale dup i-

nima mea i dup sufletul meu, i
voiu înfemeiâ mie cas credincioas,

i va pelrece înaintea unsului meu
în toate zilele.

37. i va fi tot cel rmas în casa

ta, va veni s se închine lui penlru

un ban de argint i pentru o pâine,

zicând: primefe-m la o slujb a

preoiei iale, s mnânc pâine.

CAP. 3.

Chemarea lui Samuil.

Si
pruncul Samuil slujeâ Domnului

înaintea lui Iii preotul, iar cu-

vântul Domnului erâ scump, în zi-

lele acelea nu erâ vedenie aevea.

'

2. i a fost în vremea aceea Ilî

edeâ culcat în locul su, i ochii

iui au început a se îngreuiâ, i nu
puteâ s vaz.

3. i mai înainte de a se stinge

lumina din sfenicul Domnului, Sa-

muil dormeâ în Biserica Domnului

unde erâ sicriul lui Dumnezeu.

4. i l-au chemat Domnul: Samuill

Samuil! Iar el a zis: iat eu.

5. i a alergat la îll, i a zis: iat

eu, la ce m'ai chemat? i i-a zis lli:

nu te- am chemat, înloarce-te, i
dormi.

6. i s'a întors, i a adormit. i
au adaos Domnul a chemâ pre Sa-

muil: Samuil! Samuil! i s'a dus Ia

111 a doua oar, i a zis: iat eu,

la ce m'ai chemat? Iar Ilî a zis: nu

le-am chemat fiule, întoarce-te i
dormi.

7. Iar Samuil înc nu tia pre

j 3. 2. 4, 15. 3. Eits» 27, 21.
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Dumnezeu, i cuvântul Domnului

înc nu i se artase lui.

8. i au adaos Domnul a chem
pre Samuil a treia oar, iar el scu-

lându-se a mers la î 11, i a zis: ial

eu, la ce m'ai chemat; i liî a cu-

noscut, c Domnul au chemat pre

prunc.

9. i a zis IH lui Samuil: înloar-

ce-ie i dormi îiule, i de te va mai

chem cel ce te chiam, s zici:

grete Doamne, c aude robul tu,

i s'a dus Samuil, i a dormit în

locul su.
10. i au venit Domnul, i au st-

tut, i l-au strigat pre el ca i mai

nainfe: Samuilî Samuil! Iar Samuil

a zis: grete Doamne, c ascult !

robui tu. I

11. i au zis Domnul ctre Sa-
j

muil: iat eu voiu îace un lucru în !

Israil, încât tot cel ce va auzi, îi
J

vor |iul amândou urechile.
j

12. In ziua aceea voiu ridic a-
j

supra lui îli, toate câte am grit a-

supra casei lui, începe-le-voiu, i le

voiu svâri
13. C i-am spus iui, c voiu iz-

bândî asupra casei Iui pân în veac

pentru nedreptile fiilor lui, c a

tiut, c defaim pre Dumnezeu îiii

Iui, i nu i-a certat pre ei.

14. Pentru aceea m'am jurat ca-

sei Iul llî, c nu se va iert nedrep-

tatea casei lui IH nici prin tmâiere,

nici prin jertfe, pân în veac.

15. i a dormit Samuil pân di-

mineaa, i a mânecat de diminea,
i a deschis uile casei Domnului,

i s'a temut Samuil s spuie lui IH

vedenia.

16. i a zis Hi ctre Samuil: Sa-

muil fiule, iar el a zis: iat eu.

17. i a zis: ce este cuvântul care

s'a grit ctre fine? S nu-1 ascunzi

de ctre mine, aâ s-ji fac ie Dum-
nezeu, i aâ s-i adaoge, de vei

11. Jerem. 19, 3. 12, 2, 31. 17. Rut. 1, 17.

ascunde de ctre mine vre un cu-

vânt din toate cuvintele, care s'a

grit ctre tine întru urechile tale.

18. i a spus Samuil Iui Hî toate

cuvintele, i n'a ascuns de ctre

dânsul nimic, i a zis IH: Domn
însu este, ce este bun înaintea

lui va face.

19. i a crescut Samuil, i Dom-
nul er cu el, i nici unul din toate

cuvintele lui n'a rmas pe jos.

20. i a cunoscut tot lsrailul de

la Dan pân la Virsavee, c Samuil

este credincios proroc Domnului.

21. i au adaos Domnul a se a-

rfâ în Silom, c se descoperise

Domnul ctre Samuil în Silom dup
cuvântul Domnului, i a crezut Sa-

muil c va s fie proroc Domnu-
lui întru tot lsrailul dela o margine

a rii pân la cealalt. i IH a îm-

btrânit foarte, i fiii lui mergeau

tot mai ru, i calea lor er rea îna-

intea Domnului.

CAP. 4.

Moartea Iui Ui i a fiilor si.

i a îest în zilele acelea s'au a-

dunat cei de alt neam cu râsboiu

asupra lui Israil, i a ieit Israil în-

tru întâmpinarea lor la rsboiu, i
au fbrît la Avenezer, iar cei de

alt neam au tbrît la Afec.

2. i cei de alt* neam s'au gtit

de rsboiu asupra lui Israil, i s'a

început rsboiul, i s'au frânt Is-

railiii înaintea celor de alt neam,

i s'au rnit întru acea btae în

câmp patru mii de brbai.
3. i a venit poporul la tabr,

i au zis btrânii lui Israil: pentruce

ne-au fcut pre noi Domnul, de am
czut astzi înaintea celor de alt

neam?S lum cu noi sicriul Dum-
nezeului nostru din Silom,s mearg

18. 2 Imp. 15, 26. ÎS. Is. Navi 21, 47.
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în mijlocul nostru, i ne va mân-

tui din mâna vrjmailor notri.

4. i a trimis poporul în Silom,

i â luat de acolo sicriul Domnu-

hii puterilor, celui ce ade pre He-

ruvimi, i amândoi fiii luip cu si-

criul, Ofni i Finees.

5. i a losf dupce a venit si-

criul Domnului în tabr, a stri-

gat tot Israilul cu glas mare, i a

rsunat pmântul.

6. i auzind cei de alt neam gla-

sul strigrii, au zis: ce este aceast

strigare^mare în tabra Evreilor?

i au-cunoscut c sicriul Domnu-

lui a venit în tabr.

7. i s'au speriat cei de alt neam,

i au zis: dumnezeii au venit la ei ?n

tabr, vai nou 1 Scoate-ne Doamne

pre noi astzi, c nu s'a fcut nou
ca aceasta nici odinioar.

8. Vai nou î Cine ne va scoate

din mâna dumnezeilor celor mai

tari? Acetia sunt dumnezeii, cei

ce au btut Eghipeful cu toat b-
taea, i în pustie.

9. Intrii-v i v îmbrbtai cei

de alt neam, ca s nu fii robi E-

vreiîor, precum au fost ei robi nou,
i fiji brbai, i daji rsboiu asu-

pra lor.

10. i au dat rsboiu cei de aii

neam împrotiva lor, i s'a frânt Is-

rail înaintea celor de alt neam, i
a fugit fiecare la lcaul su, i
s'a fcut hstae mare foarte, i au

czut din Israil treizeci de mii de

pedestri.

11. i sicriul lui Dumnezeu l-au

luat cei de alt neam, i amândoi fiii

lui lli au murit: Oînî i Finees.

12. i a alergat un brbat Iemi-

nean din tabr, i a venit în Si-

lom în ziua aceea, i hainele lui erau

rupte, i rîn pre capul lui.

13. i a venit, i iat llî edeâ

4. Eire 25, 22; Ps. 77, 66; Ps. 79, 2.

9. 3ud. 13, 1, 12, Is. Nari 7, 6.

pe scaunul su la u uitându-se

pre cale, c era inima lui întristat

pentru sicriul lui Dumnezeu, i a

intrat omul în cetate s spue, i a

strigat toat cetatea cu glas mare.

14. i a auzit 111 glasul strigrii,

i a zis: ce este glasul strigrii a-

ceiia? i grbind omul, a intrat i
a spus lui IH.

15. i iiî era de nouzeci i opt

de ani, i ochii lui se întunecase

i nu vedea.

16. i a zis îiî oamenilor celor

ce erau lâng el: ce este glasul su-

netului acestuia ? i grbind omul a

venit la IR.

17. i a zis lui: eu sunt cel ce

viu din tabr, i eu am fugit din

rsboiu astzi, i a zis IH: ce lu-

cru s'a fcut fiule?

18. i rspunzând omul a zis: fu-

git-a Israil deîa faa celor de aii

neam, i s'a fcut btae mare în

popor, l amândoi fiii ti au murit,

i sicriul lui Dumnezeu s'a luat.

Î9. i a fost când i-a pomenit de

sicriul lui Dumnezeu, a czut din

scaun înnapoi {iindu-se de u, i
s'a rupt spinarea lui, i a murit, c
era om btrân i greu. i acesta a

judecat pre Israil patruzeci de ani.

20. i nora lui, femeia lui Finees

grea fiind, i aproape de natere,

dac a auzit c s'a luat sicriul lui

Dumnezeu, i a murit socrul su
i brbatul su, a plâns i a ns-
cut, c au venit ei durerile.

21. i când murea ea, au zis c-
tre ea femeile cele ce stau lâng ea:

nu te teme, c fecior ai nscut; iar

ea n'a rspuns, i n'a luat aminte

inima ei,

22. i a numit pre prunc Uevar-

havot pentru sicriul lui Dumnezeu

i pentru socrul ei i pentru br-

batul ei.

23. i a zis: s'a dus slava din

15. 3, 2.
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Israil c s'a luai sicriul lui Dum-
nezeu.

CAP. 5.

Btaia Filistenilor pentru sicriul legii,

Si
au luat cei de alf neam sicriul

j
lui Dumnezeu, i l-au adus dela

Avenezer în Azoton.

2. i au luat cei de alt neam si-

criul Domnului, i l-au bgat în casa

lui Dagon, t i-au pus lâng Dagon.

3. i mânecând Azotenii a doua

zi au intrat în casa lui Dagon, i
au vzut, i iat Dagon zceâ c-
zut cu îa{a sa pre pmânt înaintea

sicriului lui Dumnezeu, i au ridicai

pre Dagon, i l-au pus la locul su.
4. i a fost când mânecar în

cealalt zi, Dagon iar zceâ cu faa

sa pre pmânt înaintea sicriului le-

gii Domnului, i capul lui Dagon

i amândou tlpile picioarelor i a-

mândou palmile mâinilor lui rupte

preste prag, numai spinarea lui Da-

gon a rmas.
5. Pentru aceea preoii lui Dagon,

i toi ori care intr în casa lui, nu

calc pre pragul casei lui Dagon în

Azot pân în ziua de astzi, ci p-
esc preste el.

6. i s'a îngreuiat mâna Domnu-
lui preste Azot, i i-a btut pre ei,

i i-a spuzit cu bube la ezut; în ce-

ti i în hotarele ei s'a ivit oa-
reci, i s'a îcutturburare de moarte

mare în cetate.

7. i au vzut brbaii Azotului

c este aâ, i au zis: nu va edea
sicriul Dumnezeului lui Israil cu noi,

c grea este mâna lui preste noi,

i preste Dagon dumnezeul nostru.

8. i trimiând au adunat pre c-
peteniile celor de alt neamna sine,

i au zis: ce vom face sicriulurDurn-

nezeului lui Israil? i au zis Ghe-

lenii: s se mute sicriul lui Dum-

Q. 3. Ps. 96, 7. 6. Ps. 77, 66.

nezeu Ia noi, i s'a mutat sicriul

Dumnezeului lui Israil în Qhet.

9. i a fost dupce s'a mutat si-

criul, s'a fcut mâna Domnului pre*

ste cetate, furburare mare foarte, t
au btut pre oamenii cet{ii, dela

cel mic, pân la cel mare, i i-au

lovit pre ei la ezuturile lor, i Ghe-

tenii aveau ezuturile pline de bube.

10. i a trimis sicriul lui Dumne-
zeu în Ascalon, i a fost dupce a

intrat sicriul lui Dumnezeu în As-

calon, au strigat oamenii Ascaloni-

teni, zicând: pentruce afi adus Ia

noi sicriul Dumnezeului lui Israil?

Ca s ne omorî{i pre noi, i iot po-

porul nostru?

11. i au trimis, i au adunat pre

toii domnii celor de alt neam, t
au zis: trimitei sicriul Dumnezeului

lui Israil, s se aeze la locul lui,

s nu ne omoare pre noi i pre po-

porul nostru, c s'a fcut spaim
de moarte grea foarte în toat ce-

tatea, dac a intrat sicriul Dumne-
zeului lui Israil.

12. i cei vii cari n'au murit, s'au

rnit la ezuturi, i s'a suit striga-

rea cetii în cer.

CAP. 6.

întoarcerea sicriului legii.

Si a fost sicriul Domnului în ara

j
celor de alt neam apte luni, i

a scos pmântul lor oareci.

2. i au chemat cei de alt neam
pre preoii i pre vrjitorii i pre

descânttorii lor, zicând: ce vom
face sicriului Domnului? Artaî-ne

nou, i cu ce-1 vom trimite la lo-

cul lui?

3. Iar ei au zis: de vei trimite

voi sicriul legii Domnului Dumne-
zeului lui Israil, s nu-1 trimitei de-

ert, ci s-i dai lui daruri cu ce

suntei datori pentru pcat, i atunci

v vei vindec, i se va iert vou,
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911 Pentruce nu se dcpr "

mâna lui Dumnezeu de pre-

«u^i ei au zis: ce jertf pen-

'îpf>cal s-i dm taW i le-au r-

sjptra* dup numrul demnilor ce-

de li neam Tcinci ezuturi de

Igr, c o btae a fost preste voi i

-gresie domnii votri i presfe po-

gg, i cinci oareci de aur.

.--îi. $i s-i facei dup asemna-

tea ezuturilor voastre i dup a-

.eWnarea oarecilor votri, carii

'St&ejji pmântul, i ve|i da Domnu-

lui mrire, ca s se ridice mâna lui

^preste voi i de preste dumne-

zeii votri t de preste pmântul

vpslru,

ÎS*6. i peniruce v învârtoai ini-

iale voastre? Precum 'au învârto-

at£ghipetul i Faraon inimile sale;

i dupce i-au btut pre ei, atunci

i-a slobozit, i s'au dus.

**7; Deci acum apucaji-v, i facei

un car nou; i s înjugai dou vaci

tiate întâia oar, i care n'au mai

fost înjugate, i vieii lor îi luai de

la ele, i-i inei acas.
' 58. i lua(i sicriul Domnului, i-1

punei pre car, iar vasele cele de

aur, care le vei da lui pentru p-
cai, le punei într'o iad de laturea

lui, i-1 slobozii s mearg.

i 9i i' v uitai s vedei oare mer-

ge pîe calea, care duce la hotarul

îui spre Vetsamis, c el ne-a fcut

nou acest rii mare, iar de nu, vom\
cunoate, c nu mâna lui s'a atins

de noi, ;
ci o- întâmplare a fost a-

ceasta, care s'a fcut nou.
10. i au fcut aâ cei de alt

neam, i au luat dou vaci ftate

întâiu, i le-au înjugat la car, iar

vieii lor i-au închis într'o cas.

11. i au pus sicriul Domnului
în car, i lada lui cea cu oarecii

6. 4- Is. Nav. 13, 3. 6. Eite 12, 12.

cei de aur i cu asemnrile ezu-
turilor lor.

12. i au îndreptat vacile pre ca-

lea care merge spre Vetsamis, i
mergeau vacile drept pre calea aceea,

i nu stau, nici se abteau la dreapta

sau la stânga, ijdornnii -celor de

alt neam au mers dup dânsul pân
la hotarul Vetsamis.

13. Iar cei din Vetsamis secerau

grâu în vale, i ridicându-i ochii

lor au vzut sicriul Domnului, i
s'au bucurat vzându-1.

14. i a intrat carul în arina lui

Ozie celui din Vetsamis, i a sttut

acolo lâng o piatr mare, i lem-

nele carului le-au tiat, iar vactt!

le-au adus ardere de tot Domnului.

15. Iar Leviii luând sicriul Dom-
nului i lada cea cu odoarele cele

de aur, care erau lâng el, le-au pus

preste piatra cea mare, i oamenii

cei din Vetsamis aducând ardere

de tot, au jertfit jertf Domnului în

ziua aceea.

16. i cei cinci domni ai celor de

alt neam au vzut, i s'au întors în

Ascalon în ziua aceea.

17. Iar acestea sunt ezuturile ceje

de aur, care le-au dat cei de alt

neam Domnului pentru pcat: al A-

zotului unul, al Gazii unul, al As-

caloniei unul, al Ghefului unul, al

Acaronului unul.

18. i oarecii cei de aur diîp
numnjKtufuror cetilor" celor de

alt neam ale celor cinci domni, dela

.. cetatea cea întrit pân la satul

Ferezeului i pânl la piatra cea

mare, pre care aii pus sicriul legii

Domnului, care este în arina lui

Ozie *Vetsamisiteanul pân în ziua

aceasta. ..

19. i au btut Domnul pre br-
i baii Vetsfmsului, c au vzut si-

j
criul Domnului, i au omorît din ei

j
cincizeci de mii i aptezeci de br-

i

—-~- —— :

I 14. 2 împ. 24, 22-25. 18. Is. Navi 13, 3>
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ba|i, i a piâns poporul, c au b-
lul Domnul pre popor cu btae mare

foarte.

20. i au zis brbaii cei din Vet-

samis: cine va pufeâ sfâ înaintea

Domnului Dumnezeului celui sîânt?

i la cine se va sui sicriul legii Dom-
nului dela iioi?

21. i au trimis soii la cei ce l-

cuesc în Kariatirim, zicând: înlors-

a'u cei de alt neam sicriul Domnu-
lui, pogorîi-v i-l suii la voi.

CAP. 7.

TsraeUUi biruesc pre Filisteni.

i au venit oamenii din Kariati-

rim, i au adus sicriul Domnului,

i l-au bgat în casa lui Aminadav
celui din deal, i pre Eleazar fecio-

rul lui l-au sfinit, ca s pzeasc
sicriul legii Domnului.

2. i au fost multe zilele în care

era sicriul în Kariatirim, i au trecut

douzeci de ani, i s'a întors toat

casa lui Israil ctre Domnul.

3. i a grit Samuil clre toat
casa lui Israil, zicând: de v în-

toarcei voi cu toat inima voastr
ctre Domnul, lepdai dumnezeii cei

streini din mijlocul vostru i desi-

urile, i v gtii inimile voastre

ctre Domnul, i slujii lui singur,

i el va scoale pre voi din mâna
celor de alt neam.

4. i au lepdat fiii lui Israil pre

Vaalimi i desiurile Astarolului, i
Domnului singur au slujit.

5. i a zis Samuil: adunai la

mine pre lot Israilul în Masifat, im
voiu rug pentru voi ctre Domnul.

6. i s'a adunat poporul în Ma-
sifat, i a crat ap, i a turnat îna-

intea Domnului pre pmânt, i a a-

Junaf în ziua aceea, i a zis: pc-
luif-am înaintea Domnului, i judec
Samuil pre fiii lui Israil în Masiîal.

7. 1. 2 Imp. 6, 4. 3. H 2 Lege 6, 13, Ma-
tei» 4, 10.

7. i au auzit cei de alt neam, câ 4
s'au strâns toi fiii lui Israil în Ma-
sifat, i s'au ridicat cpeteniile ce-

lor de alt neam asupra lui Israil, i
au auzit fiii lui Israil, i s'au spe-

rieat de faa celor de alt neam.

8. i au zis fiii lui Israil ctre Sa-

muil: s nu taci pentru noi, ci sâ

strigi clre Domnul Dumnezeul tu*
ca s ne izbveasc pre noi difi

mâna celor de aii neam, i zise Sa-

muil s nu fie mie ca s m de-

prtez de Domnul Dumnezeul meu,

ca s nu strig pentru voi rugân-

du-m
9. i a luat Samuil un miel su-

gar, i l-a adus ardere de tot Dom-
nului împreun cu lot poporul, i a

strigat Samuil ctre Domnul penfru

israil, i l-a ascultai pre el DomnuL
10. i erâ când aduceâ Samuil

arderea cea de lot, cei de alt neam
au venit cu rsboiu asupra lui Is-

rail, i a tunat Domnul cu glas mare
în ziua aceea preste cei de alt neam;

i s'a împrtiat i s'a înfrânt îna-

intea lui Israil.

îl. i au ieit brbaii lui Israil

din Masifat, i au gonit pre cei de

alt neam, i i-au btut pre ei pân
supt Vethor.

12. i luând Samuil o piatr, o a

pus între Masifat i între Senon, i
a numit numele ei Avenezer, adic
piatra ajutorului, i a zis: pân aici

ne-au ajutat nou Domnul.

13. i au smerit Domnul pre cei

de alt neam, i n'au mai adaos a

venî la holarul lui Israil, i a fost

mâna Domnului preste cei de alt

neam în toate zilele lui Samuil.

14. i s'au dat înapoi cetile, care

le-au luat cei de alt neam dela fiii

lui Israil, i le-au dat pre ele lui Is-

rail dela Acaron pân la Ghet, i ho-

tarul lor l-a luat Israil din mâna ce-

rn Sîrab 46, 20 i Is. Navi 10, 10; >d. 5, 2a,
32. 4, 1.
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lor de alt neam, i era pace între

fsrail i între Amoreu.

15. i a judecat Samuil pre Israil

n toate zilele vieii* sale.

16. i mergea în foi anul, i în-

eunjurâ Vetilul i Galgala i Masi-

îatul, ca s judece pre lsrait în toate

locurile acestea.

17. i iari se întorcea în Arma-

fem, c acolo era casa lui, i judec

acolo pe Israil, i a zidit acolo jert-

felnic Domnului.

GAP. 8.

Poporul cere împrat.

Si
a îosi dupce a îmbtrânit Sa-

j
muil, a pus pre fiii si judectori

lui Israil.

2., i acestea sunt numele fiilor

iui: cel întâi nscut Ioil i numele

celui de al doilea iVvia, cari judeca

în Virsavea.

3. i n'au umblat hii Iui pre ca-

lea lui, i s'au abtut dup iubirea

de argint, i luau daruri i abteau
dreptatea.

4. i s'au adunat brbaii lui Israil

i au mers în Armafem la Samuil.

5. i i-au zis lui: iat tu ai îm-

btrânit i fiii ti nu umbl pre ca-

lea ta, deci acum pune preste noi

împrat, s ne judece pre noi, ca i
ta alte neamuri.

6. i s'a prut a îi ru cuvântul

acesta în ochii lui Samuil, pentruc
au zis: d-ne nou împrat, s ne

judece pre noi, i s'a rugat Samuil

ctre Domnul.

7. i au zis Domnul ctre Samuil:

ascult de glasul poporului, cum vor

gri ctre tine, c nu pre tine te-a

lepdat, ci pre mine m'a lepdat,

ca s nu împresc preste ei.

8. Precum mi-au îcut mie din

17. 8, 4
8. 3. Eite 23, Si fl 2 Lege 16, 19.

5. Ozie 13, 10; Fapt. 13, 21. 7. Ozîe 13, 11.

ziua, în care i-am scos pre ei din

Eghipet pân în ziua aceasta, i
m'au prsit pre mine, i au slujii

la alji dumnezei, aa fac i fie.

9. i acum ascult de glasul lor,

îns s le mrturiseti lor, i s le

spui dreptul împratului, care va

împr{i preste ei.

10. i a spus Samuil tot cuvân-

tul Domnului ctre poporul cel ce

cereâ dela el împrat.

1 1 . i a zis lor: acesta este dreptul

împratului, care va împrai preste

voi: pre fiii votri va luâ, i-i va

pune pre ei în carele sale, i-i va

face lui clrei i alergtori înain-

tea carelor lui.

12. i va pune preste ei mai mari

preste sute i preste mii, i s are

artura lui, i s secere secertura

lui, i s adune bucatele, i s-i

fac unelte de rsboiu i unelte la

carele lui.

13. i fetele voastre le va luâ s-i

fac miresme i demâncare i pâine.

14. arinele voastre i viile voa^

sire i masiinetul vostru îl va luâ,

i-1 va da slugilor sale.

15- i semnturile voastre i viile

voastre le va zeciuî, i va da fa-

menilor si i slugilor sale. :

16. i va luâ pre slugile i pre

slujnicele voastre, i boii votri cei

mai buni i asinii votri, i-i va

întrebuin la lucrurile sale.

17. i turmele voastre le va ze-

ciuî, i voi vei îi lui robi.

18. vei strig în ziua aceea

din pricina împratului vostru, pre

care l-ai ales vou, i nu va auzî

pre .voi Domnul Dumnezeu în zilele

acelea, c voi v'ai ales vou îm-

prat.

19. i tt'a vrut poporul s asculte

de Samuil, i au zis lui: nu, ci nu-

mai împrat s fie preste noi,
;

20. i vom îi i noi ca toate nea-r

15. Daniit 1, 3. 20, 12, 12.
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murite, i ne va judec pre noi îm-

pratul nostru, i va merge înaintea

noastr, i ne va povfuî Ia rsboiu.

21. i a auzit Samuil toate cu-

vintele poporului, i le-a grit în

urechile Domnului.

22. i au zis Domnul ctre Sa-

muil: ascult glasul lor, i le pune

lor împrat, i a zis Samuil ctre

brbaii lui Israil: s mearg fiecare

în cetatea sa.

CAP. 9.
Saul la Samuil.

Si
er un brbat din îiii lui Ve-

,
niamin, i numele lui Kis fecio-

rul lui Aviiî, fiul lui Iared, fiul lui

Vahir, fiul lui Afec, fiul brbatului

îemeneu, brbat tare în vîrtute.

2. i acesta aveâ un fecior, i nu-

mele lui Saul, brbat ales i bun,

i nu era întru fiii lui Israil om mai

bun decât el, i erâ mai înalt dela

umr în sus decât lot poporul.

3. i au pierit asinele lui Kis ta-

tl lui, i a zis Kis ctre Saul fiul

su: ia cu tine o slug, i v scu-

lai, i mergei i cutai asinele.

4. i trecând ei prin muntele E-

fraim i prin pmântul Selha, i nu

le-au aflat, i au trecut prin pmân-
tul Segalim, i nu erau, i au trecut

i prin muntele Iamin, i nu le-au

aflat.

5. i venind ei în pmântul Sif,

a zis Saul slugii sale, care erâ cu

el: hai s ne întoarcem, ca nu cum-

vâ tatl meu s fi uitat asinele, i
s se îngrijeasc de noi.

6. i a zis lui sluga: iat omul

lui Dumnezeu este în cetatea acea-

sta, i este om slvit, tot ce grete
se plinete, i acum dar s mergem
acolo, ca s ne spue nou calea

noastr, pre care am purces.

7. i a zis Saul slugii sale, care

«râ cu el: cum vom merge, i ce

Q. 1. 14, 52. 2. 10, 23. 7. 3 Imp. 14, 3.

vom duce omului lui Dumnezeu?
c pâinile s'au sfârit din traistele

noastre, i altcevâ n'avem la noi s
ducem omului lui Dumnezeu.

8. i a adaos sluga a gri lui

Saul, i a zis: iat se afl în mâna
mea un sfert de siclu de argint, a-

cesta îl vei d omului lui Dumnezeu*

i ne va spune nou calea noastr.

9. C mai înainte în Israil fiecare,

când mergeâ s întrebe pre Dum-
nezeu, acestea ziceâ: hai s mergem
la vztorul, c pre proroc mai îna-

inte poporul îl chemâ vztor.
10. i a zis Saul ctre sluga sa:

bun este cuvântul tu, hai s mer-

gem, i au mers în cetate, unde erâ

omul lui Dumnezeu.

11. i când se suiau ei pre co-

stia cetii, au aflat ielele, care ie-

ise dup ap, i le-au întrebat pre

ele zicând: aici este vztorul?
12. i le-au rspuns lor fetele, i

le-au zis: este, iat înaintea feii

voastre este, grbii, c astzi a ve*

nit în cetate, c jertf se aduce pen-

tru popor astzi în Vama.

13. Dac vei intrâ în cetate, îl

vei afla, c înc nu s'a suit la lo-

cul înalt s mnânce, c poporul

nu va mâncâ pân nu va venî el,

pentruc el binecuvinleaz jertfa, t
j
dup aceeamnânc cei streini. Deci

acum ducei-v c astzi îl vei aflâ

pre el.

14. i s'au dus ei în cetate, i
mergând prin mijlocul cetii, iat

Samuil le-a ieit înaintea lor, ca s
se suie la Vama.

15. Iar Domnul a fost descoperit

în tain lui Samuil cu o zi mai îna-

inte de a veni la el Saul, zicând .:

16. Mâine în vremea aceasta voiu

trimite la tine om din pmântul Iul

Veniamin, pre acela s-1 ungi domn
presie poporul meu Israil, i va mân-

tui pre poporul meu din mâna ce-

9. Fac. 25, 22. 13. 16, 3.
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lor de alt neam; c am cutat spre

smerenia poporului meu, c a ajuns

strigarea lor la mine.

17. i vzând Samuil pre Saul,

Domnul i-au spus lui: iat omul, de

care am grit ie, acesta va împ-

rî preste poporul meu.

18. i s'a apropiat Saul ctre Sa-

muil în mijlocul cetii, i a zis:

spune-mi rogu-te, care este casa v-

ztorului ?

19. i rspunzând Samuil lui Saul

a zis: eu însu-mi sunt acela, sue-te

înaintea mea în Vama, i mnânc
cu mine astzi, i te voiu slobozî

diminea, i voiu spune ie toate

cele din inima ta.

20. i de asinile tale cele pier-

dute acum de trei zile, s nu-i fie

inima ta ele, c s'au aflat; i la cine

sunt toate cele bune ale lui Israil ?

Au nu la line, i la toat casa ta-

tlui tu?
21. i rspunzând Saul a zis: au

doar nu sunt eu brbat feciorul lui

Iemeneu din toiagul cel mai mic al

seminiei lui Israil? i din casa cea

mai mic a toat seminia lui Ve-

nîamin, i moiea mea este mai mic
decât toate moiile lui Veniamin,

pentru ce ai grit ctre mine cu-

vântul acesta?

22. i a luat Samuil pre Saul i
pre sluga lui, i i-a dus pre ei la

sla, i le-a dat lor acolo locul cel

mai întâiu între cei chemai, carii

erau ca vre-o aptezeci de oameni.

23. i a zis Samuil buctarului:

d-mi partea care i-am dat i i-arn

zis s o ii la tine.

24. i ridicând buctarul armul

i ce erâ pre el, l-a pus înaintea lui

Saulj i a zis Samuil lui Saul: iat
ce i s'a pstrat, pune înaintea fa

i mnânc, c s'a pstrai ie acea-

sta spre mrturie pentru popor, ia

i mnânc, i a mâncat Saul cu

Samuil în ziua aceea.

25. i s'a pogorîf din Vama în

cetate, i a aternut lut Saul în foi-

or, i a dormit,

26. i a fost când se revrsau zo-

rile a chemat Samuil pre Sau! în

foior, i i-a zis: scoal-te, i te voiu

slobozi, i s'a sculat Saul, i a ie-

it el i Samuil pân afar.

27. Iar când s'au pogorît ei la o

parte a ceiii, a zis Samuil lui Saul:

zi slugii tale s freac înaintea noa-

str, i fu sfi aici astzi, i voiu

spune ie cuvântul Domnului..

CAP. IO.

Saul uns împrat.

Si
luând Samuil vasul cel cu unf-

5

detemn a turnat pre capul lui, i
srutându-1 i-a zis lui: iat ie-au uns

pre tine Domnul împrat preste po-

porul su Israil, i tu vei împrî
întru poporul Domnului, i-1 vei mân-

tui pre d din mâinile vrjmailor
lui celor de prin prejur, i acesta

va fi ie semn, cum c te-au uns

Domnul s fii împrat preste mo-
tenirea sa.

2. Dupce te vei duce astzi de

îa mine, vei afl doi oameni la mor-

mântul Rahilei în muntele lui Veni-

amin ctre amiazzi, srind i ju-

când, i vor zice ie: aflatu-s'au a-

sinele dup care ai mers s le c-
utai, i iat tatl tu a uitat de a-

sine, i s'a îngrijat pentru voi, zi-

când: ce voiu face pentru fiul meu?
3. i trecând de acolo înainte vei

sosi la stejarul Tavor, i vei afla

acolo trei oameni suindu-se la Dum-
nezeu în Vetil, unul ducând trei iezi

i unul ducând trei vase de pâine,

i unul ducând un foaie de vin.

4. i te vor întâmpina cu pace

i îi vor da dou buci de pâine,

i le vei luâ din mâinile lor.

IO. !• 16, 1, 13; 4 Imp. 9, 3j Fapt. 13, 21.

2. Fac. 35, 19.
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5. i dup aceasta vei sosi la

dealul lui Dumnezeu, imde este ta-

bra celor de alt neam, acolo este

Nasiv cel de alt neam, i va îi dup
ce vei infrâ acolo în cetate, vei în-

tâmpina o ceat de proroci pogo-

rându-se din Vama, i înaintea lor

lute i iimpene i Huere i cobze,

i ei prorocind.

6. i se va pogorî preste tine Du-

hul Domnului, i vei proroci îm-

preun cu ei, i le vei face aii brbat.

7. i va ii dupce se vor întâm-

pl |ie semnele acestea, f tot ce

vei ailâ cu cate, c Dumnezeu va

îi cu tine.

8. i te vei pogorî înaintea mea
în Oalgala, i iat eu m voiu po-

gorî Ia tine, s aducem ardere de

tot, i s jertfesc jertîe de pace, apte
zile vei atepta, pân voiu venî eu

la tine, i-i voiu arta ce s iaci.

9. i a fost dupce i- a întors u-

mrul su s plece deîa Samuil, i-a

dat Dumnezeu alt inim, i au ve-

nit toate semnele acestea în ziua

aceea.

10. i a venit de acolo la dea!, i
iat înaintea lui ceat de proroci,

i s'a pogorît preste el Duhul lui

Dumnezeu, i a prorocii în mijlo-

cul lor.

îl. i toji cei ce l-au fost vzut
pre el ieri i alaltieri, l-au vzut i
iat el în mijlocul prorocilor pro-

roceâ, i a zis poporul îiecarele

ctre aproapele su: ce este acea-

sta ce s'a fcut fiului lui Kis? Au
i Saul între proroci?

12. i oarecare dintre ei rspun-
zând, a zis: i cine este tatl -lui?

i de aici vine proverbul: au i Saul

între proroci?

13. i a încetat a proroci, i a

venit în deal.

14. i o rudenie a sa, a zis ctre

5. Num. ii, 25; 4 Imp. 2, 3. 8. 13, 8.

12. 19, 24.

i el i ctre sluga lui : unde ai urm

|
blaf? Iar ei au zis, s cutm asi-

nele, i am vzut c nu sunt, i
am venit la Samuil.

15. i a zis rudenia ctre Saul:

spune-mi dar, ce i?a zis Samuil?

16. i a zis Saul ctre rudenia

sa: mi- a spus curat c s'au aîlat a-

sineîe; iar despre lucrul împriei,
care 1-a grit Samuil nu i-a spus ,lui.

17. i a poruncit Samuiî la tot

poporul s se adune la Domnul în

Masiîat.

18. i a zis Samuil ctre fiii lui

Israil: acestea grete Domnul Dum-
nezeul lui Israil, zicând: eu am scos

pre prinii votri, pre fiii lui Israil

din Eghipet, i v'am izbvit din mâna
lui Faraon împratul Eghipeuîui i
dintr'a tuturor împrailor, carii v.

necjeau pre voi.

19. Iar voi astzi ai lepdat pre

j
Dumnezeu, ceî ce v'au mântuit din

j
toate rutile i necazurile voafre,

I i ai zis: nu, ci numai împrat s
I pui preste noi. Deci acum stai îna-

I

intea Domnuiui dup toiegile voa-

stre i dup seminiile voastre.

20. i a adunat Samuiî toate to-

iegile lui flsrail, i Ja czut sorul

prelfoiagul lui Veniarnin.

21. i a adus toiagul
;
lut Venia-

min^în neamurile lui, i a czut sor-

uîjpre neamul luiiMatari, j aadus
neamul lui Malari în brbaii lui,

i a czut, sorul pre Saul feciorul

lui Kis, i-î cuiâ pre, el, i nu se

ailâ. s
.

,

22. i iar a întrebat Samuil pre

Domnul zicând: au veni-va brba-
tul acela ajci? i au rspuns Dom-
nul:, iat el este ascuns între vase.

23. i alergând Samuil 1-a luat

pre el de acolo, i l-a pus în mu>
locul poporului, i er mai înalt de

cât toi poporul dela umr în sus,

17. Jxxd. 20, 1. 20. Is. Navi 7, 14.

23. 9, 2.
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24. i a zis Samuil ctre lot po-

porul: vzut-afi pre care 'au ales

Domnul, c nu este asemenea lui

întru voi loji, i a cunoscut tot po-

porul, i a z^: s triasc împ-

ratul!

25. i a spus Samuil ctre fot

poporul drepiul împriei, i 1-a

scris în carte, i o a pus înaintea

Domnului.

26. i a slobozit Samuil pre tot

poporul, i s'a dus fiecare ia casa

sa ,
i Saul s'a dus la casa sa în

Oavaa, i a mers împreun cu Saul

o parte din otire, a creia inim

o au fost atins Domnul.

27. Iar oamenii cei pierztori au

zis: au acesta ne va mântui pre noi?

i 1-a hulit pre el, i nu i-au adus

lui daruri, i el s'a fcut a nu-i auzi.

CAP. 11.

Saul birueie pe Amoniii.

Qi s'a suit Naas Amonifeanul i a

yibrît asupra favisului Galaad,

! au zis fot brbaii îavisuiui c-
tre Naas Âmoniteatîul: î cu noi le-

gtur de pace i vom slujî ie.

2. i a zis ctre ei Naas Amoni-

feanul: aa voiu face legtur de

pace cu voi, ca s v sco vou
tuturor ochiul cel drept i s v fac

de ocar întru tot îsrailul.

3. i au zis oamenii îavisuiui Ga-

laad: 1as-ne nou apte zile i vom
trimite soli în tot hotarul lui lsrail,

i de nu va ti cine s ne mântuia-

sc, vom iei la voi.

4. i au venit solii în Oavaa la

Saul, i au grit cuvintele acestea

în auzul poporului, i ridicând tot

poporul giasul su a plâns.
' 5. i iat Saul veneâ dimineaa

din arin, i a zis Saul: ce este de

plânge poporul? i î-a spus lui cu-

vintele acelea aie oamenilor dinlavis.

26. 13, 2. 27. 2 Patal. 17, 5.

11. 1. 2 Imp. 10, 2.

6. i s'a pogorît Duhul Domnului
presfe Saul, dupce a auzit cuvin-r

lele acestea, i s'a mâniat pre ei cu

iuime foarte.

7. i luând doi boi i-a tiat bu-

ci i le-a trimis în tot hotarul fi-

ilor lui lsrail prin mâinile solilor zi-

când: cel ce nu va merge dup Saul

i dup Samuil, aâ se va face bo-

ilor lui, i a czut frica Domnului

preste poporul lui lsrail i a strigat

ca un om.

8. i i-a numrat pre ei în Vezec

în Vama, toi brbaii lui lsrail ase
sute de mii i brbaii lui luda apte-

zeci de mii.

9. i au zis solilor celor ce ve-

nise: acestea vei zice brbailor îa-

visuiui Galaad : mâine când va în-

clzi soarele va fi vou mântuire,

i s'au dus solii în cetate i au spus

brbailor îavisuiui i s'au bucurat.

10. i au zis brbaii din lavis c-
tre Naas Amoniteanul : mâine vom
ieî la voi, ca s ne facei nou ce

v place.

îî. îar a doua zi Saul a împrit
otirea în trei pri, i a intrat în

mijlocul taberii în streaja cea de di-

minea, i a btut pre fiii lui Anidri

pân în cldura zilei, iar cei rmai
s'au împrtiat, cât n'au rmas din

ei doi într'un Ioc.

12. i a zis poporul ctre Samuil:

cine este cel ce a zis, c Saul nu
va împrî preste noi? D-ne pre

oamenii aceia i-i vom omorî pre ei.

13. Iar Saul a zis: nu va muri ni-

menea în ziua aceasta, pentruc a-

stzi au fcut Domnul mântuire în-

tru lsrail.

1 14. i a zis Samuil ctre popor:

s mergem în Galgaîa i s înnoim

acolo împria.
15. i a mers tot poporul în Gal-

gaîa i a uns Samuil acolo pre Saul

s fie împrat înaintea Domnului în

7. Jud. 20, 1. 13. 2 Imp. 19, 22.
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Gatgala, i au adus acolo jertfe i
cele de pace înaintea Domnului, i
s'a veselii Samuil i toi Israilul foarte.

CAP. 12.

Samuil înceteaz a fi judector.

Si a zis Samuil ctre tot israilul

:

j
iat am ascultat de cuvântul vo-

stru întru toate, câte mi-ai zis mie,

i am pus împrat preste voi.

2. i acum iat împratul merge

înaintea voastr, c eu am îmbtrâ-

nit i voiu edeâ, i fiii mei iat în-

tre voi sunt, i iat eu am umblat

înaintea voastr din tinereele mele

pân în ziua aceasta.

3. Iat eu, mrturisii de mine în-

naintea Domnului i înaintea unsu-

lui lui, de am luat boul cuivâ, sau

asinul cuivâ, sau de am silit pre

cinevâ dintre voi, sau de am asu-

prit pre cinevâ, sau de am luai din

mâna cuivâ mit sau înclminte,
mrturisii asupra mea i voiu în-

toarce vou.
4. Iar ei au zis ctre Samuil: nu

ne-ai fcut strâmbtate nou i nu

ne-ai silit pre noi, nici ne-ai asu-

prit, nici ne-ai înfrânt, nici ai luat

ceyâ din mâna cuivâ.

i a zis Samuil ctre popor: mar-

tor este Domnul întru voi, i martor

este unsul lui în ziua aceasta, c
n'ai aflat în mâna mea nimic. Iar

ei au zis: martor.

6. i a zis Samuil ctre popor

:

martor este Domnul cel ce au fcut

pre Moisî i pre Aaron i cel ce au

scos pre prinii notrii din Eghipet.

7. i acum stai i voiu judec
pre voi înaintea Domnului, i voiu

spune vou toat dreptatea Domnu-
lui, care au fcut cu voi i cu p-
rinii votri.

8. Cum a intrat lacov i fiii lui

12. 3. Sirab. 46, 22; Num. 16, 15; Mihea 6, 3.

8. Fac. 46, 5; Eirc 2, 23.

în Eghipet, i i-au smerit pre ei E-

ghipetul, i au strigat prinii votri

ctre Domnul, i au trimis Domnul

.

pre Moisî i pre Aaron, i au scos

pre prinii votri din Eghipet i
i-au aezat pre ei în locul acesta.

9. Iar ei au uitat pre Domnul Dum-
nezeul lor, i i-au dat pre ei în mâi-

nile Iui Sisara mai marele otirilor

lui îavis împratul Asorului i în

mâinile celor de alt neam i în mâi-

nile împratului Moav, i i-au btut
pre ei.

10. Iar dup aceea au strigat c-
tre Domnul, i au zis: pcfuif-ain,

c am prsit pre Domnul i am
slujit Vaalimilor i desiurilor, i a-

cum scoate-ne pre noi din mâiniie

vrjmailor notrii, i vom sluji ie.

11. i au trimis Domnul pre îe-

rovaal i pre Varac i pre leftae i
pre Samuil, i v'au scos din mâi-

nile vrjmailor votri celor de prin

prejur, i lcuii fr de fric.

12. i ai vzut, c Naas împ-
ratul fiilor lui Amon a venit asupra

voastr, i ai zis: nu, ci numai îm-

prat s împreasc preste noi,

desi Domnul Dumnezeul nostru îm-

preâ preste noi.

13. i acum iat împratul, pre

care l-ai ales i pre care l-ai ce-

rut, iat v'au dat Domnul preste voi

împrat.

14. De v vei teme de Domnui
i vei sluji lui i vei ascult gla-

sul lui, i nu v vei împrotivi legii

Domnului, i vei umbl i voi i
împratul, care împrete preste

yoi dup Dumnezeul vostru, nu va

îi mâna Domnului asupra voastrj

15. Iar de nu vei ascult de gla-

sul Domnului, i v vei împrotivi

legii Domnului, va fi mâna Domnu-
lui preste voi i preste împratul

vostru.

9. Jud. 4, 2 i 10, 7. 11. Jud. 6, 14 i 11,

2, 29. 13. 10, 24.
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!6 i acum siaji i vedei lucrul

acest mare, care-1 v'a face Domnul

frifru ochii votri.

17. Au nu este astzi secerea grâu-

lui? Voiu chemâ pre Domnul, i va

da tunete i ploaie, i vei cunoate

l vefi vedeâ, c mare este rul vo-

stru, care a|i fcut înaintea Dom-

nului cerându-v împrat.

ta i a chemat -Samuiî pre Dom-

nul, i au dat Domnul tunete i
ploaie în ziua aceea, i s'a temut

foarte poporul de Domnul i de Sa-

muiî.

19. i a zis tot poporul ctre Sa-

muiî: roag-fe pentru robii ti ctre

Domnul Dumnezeul tu, ca s nu

murim, c am adaos la toate gre-

alele noastre rutate, cerându-ne

împrat.

20. i a zis Samuil ctre popor:

nu v temei, voi ai fcut iot rul

acesta, dar s nu v abatei dela

Domnul, ci s slujii Domnului cu

toat inima voastr.

21. i s nu mergei dup cei ce

nimic nu sunt, carii nimic nu vor

folosi vou, i carii nu v vor mân-

tui pre voi, c nimic sunt.

22. C nu va lepda Domnul pre

poporul su, pentru numele su cel

mare, c au plcui Domnului a v
luâ pre voi, s fii lui popor.

23. Iar departe s fie dela mine

pcatul acesta înaintea Domnului,

ca s încetez a m ruga Domnului
pentru voi; ci voiu slujî Domnului,

l voiu artâ vou calea cea bun
i dreapt.

24. Iar voi temei-v de Domnul,
i sluii lui cu adevr i cu toat
inima voastr, c ai vzut cele m-
rite, care au fcut cu voi.

25. Iar de vei face rele, i voi

i împratul vostru vei pierî.

19. Eite 10, 17. 20. Is. Navi 24, 14, 15.
22. Plâng. 3, 31-33; lezecb. 20, 9.
23. Js. Navi 24, 15.

'

CAP. 13.

Greala lui Saul.

Implinindu-se un an de când a în-

ceput a împrl Saul, care a dom-

nit doi ani preste Israil.

2. 'a ales Saul trei mii de br-
bai din brbaii lui lsraii, i erau cu

Saul dou mii în Mahmas l în

muntele Vefilului; iar o mie erâ cu

Ionatan în Gavaa lui Veniamin, i
pre celalf popor pre fiecare 1-a tri-

mis la lcaul su.
3. i a btut loanatan pre Nasiv

cel de alt neam, care erâ în deal,

i au auzit cei de alt neam. Iar

Saul a dat de veste cu trâmbi în

tot pmântul, zicând: s'au rsvrtit

robii.

4. i fot îsraiiu! a auzit zicându-se,

c a btut Saul pre Nasiv cel de

alt neam, i întru nimic n'a soco-

tit Israil pre cei de alt neam, i s'a

suit poporul dup Saul în Oalgala.

5. Iar cei de alt neam s'au adu-

nat la rsboiu asupra lui Israil, i
s'au suit asupra lui Israil treizeci

de mii de care i ase mii de c-
lrei, i popor erâ mult ca nisipul

cel de pe rmurile mrii, i s'au

suit, i au tbrîl în Mahmas îm-

preajma Vetoronului despre rsrit.

6. Iar lsrailtenii vzând c le este

strimt, i nu se pot apropiâ s'au a-

scuns poporul în peteri i în stânci

i în pietre i în gropi i în fântâni.

7. i cei ce trecuse Iordanul în

pmântul lui Oad i al lui Galaad,

i fiind Saul înc în Galgala, iot po-

porul cel cu dânsul s'a speriat.

8. i au ateptat apte zile întru

mrturie dup cum a zis Samuil,

i n'a venit Samuil în Galgala, i
poporul lui s'a risipit dela dânsul.

9. i a zis Saul: aducei, ca s
jertfesc ardere de lot i de pace,

i au adus ardere de fot.

13. 5. Js. Navi 18, 12.
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10. i dupce a sfârii a aduce

ardere de iot, iai i Samuil a so-

sii, i a ieit Saul înaintea lui s-l

binecuvinfeze pre el.

11. i a zis Samuil: ce ai fcut?
Iar Saul a rspuns: am vzut c
se fisipeâ poporul dela mine, i tu

n'ai venit precum te-ai fgduit în

ziua cea rânduit, i cei de alt neam
s'au adunat în Mahmas.

12. i am zis: acum se vor po-

gorî cei de alt neam la mine în Gal-

gala; i feii Domnului nu m'am ru-

gat, pentru aceea am îndrznit a a-

duce ardere tot.

13. i a zis Samuil ctre Saul:

nebunete ai lucrat, c n'ai pzit po-

runca, care o au poruncit ie Dom-
nul, c acum ar îi fcut Domnul s
sfeâ împria fa preste îsrail pân
în veac.

14. Ci acum împria ta nu va

sta la tine, ci va cuta Domnul lui

om dup inima sa, i va porunci

lui Domnul s iie împrat preste po-

porul su, c tu n'ai pzit cele ce

|i-au poruncit ie Domnul.

15. i sculându-se Samuil s'a dus

din Galgala, i rmia poporului

s'a suit dup Saul întru întâmpi-

nare dinapoia poporului celui rs-
boinic, care veneâ din Galgala în

Gavaa lui Veniamin, i a numrat
Saul poporul, care s'a aflat cu sine,

ca la ase sute de brbai.

16. i Saul i Ionatan fiul lui i
poporul, care s'a aflat împreun cu

ei, a ezut în Gavaa lui Veniamin,

i plângea, iar cei de alt neam tb-
rîse în Mahmas.

Î7. i trei cpetenii din arina ce-

lor de alt neam au ieit la prad, o

cpetenie mergeâ pre calea Ghefirei

în pmântul Saval.

18. îar alt cpetenie mergeâ pre

calea Vetoronului, i alt cpetenie

mergeâ pre calea Gavaaei, care a-

puc spre Glie ctre Savima cea

pustie.

19. i meter de fier nu se aflâ

în tot pmântul iui Îsrail, c au fost

zis cei de alt neam, s nu fac E*

vreii sabie i suli.

20. i se pogorâ tot Israilul în p-
mântul celor de alt neam, ca fiecare

s-i ascu fierul plugului î sapa

sa i securea sa i secerea sa.

21. i erau holdele gata de secere,

iar uneltele erau trei sicii pentru un

dinte; pentru secure i secere un

pre erâ.

22. i a fost în zilele rsboinlul

dela Mahmas, nu s'a aflat' sabie

i suli în mâna a tot poporul, care

erâ cu Saul i cu Ionatan, numai

la Saul i la Ionatan fiul lui s'a aflat:

23. i a ieit unu din tabra ce-

lor de alt neam, ca s treac din-

colo de Mahmas.

CAP. 14.

Vitejia lui Ionatan.

Si
a fost înfr'ozi a zis Ionatan fiul

j
lui Saul ctre sluga care purfâ

armele lui: hai s mergem dincolo

la Mesaf la cei de alt neam, i ta-

tlui su n' a spus.

2. i Saul edeâ în vârful dealu-

lui supt Rodiul cel din Magdon, i
erâ cu dânsul ca la vr'o ase sute

de brbai.
3. Iar Ahia feciorul lui Ahitov fra-

tele lui îohavid fiul lui Fihees, fiul

lui IR preotul lui Dumnezeu, purt

Efod în Silom, i poporul nu ti
c s'a dus Ionatan.

4. i trectoarea pre unde cercâ

Ionatan s mearg la tabra celor

de alt neam, erâ între dou stânci

ascuite de o parte i de alta, nu-

mele uneia Vas£s, i numele ceilali

Sen.

19. ^ud. 5, 8. 22. Jud. 5, d.

14.. 2. 13, 15.
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5 0 stânc dc piatr erâ despre

miaznoapte împreajma Mahmasiei;

iar cealalt stânc de piatr erâ des-

pre miazzi împreajma Gavaaei.

6. i a zis Ionatan ctre sluga

care purta armele lui: hai s trecem

în Mesafa la aceti neteti împrejur,

doar ne va mântui pre noi Domnul,

c nu este Domnului cu anevoe a

mântui, sau cu mulji sau cu puini.

7. i purttorul de arme al iui a

zis: fa tot ce te va trage inima ta,

iat eu cu tine sunt, i inima ta e-

ste inima mea.

8. i a zis Ionatan: iat noi vom

irece la brbaii acetia, i ne vom

descoperi ctre ei.

9. i de vor zice ctre noi: stai

acolo pân vom spune vou, s
stm acolo, i s nu ne suim la ei.

10. Iar de vor zice ctre noi: su-

ti-v la noi, ne vom suî, c i-au dat

pre ei Domnul în mâinile noastre,

acesta va fi nou semn.

11. i au intrat amândoi în tabra

celor de alt neam, i au zis cei de

alt neam: iat Evreii ies din gurile

lor unde s'au ascuns.

12. i au grit brbaii cei din

Mesa! ctre Ionatan i ctre pur-

ttorul lui de arme, i au zis: su-

iji-v la noi, i v vom artâ ceva;

i a zis Ionatan ctre purttorul su
de arme: sue-le dup mine, c i-au

dat pre ei Domnul în mâinile lui

îsrail. r

13. i s'a uii Ionatan agându-
se cu mâinile sale i cu picioarele

sale, i purttorul lui de arme dup
dânsul i czur înaintea feii lui

Ionatan, i i-a btut pre ei, iar pur-

ttorul lui de arme ajuta dinapoia lui.

Î4. i în aceast btaie dinfâiu,

Ionatan i purttorul lui de arme,

au ucis ca vre-o douzeci de oa-

meni cu lovituri i aruncri de pie-

tre, din pietrile câmpului.*

ti. 2 Parai. 14, 11.

15. i s'a fcut spaim mare în

tabr i în arin, i tot poporul
cel din Mesaf, i cei ce se dusese
îa prad s'au spimânfaf i ei, i
nu vreau s lupte, i s'a turburat p-
mântul, i s'a fcut spaim dela

Domnul.

16. i au vzut strejile lui Saul

cele din Gavaa lui Veniamin, i iat

tabra erâ turburat i de o parte

i de alta.

17. i a zis Saul poporului, ca-

re erâ cu dânsul: cutai i vedei,

cine dintru voi a mers i a cutat,

i iat nu s'a aflat Ionatan i pur-

ttorul lui de arme.

18. i a zis Saul ctre Ahia: adu
Efodul, c erâ sicriul lui Dumnezeu
în ziua aceea cu fiii lui îsrail.

19. i s'a fcut precum a grit

Saul ctre preot, i sgomotul în ta-

bra celor de alt neam fot creteâ

i se înmulea, i a zis Saui ctre

preot: sfrânge-i mâinile taie.

20. i s'a suit Saul i tot popo-

rul care erâ cu el, i a venit pân
îa rsboiu, i iat sabia fiecruia

erâ întoars asupra aproapelui su,
i iurburare mare foarte.

21. i robii cei ce ieri i alaltieri

erau cu cei de alt neam în tabr,
s'au întors i ei s fie cu Israiî, i
cu cei ce erau cu Saul i cu Ionatan.

22. i toi Israilfenii, carii se as-

cunsese ?n muntele Eîraim au auzit,

c au fugit cei de aif neam, i s'au

însoit i ei cu ai si la rsboiu

dinapoia celor de alt neam.

23. i a mântuit Domnul în ziua

aceea pre îsrail, i rsboiui a trecut

Vamotul, i tot poporul care erâ cu

Saul, erâ ca îa zece mii de brbai,

si erâ rsboiui întins în toate cef-
»

ile muntelui Efraim.

24. i Saui a fcut greal mare

în ziua aceea, a jurat poporul zi-

când : blestemat poporul, care va

20. jud. 7, 22; lezecbil 36,21.
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mâncâ pâine pân în scar, ca s-mi
isbândesc asupra vrjmaului meu,

i n'a gustai iot poporul pâine, i
tof pmântul s'a supus.

25. i iat pdure era, în care erâ

miere pre fata arinei.

26. i a intrat poporul în pdu-
rea cea cu miere, i iat curgea mie-

rea i nimenea n'a fost, care s-i
duc mâna sa la gura sa, c s'a

temut poporul de jurmântul Dom-
nului.

27. Iar Ionatan n'a fost auzit, când

a jurat tatl su pre popor, i în-

tinzând vadul toiagului su cel din

mâna sa 1-a împlântat într'un îagur

de miere, i s'a dus, 'a întors mâna
sa la gura sa, i s'au luminat o-

chii lui.

28. i rspunzând unul din po-

por a zis: jurmânt a pus tatl tu
pre popor, zicând: blestemat s fie

omul, care va mâncâ pâine astzi,

i poporui erâ lihnit.

29. i cunoscând Ionatan, a zis:

turburat-a tatl meu pmântul, vezi,

c s'au luminat ochii mei, pentruc

am gustat puin din mierea aceasta.

30. Ci mai bine ar fi fost s m-
nânce astzi poporui din prziie

vrjmailor si, care le-a aflat, c
acum mai mare btae ar fi între cei

de alt neam.

31. i a btut în ziua aceea din-

tre cei de alt neam mai muli de-

cât în Mahmas, i a ostenit popo-

rul foarte.

32. i s'a pornit poporul la przi,

i a luat turme i cirezi i viei, i
a junghiat pre pmânt, i a mâncat
poporul cu sânge.

33. i s'a spus lui Saul, zicând: c
poporul a pctuit Domnului mân-
când cu sânge, i a zis Saul: din

Ghet, prvlii-mi aici o piatr mare.

34. i a zis Saul: împrtiei-v
în popor, i le zicei lor: fiecare din-

33. Fac. 9, 4; Lev. 3, 17; 7, 2C-; 17, 10.

tre voi s aduc aici vielul su i
oaia sa, i s le junghie pre acea-

st piatr, i le vei mâncâ, i nu
veji pctui Domnului mâncând cu

sânge; i a adus poporul fiecare ce

aveâ în mâna sa noaptea, i a jun-

ghiat acolo.

35. i a zidit acolo Saul jertfel-

nic Domnului. Acesta este jertfelni-

cul cel dintâiu, care 1-a zidit Saul

Domnului.

36. i a zis Saul: s nvlim pre-

ste cei de alt neam noaptea, i s-î

batem pre ei pân ce se va lumina

ziua, i s nu lsm dintre ei nici

un om, iar ei au zis: tot ce gseti
cu cale, f, i a zis preotul: s ne

apropiem aici ctre Dumnezeu.

37. i a întrebat Saul pre Dum-
nezeu: au pogorî-m-voiu asupra

celor de alt neam? Au da'i-va pre ei

în mâinile lui lsrail? i nu i-au

rspuns lui Domnul în ziua aceea.

38. i a zis Saul: Adunai aici

poporul Iui lsrail din toate prile,

i cunoatei, i vedei întru cine

s'a fcut pcatul acesta astzi.

39. Q viu este Domnul cel ce au

mântuit pre lsrail, c de se va fi f-
cut prin Ionatan fiul meu, cu moarte

va murî, i nu erâ cine s-i rs-
punz dintre tot poporul.

40. i a zis ctre tot brbatul lui

lsrail: voi vei stâ de oparte, i eu

i Ionatan fiul meu vom stâ de alta,

i a zis poporui ctre Saul: ce este

bine înaintea ta, f.

41. i a zis Saul: Doamne Dum-
nezeul lui lsrail, ce este, cci n'at

rspuns robului tu astzi? De este

întru mine sau întru fiul meu Io-

natan nedreptate, Doamne Dumne-
zeul lui lsrail, arat, i de vei zice

acestea, d dar poporului tu lsrail,

d-i dar sfinenie, i s'a artat Io-

natan i Saul, iar poporul a scpat.

42. i a zis Saul: aruncai sori

38. Jud. 20, 2. 41. Is. Navî 7, 14.
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între mine i între fiul mefl lona-

im, i pre care va face Domnul s
caz sorul, acela s moar.

43. i a zis poporul ctre Saul:

tiu va ii cuvântul acesta, i a în-

vins Saul pre popor, i a aruncat

sori între Saul i între Ionatan fiul

lui, i a czut sorul pre Ionatan.

44. t a zis Saul ctre Ionatan:

spune mie ce ai fcut? i i-a spus
Ionatan îui, i a zis: numai am gu-

stat cu vârful toiagului celui din

mâna mea puin miere, i iat mor.
45. i i-a zis Saul lui: aâ s-mi

iac mie Dumnezeu, i aâ s-mi
adaoge, cS negreit vei muri astzi
lonatanel

46. i a zis poporul ctre Saul:
nicidecum nu va muri astzi Iona-
tan, cel ce a fcut aceast mântu-
ire mare întru Israil, viu este Dom-
nul, nu va cdeâ pr din capul iui

pre pmânt, c mila iui Dumnezeu
a fcut în ziua aceasta, i s'a ru-
gat poporul în ziua aceea pentru
Ionatan, i n'a murit.
47

« i s'a suit Saul dup cei de
a» neam, i cci de ai{ n€am s

-

au
dus la locul lor.

48
- i Saul întrindu-i împr-

ia preste Israil bteâ prin prejur
Pre toi vrjmaii si, pre Moav i
pre fiii lui Amon si pre fiii lui E-

r>m, i pre Vetor'i pre împratul
buva i prc cel dg flU neam> ori
mcotro se întorcea, fcea mântuire.
49 i aducând oaste a btut pre

Arnalic, i a scos pre Israil din mâna
celor ce-i clcau pre el.

™- yl Iui Saul au fost: Iona-
tan i Iessiu i Melhisa, i numele
celor dou fete ale lui, numele cei
ntaiu nscule Merov, i numele cei-
lalte Melhol.

51
•
i numele femeii lui Ahino-

o^Ulafa lui Ahimaas, i numele ce-

3of m.
2

J
4' 1 1. 46. 2 Imp. 14, 11 ; Mat* v

- 1 Parai, s, 33.

lui mai mare preste otirile lui A-

venir, feciorul lui Nir, feciorul un-

chiului lui Saul.

52. i Kis tatl lui Saul, i Nir

tatl lui Avenir fiul lui Iamin fecio-

rul lui Âviil.

53. i era rsboiu tare asupra ce-

lor de alt neam în toate zilele lui

Saul, c pre tot care-1 vedeâ Saul

brbat tare, i pre tot brbatul bun

de otire îi adun pre ei la sine.

CAP. 15.

Saul osândii.

Si
a zis Samuil ctre Saul: pre

5
mine m'au trimis Domnul s te

ung împrat preste Israil poporul

lui, i acum ascult glasul cuvin-

telor Domnului.

2. Acestea zice Domnul Savaot:

acum voiu izbândi ceea ce a fcut

Amalic lui Israil, cum i-a ieit lui

înainte în cale, când se suiâ din

Eghipet.

3. i acum mergi, i vei bate pre

Amalic i pre lerim i toate ale lui,

i nimic dintr'ale lui s nu crui; ci

s-l pierzi pre el, i s-1 dai pier-

zrei pre el, i toate ale lui; s nu-i

fie mil de el, i s ucizi dela br-

bat pân la femeie, i dela prunc

pân la sugtor, i dela viel pân
la oaie, i dela cmil pân la asin.

4. i a poruncit Saul poporului,

i i-a numrat pre ei în Galgala

dou sute de mii de pedestrai, î
din Iuda treizeci de mii de pede-

strai.

5. i a venit Saul pân la cetile

lui Amalic, i a pus lese în pârîu.

6. i a zis Saul ctre Ktneu: du- te

i iei dintre Amalikit, ca s nu pieri

împreun cu el, c tu ai fcut mil

cu îiii lui Israil, când se suiau ei din

Eghipet, i a ieit Kineul dintre A-

malic.

15 2. Eire 17, 8, 14. .?. Num. 31, 15.

6.' Jud. 1, 16; Eire 18, 10, 19.
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7. i a btut Saul pre^Amalic de

la Evilaf pân la Sur împreajma E-

ghipetului.

8. i a prins viu pre Agag împ-
raiul lui Amalic, i pre tot poporul

lui 1-a sfrâmat, i pre Ierim 1-a u-

cis cu ascuitul sbiei.

9. i Saul i tot poporul a inut

pre Agag viu, i cele bune din tur-

me i din cirezi i din bucate i din

vii i din toate buntile, n'au vrut

s le piarz, fr numai tot îucruî

prost i slab a pierdut.

10. i s'a fcut cuvântul Domnu-

lui ctre Samuil, zicând:

1,1. Ru îmi pare c am pus pre

Saul împrat,c s'a abtui dela mine,

i cuvintele mele nu le-a inut, i s'a

mâhnit Samuil, i a strigat ctre

Domnul toat noaptea.

12. i mânecând Samuil dimineaa

a mers întru întâmpinarea lui Saul,

i s'a spus lui Samuil, zicând: a ve-

nit Saul la Karmil, i iat 'a înl-

at braul, i 'a întors carul su,
i s'a pogorît în Galgala.

13. i a mers Samuil la Saul, i
iat el aducea ardere de tot Dom-
nului din przlle cele maf de frun-

te, care le-au adus dela Amalic, i
Saul i-a zis lui: binecuvântat eti

tu Domnului, îcut-am toate câte

au zis Domnul.

14. i a zis Samuil: dar ce este

acest glas, de turm în urechile mele,

i glasul boilor care auz eu?

15. i, a zis Saul: dela Amalic

le-am adus, c a inut poporul cele

mai bune din turme i din boi, ca

s Jertfeasc Domnului Dumnezeu-

lui tu, iar celelalte le-am pierdut.

16. i a zis Samuil ctre Saul:

las-m s-i spui ie cele ce au

grit Domnul ctre mine înrr'acea-

st noapte, i a zis lui, spune.

17. i a zis Samuil ctre Saul:

au nu fiind tu mic înaintea lui te-au

7. Fac. 25, 18; 1 Parai. 4, 43. 11. Fac. 6, 6.

fcut povuitor schipirului neamului
lui Israil, i te-au uns pre tine Dom-
nul împrat preste Israil?

18. i te-au trimis Domnul în cale,

i i-au zis: mergi i pierde pre A-
maîic, i ucide pre cei ce au pc-
tuit împrofiva mea, l s-i bai pân
ce vei sfâri pre ei.

19. i pentruce n'ai ascultat de

cuvântul Domnului, s faci toate

câte i-au poruncit ie, ci te-aî pornit

a prdâ, i ai fcut ce este ru îna-

intea Domnului?

20. i a zis Saul ctre Samuiî

:

pentruc am ascultat eu glasul po-

porului i am mers în calea în care

m'au trimis Domnul, i am adus pre

Agag împratul lui Amalic, i prc

Amalic l-am pierdut.

21. i au luat poporul din przi
oi i boi pârga din cele de pierdut,

s jertfeasc Domnului Dumnezeului
nostru în Galgala.

22. i a zis Samuil: au doar mai
mult voete Domnul arderi de tot i
jertfe, decât a ascult de cuvântul

Domnului? Iat ascultarea, mai bun
este decât jertfa bun; i înelegerea,

decât grsimea berbecilor.

23. C pcatul vraj este; durere

i necazuri aduc idolii. Pentruc ai

lepdat cuvântul Domnului, i Dom-
nul fe va lepd s nu fii împrat
preste Israil.

24. i a zis Saul ctre Samuil

:

pctuit-am, c ara clcat cuvântul

Domnului i cuvântul tu, c m'am
temut de popor i am ascultai de
glasul lor.

25. i acum ridic pcatul rrieu

i te întoarce cu mine i m voiu

închin Domnului Dumnezeului tu.

26. i a zis Samuil ctre Saul

:

nu m voiu întoarce cu tine, c ai

lepdat cuvântul Domnului, i Dom-
nul te va lepda s nu fii împral
preste Israil.

22, Ozie 6, 6! Mat. 9, 13.
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27. i înlorcându-i Samuii faa

s3 s se duc, i-a apucai Saul de

poala hainei i o a rup!.

28. i a zis c^ ,re e ' Samuii: rupl-au

Domnul împria ta de preste îs-

rail din mâna fa astzi, i o va da

aproapelui tu celui mai bun decâi

fine.

29. i se va împri Îsrail în dou,

i sfântul lui îsrail nu se va întoarce,

nici îi va p*reâ ru, c nu este ca

omul s-i par lui ru.

30. i a zis Seul: pctuit-am, dar

slvete-m înaintea btrânilor lui

îsrail i înaintea poporului meu, i
le întoarce cu mine i m voiu în-

chin Domnului Dumnezeului Iau.

31. i s'a întors Samuii înapoi cu

Sauî i s'a închinat Domnului.

32. i a zis Samuii : aducei-mi

pre Agag împratul lui Amalic, i a

veni! la dânsul Agag tremurând, i a

zis Agag: de este aâ amsr moartea.

33. i a zis Samuii ctre Agag

:

în ce chip sabia ta a fcut pre fe-

mei fr de fii, aâ fr de fii va îi

muma ta între femei, i a tiat Sa-

muii pre Agag înaintea Domnului

în Galgala.

34. i s'a dus Samuii în Arma-

lem, i Sau! s'a suit în casa sa în

Oavaa.

35. i n'a mai adaos Samuii a ve-

deâ pre Saul pân în ziua morii
j

sale, c plângea Samuii pentru Saul,
j

i Domnului i-a prut ru, c eu pus

pre Saul împrat preste îsrail.

CAP. 16.

David.

Si
au 2is Domnul ctre Samuii

:

pân când vei plânge pentru Sauî?

C eu l-am lepdat pre el ca s nu
j

împlreasc preste Îsrail. Umplei
j

27. 3 itnp. 11. 30. 28. 13, 14; 26, 25; 28, 17.

29. Num. 23, 19. 33. Isaia 33, I. 35, 16, 1.

16. 1. 10, l; 4 Imp. e. l.
1

cornul tu de untdelemn i vino s
le trimi la lesse în Viileem, c
dintre fiii lui mi-am ales mie îm-

prsf.

2. i a zis Ssmuil: cum voiu mer-

ge? C va auzi Saul i m va o-

morî, i au zis Domnul: ia în mâna
la un viel din cireada i vei zice:

am venit ca s jertfesc Domnului.

3. i vei chemâ pre lesse i pre

fiii lui la jertf, i eu voiu artâ ie

ce s faci, i vei unge pre care voiu

zice ie.

4. i a fcut Samuii toate câte

i-au grit lui Domnul, i a venit ?n

Vitleem, i au ieit btrânii cetii în-

naintea lui, i au zis : pece este in-

trarea ta vztorule?
5. i a zis: pace, s jertfesc Dom-

nului am venit, sfinii-v i v ve-

selii împreun cu mine astzi, i
a sfinit pre lesse i pre fiii lui, i
i-a chemat pre ei la Jertf.

6. i a fost când intrau ei, a v-
zut pre Eliav, i a zis : cu adev-
rat înaintea Domnului este unsul lui.

7. i a zis Domnul ctre Samuii:

s nu te uii la chipul lui, nici ia

mrimea lui, pentruc l-am lepdat

pre ei, ca nu cum vede omul vede

Dumnezeu, c omul vede în fa,
iar Dumnezeu vede în inim.

8. i a chemat lesse pre Arnina-

dav, i a trecut pre dinaintea feii

lui Samuii, i a zis: nici pre acesta

nu l-au ales Domnul.

9. i a adus lesse pre Sama, i
a zis: nici pre acesta nu l-au ales

Domnul.

10. i a adus lesse apte fii ai

si înaintea lui Samuii, i a zis Sa-

muii ctre lesse : nu au ales Dom-

nul dinfr' acetia.

11. i a zisJSamuil ctre| lesse:

sfârsilu-s'au îiji? i a zis Iesle: mai

2. Jud. 6, 27. :6. l Parat. 2, 13.

7. 1 Pacal. 28, 9; letem. 11, 20; Psalm. 7, 10.

11. >id. 6, 15; 2 Imp. 7, 8.
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este cel mai mic, care pate oile, i
a zis Samuil ctre lesse: trimite i-l

adu pre el, c nu vom mânca pân
nu va veni ei aici.

12. i s trimis i l-a adus pre el,

l er el rumen, frumos la ochi i
plcut ia vedere Domnului, i au 2is

Domnul ctre Samuil: scoal-te i
unge pre David, c acesta este bun.

Î3. i a luat Samuil cornul cu

unUildelemn, i l-a uns pre el în

mijlocul frailor lui, i s'a pogorît

Duhul Domnului preste David din

ziua aceea i de aci înainte; apoi

s'a sculat Samuil i s'a dus în Ar-

matem,

14. i Duhul Domnului s'a depr-

tat dela Sau!, i-l chinuiâ pre el duh

ru dela Domnul.

15. i au zis slugile îui Saui c-
tre el: iat duh ru dela Domnul te

chinuete pre tine.

16. Griasc dar robii ti înain-

tea ta, i s caute Domnului nostru

brbat, care s tie cânt cu arfa,

i când va ii duhul cel ru preste

fine, va cântâ cu arfa sa. i bine

va fi ie. i te vei odihni.

17. i a zis Saul ctre slugile sale:

cutsi dar brbat, care tie s cân-

te bine, i-l aducei la mine.

18. i rspunzând unul din slu-

gile iui, a zis: ist am vzut pre fiul

îui lesse Vitîeemiteanuî, care tie s
cânte, i este om cu minte i rs-

boinic i înelept la cuvânt, i om
cu bun chip, i Domnul esfe cu

dânsul.

19. i a trimis Saul soli ia lesse,

zicând: trimite ia mine pre [iul tu
David cel dela turma ta.

20. i a luat lesse un gomor de

pâine i un îoale de vin i un ied

din capre, i le-au trimis prin mâna
lui David fiul su la Saul.

21. t a intrat David la Saul, i

13. 2 Jmv. 12, i ; 1 Parai 11, 3; Psalm 88, 21.
14. ÎS, 10 i 19, 0. 15, Fapt. 7, 45, 13, 22.

a sttut înaintea îui, i î-a iubit pre

el foarte, i s'a fcut lui purttor

de arme.

22. i a trimis Saul la lesse, zi-

când: s steâ David înaintea mea:,

c a aflat har în ochii mei.

23. i a fost când erâ dela Dum-
! nezeu duh ru preste Saul, lua Da-

j
vid arfa, i cântâ cu ea, i tsufl

j

Saul, i erâ bine lui, i fugea dela

j

el duhul cel ru.

CAP. 17.

David i Goli al.

8i adunând cei de alt neam tabe-

j
rile lor ia rsboiu, au venit în

Sochotul Iudeii, i au tbrît între

Sochot i între Azica, la hotarele

Domnului.

2. i adunându-se i Saul i br-
baii lui îsrail, au tbrît în valea

Terevintului, i s'au rânduit la rs-
boiu împrotiva celor de alt neam.

3. i cei de alt neam stau pre munte
deoparte, i îsrail slâ pre munte de

aH parte, i valea er între ei.

4. i a ieit un brbat tare din

oastea celor de alt neam, numele

lui erâ Goîieat din Ghef, înlimea
îui erâ de ase coi i o palm.

5. i coif de aram pre capul iui,

i cu plato de zale îmbrcat, i
platoa lui cumpneâ cinci mii de

i sicii de aram i de fier.

6. i tureci de aram preste flu-

erile picioarelor lui, i pavz de

aram între umerii lui.

7. i coada sulijii lui ca sulul e-
storilor, i fierul cel ascuit al su-

lijii lui de ase sute de sicii de fier,

i înaintea îui mergea purttorul îui

de arme.

8. i a sttut, i a strigat ctre

oastea lui îsrail, t a zis lor: pen~

iruce ieii s v batei cu noi? A»
nu sunt eu de alt neam, i voi E-

22. ÎS, 2.

17. Parat, fi, 13. 7. 2 Imp. 2î, 16.
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vrei a» lui Saul? Alegei-v vou un i

brbat, i s vin asupra mea.

9. i de se va pufeâ bale cu mine,

i m va ucide, vom îi vou robi;

jar de voiu putea eu, i i voiu u-

cide pre el, voi veji Si nou robi, i
veji sluji nou.

10. i a zis ce! de all neam: iat

cu..am ocrîl otirea lui Israii a-

slzi, dai mie om i s ne^batem

amândoi.

îl. i a auzif Saui i fot Israi-

lul cuvintele acestea ale celui de aii

neam, i s'au întristat i s'au, spi-

niântat foarte.

12. Iar David er fiul unui om E-

iratean din Vitieemul lui Iuda, nu-

mele lui era lesse, i aveâ opt ie-

ciori, er omul btrân în zilele lui

Saul, i de vârst cu anii între oa-

meni.

13. i cei trei feciori mai mari ai

lui lesse au mers dup Saul la rs-

boiu, Eleav cel întâiu nscut al lui,

i al doilea Arninadav, i al treilea

Sama.

14. Iar David erâ cei mai mic, i
i

cei trei mai mari s'au dus dup Saul.

15. David se duceâ la Saul, i se

întorceâ ca s pasc oile tatlui su
în Vitleem.

15. Iar cel de alt neam venea di-

mineaa i seara, i sta stâlp îna-

intea lui îsrail patruzeci de zile.

17. i a zis lesse lui David fiului

su: ia îrafilor ti un iîi din fina

aceasta i aceste zece pâini, i a-

learg la t?br, i le d frailor ti.

18. i zece culee de lapte, a-

cestea le vei duce celui mai mare
preste mie, i vezi pre fraii ti sunt

în pace, i vel u* ce le va trebui,

i Sâmbta o vei face cu mine.

19. Iar Saul cu dânii i cu tot

poporul erâ în valea Terevintuîui bâ-

iându-se cu cei de alt neam.

20. i s'a sculat David de dimi-

10. 2 Jmp. 2, 15. 12. Rut 1, 2,
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nea{, i a lsat oile la pzitor, i
luând acelea s'a dus în ce chip i-a

poruncit lesse, i a venit la an| i
la otirea, care ieeâ la btaie i stri-

g la rsboiu.

21. i s'a rânduit îsrail i cei de

alt neam rând împrofiva rândului.

22. i lsând David povara sa

pre mâna sfrejuitorului a alergat îa

tabr, i venind a întrebat pre fra-

ii si de cele de pace.

23. i grind el cu ei, iat br-
batul cel tare, numele lui Goliea! fi-

listeanul din Ghet, se suiâ din tabra
celor de alt neam, i grind el a-

ceîeai cuvinte ca mai nainle, a au-

zit David.

24. i fiecare îsrailit când a v-
zut pre omul acela, a fugit dela faa

lui i s'a speriat foarte.

25. i fiecare îsrailit ziceâ : v-
zut-ati pre omul acesta ce vine?

El vine ca s ocrasc pre Israii;

pre omul care îl va ucide îl va d-
rui împratul cu bogjie mare i va

da lui pre fata sa, i casa tatlui

su o va scuti întru îsrail.

26. i a zis David ctre oamenii

cei ce stau împreun cu el, grind:

ce se va face omului, care va omorî

pre cel de alt neam i va ridic o-

cara din Israii? C cine este cel de

alt neam netiatul acesta împrejur,

care ocrte tabra Dumnezeului

celui vin?

27. i a spus lui poporul acelai

cuvânt, zicând : aâ se va face o-

mului, care va omorî pre el.

28. i a auzit Eliav fratele lui cel

mai mare, când gria el ctre oa-

meni, i s'a mâniat Eliav pre David,

i i-a zis: pentruce ai venit aici?

i cui ai lsat acele puine oi în

pustie? tiu eu mândria ta i ru-
tatea inimii tale, c pentru ca s
vezi rsboiul ai venit aici.

29. i a zis David : ce am feuf
acum ? Au nu este cuvânt ?
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30. i s ?a abtut dela el la altul,

i i-a grit lui dup cuvântul ace*

sta, i i-a rspuns lui poporul dup
cuvântul cel dintâiu.

31. i s'au auzit cuvintele, care

le«a grit David, i s'au sius înain-

tea lui Saul, i luându-î pre el 1-a

adus la Saul.

32. i a zis David ctre Saul: s
nu se mânuiasc inima Domnului

meu pentru el, robul tu va merge

i se va bate cu cel de alt neam.

33. i a zis Saul ctre David: nu

vei putsâ merge împroiiva celui de

alt neam, ca s te bai cu el, c iu

eti- un copilandru, iar el este om
rsboinic din tinereile sale,

34. i a zis David ctre Saul: p-
te robul tu oile tatlui su, i
când veneâ leul i ursul i luâ vre-o

oae din turm,

35. Mergeam dup el i-i bteam,

i scoteam oaea din gura lui, i de

se scul asupr-mi, îl apucam de

grumazi i-1 bteam i-1 omoram.
36. i pre leu i pre urs bteâ

robul tu, i va fi i acest de alt

neam netiaful împrejur ca unul din-

tr'acetia, acum voiu merge i-1 voiu

bate, i voiu ridic astzi ocara din-

tru îsrail, c cine este acest netiat

împrejur, care a ocrît tabra Dum-
nezeului celui viu?

37. i David adause: Domnul cel

ce m'au scos pre mine din mâna leu-

lui i din mâna ursului, acela m
va scoate din mâna acestui de alt

neam i netiat împrejur. i a zis

Saul ctre David: mergi i Domnul
sâ îie cu tine.

38. i a îmbrcat Sau! pre David

cu îmbrcmintele sale, i coif de

aram a pus pre capul lui, i 1-a

îmbrcat cu platoa.

39. i a încins pre David cu sa-

bia sa preste îmbrcmintea sa, i
3 ostenit David umblâtid odat i
34. Sirab. 47, 3.

de dou ori, e nu er învat; i s

zis David ctre Saul : nu voiu pu-!

teâ merge cu acestea, c nu sunt

deprins cu ele, iie-a scos de pre el*

40. i a Imt toiagul su în mân,»

i 'a ales cinci pietre netede din

pârîu, i le-a pus în traista cea p-
storeasc, care erâ la el de obiceiu.

41. i cu pratia iui în mân, î
s'a apropiat de brbatul cel de âlî*

neam, i venea i cel de alt neam*

apropiindu-ss de David, i brbatul

cel ce-i puriâ pavza înaintea lui.

42* i cutând Golieat cel de alt

neam a vzut pre David i a râs

de el, pentruc erâ un copilandru

rumen cu ochii frumoi.

43. i a zis cel de alt neam c-
tre David: au doar câine sunt eu,

de vii cub asupra mea i cu pietre?

44. i a zis David : ba înc mat

ru eti decât câinele, i a bleste-

mat cel de alt neam pre David în-

tru dumnezeii si.

45. Si a zis cel de alt neam c-
tre David: vino la mine i voiu da

trupul tu pasrilor cerului i hia-

relor pmântului.

46. i a zis David ctre cel de

alt neam : tu vii la mine cu sabie

i cu suli i cu pavz ; iar ea

voiu merge la tine întru numele Dom-
nului Dumnezeului Savaot, Dumne-
zeului taberii lui Îsrail, pre care ai

ocrît-o astzi.

47. i te va da Domnul astzi Îît

mâna mea i te voiu omorî, i voiu

luâ capul tu dela tine, i voiu da

mdulrile tale i mdulrile tabe-

rii tale ale celor de alt neam în ziua

aceasta pasrilor cerului i hiarelor

pmântului, i va cunoate fot p-
mântul c este Dumnezeu în Israiî.

48. i va cunoate toat aduna-

rea aceasta, c nu cu sabie i cu

suli mântuete Domnul,c alDom-

47. Ps. 32, 16.
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n0 jui este rsboinl, i va da Dom-

nul pre voi în mâinile noastre.

49. i s'a sculat cel de aîf neam

i a venii întru întâmpinarea lui Da-

vid; iar David grbind a alergat la

i>tae înaintea celui de alt neam.

50. i bgând David mâna sa în

traista a luat o piatr, i o a pus

în pratie i a aruncai, i a lovit pre

cel de alt neam în frunte, i a tre-

cut piatra prin coif în fruntea lui, i
a czut cu fata pre pmânt.

51. i a biruit David pre cel de

alt neam cu pratia i cu piatra,

i a lovit pre cel de alt neam, i 1-a

omorît.

52. t David nu aveh sabie în

mâna lui, i alergând a sttut dea-

supra lui; i luând sabiea lui o a

scos din teaca ei, i î-a omorît pre

d, i i-a tiat capul iui, i vzând
cei de alt neam, c a murit vitea-

zul lor, au fugit:

53. i sculându-se brbaii iui is-

rail i ai iui îuda au strigat, i au

alergat dup ei pân ia intrarea Ghe-

lei i pân la poarta Ascaioniei,

i au czut rnii cei de. aii neam
în calea porilor i pân la Chef i
pân la Acaron.

54. i întorcân4u-se brbaii iui

Israil dela gonirea celor de al neam,

prdau taberile lor.

55. Iar * David luând capul celui

de iaît neam, 1-a adus în Ierusalim,

i armele lui le-a pus în cortul lui.

- 56. i când a vzut Saul pre Da-

wd ieind întru întâmpinarea celui

de alt neam, a zis ctre Avenir mai

marele otirii: al cui fecior este ti-

nerelul acesta, Âvenire? Iar Avenir

a .zis: viu este sufletul tu împrate,

nu tiu.

„ 57. i a zis împratul: întreab

# ivt, al cui fecior este tinerelul acesta ?

58. i dupee s'a întors David

dela uciderea celui de alt neam, l-a

49. Sirab. 47, 4. 50. 1 Macab. 4, 30.

luat pre el Avenir, i Ua dus îna-

intea lui Saul, i capul celui de alt

I

neam era în mâna lui.

; 59. i a zis Saul ctre el: ar cui

|
fecior eti tinere ? i a zis David:

j

fiul robului tu îesse Vttleemiteanul.

I CAP. 18.

Rsplata lui David.

Si
a îost dupee a sfârit a gri

5
cu Saul, sufletul lui Ionatan s'a le-

gat cu sufletul lui David, i 1-a iu-

bit pre el Ionatan ca pre sufletul su.
2. i î-a luat pre el Saul în ziua

aceea, i nu l-a lsat s se întoarc

în casa tatlui su.
3. i a fcut Ionatan cu David le-

gtur, pentru c-1 iubea pre el ca

pre sufletul su.
4. i s'a desbrcat Ionatan de

vestmântul su cel deasupra, cu care

era îmbrcat, i l-a dat lui David»

i hainele sale i sabia sa i arcul

su i brâuî su.

I

5. i mergea David ori undc-l tri-

metea Saul; i îneîepete se purtâ,

i \-a pus pre el preste brbaii r-
sboiului, i a plcut în ochii a lot

poporului, înc i înaintea slugilor

lui Saul.

6. i a fost la întoarcerea lor,

când se întorcea David dela ucide-

rea celui de alt neam, au ieit juc-
toarele întru întâmpinarea lui David

din toate cetile lui îsrail, cântând

i jucând, i întru întâmpinarea lui

Saul împratul cu limpine i cu

|

flueri i cu alute.

7. i cântau femeile i ziceau;

btut-a Saiil cu miile i David cu

zecile de mii.

8. i s'a mâniat Saul foarte, i
n'a plcut în ochii lui Saul cuvân-

tul acesta, i a zis: lui David a dat

18. 1- 2 Imp. 21, 7. 2. 16, 22. 6. Eite
15, 20; Jud 11, 34. 7. 21, 11; 29, 5; Sitah.
47, 6.
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zeci de mii, i mie mi-a dai mii, i
ce mai lipsete lui, fr numai îm-

priea ?

9. i s'a uitai ru Saul la David

din ziua aceea i de aici înainte.

10. i a fost a doua zi a czui duh

ru dela Dumnezeu preste Saul, i
a rmas uimii în mijlocul casei sale,

i David cântâ din arf cu mâna
sa ca în foaie zilele, iar Saul ineâ

în mân sulia.

11. i a ridicat Sau! sulia, zicând:

îovi-voiu pre David pân în prete,

i s'a terit David dela faa lui de

dou ori.

42. i s'a temut Saul de faa lui

David, pentruc Domnul era cu el,

i dela Saul s'au fost deprtat.

13. i l-a deprtat pre el Saul de

la sine, i l-a pus mai mare preste

o mie, i ieeâ i intra înaintea po-

porului.

14. Iar David întru toate cile sale

înelepete se purtâ, i Domnul er
cu el.

15. i vzând Saul, c el erâ foarte

înelept, se sfieâ de faa lui.

16. i tot Israiluî i îuda iubeâ

pre David, pentruc el intr i ieea

înaintea fejii poporului.

17. i a zis Saul ctre David: iat

iata mea cea mai mare Merov, pre

ea o voiu da {ie femeie, numai s
fii voinic, i s iz lupi în rsboaiele

Domnului; iar aceasta a fcut Saul

cugetând, ca s nu fie mâna mea
preste el, ci s fie preste el mâna
celor de alt neam.

18. i a zis David ctre Saul: cine

sunt eu, i ce vij de neam este ta-

tl meu în Israil, ca s fiu ginere

împratului ?

19. i a fost în vremea, în care

erâ s se deâ lui David, Merov fata

lui Saul, s'a dat lui Âdriil Molati-

neanului femeie.

20. i Melhol fata lui Saul a în-

drgit pre David, i s'a spus lui

Saul, i s'a prut drept în ochii lui

lucrul.

21. i a zis Saul: da-o-voiu pre

ea lui, ca s-i fie spre piedic, t
erâ asupra lui Saul mâna celor de

alt neam, i a zis Saul ctre David

a doua oar: îmi vei îi ginere astzi.

22. i a poruncit Saul slugilor

sale, zicând: griji voi pre ascuns

lui David, i-i spunei: iat ce vo-

ete împratul, i toate slugile lui te

j

iubesc, i iu fii ginere împratului.

|
23. i au grit slugile lui Saul în

j
urechile lui David aceste cuvinte, i

|
a zis David: au lucru mic se pare

{ întru ochii votri a ii ginere împ-
ratului? i eu sunt om smerit, l
nu slvit.

24. i au spus slugile iui Saui

cuvintele acestea, care le- a gril

David.

25. i a zis Saul: acestea s gr-
ii lui David: nu voete împratul

alt dare, fr numai o sut de m-
dulri netiete împrejur aie celor de

1 alt neam, s izbândeti asupra vrf-

mailor împratului, i Saul a gân-

dit s bage pre David în mâinile

celor de alt neam.

26. i slugile lui Saul au spus tui

David cuvintele acestea, i a pl-

cui lui David cuvântul, ca s se fac
ginere împratului.

27. i înc nu s'au plinit zilele,

i sculându-se David a mers el i
brbaii lui, i au ucis o sut de

brbai din cei de alt neam, i a

i adus împratului mdulrile lor cete

netiete împrejur, i s'a fcut ginere

împratului, i l-a dat Saul femeie

pre Melhoî fala sa.

28. i a vzul Saul, i a cunos-

cut c Domnul este cu David, î
j
cum c tot Israiluî îl iubete.

|
29. i a adaos mat mult a $€

teme de David, i a fost Saul mâ-

nios pre David în toate zilele.

27. 2 itnp. 3, 14.



375

30 i au te?** boierii celor de ah

„cam ia rsboiu; i de câte ori ie-

eau ei, David erâ mai înelept de

câ{ toate slugile lui Saul, i numele

su fu cinslil foarte.

CAP. 19.

Prietenia lui Ionatan cu David.

Si
a grit Saul ctre Ionatan fiul

sau i ctre toate slugile sale:

ca s omoare pre David, iar Iona-

tan fiul lui Saul tubeâ pre David

foarte.

2. i a spus Ionatan iui David,

zicând: Saul, tatl meu, caut s te

omoare, pzete-fe dar, mâine di-

minea te ascunde i ezi ascuns.

3. i eu voiu iei, i voiu stâ ru-

gându-m de tatl meu în arin a-

colo unde vei fi îu, i eu voiu grâî

pentru tine ctre tatl meu, i voiu

vedeâ ce va îi, i-i voiu dâ de tire.

4. i a grit Ionatan bine pentru

David ctre Saul tatl su, i a zis

ctre dânsul: s nu pctueti îm-

prate asupra robului tu David, c
n'a greit ie, i faptele lui bune

sunt foarte.

5. i 'a pus vieaa sa în primej-

die, i a ucis pre cel de alt neam, i
au fcut Domnul mântuire mare, i
tot Israiîuî a vzut i s'a bucurat;

si pentruce s pctueti asupra

sângelui nevinovat, omorînd pre Da-

vid fr de vin?
6. i a ascultat Saul de cuvântul

lui Ionatan, i s'a jurat Saul zicând:

viu este Domnul, nu va mur!.

7. i a chemat Ionatan pre Da-

vid, i i-a spus lui toate cuvintele

acestea, i a bgat Ionatan pre Da-

vid la Saul, i erâ pre lâng dânsul

ca i înainte.

8. i iari s'a fcut rsboiu a-

supra lui Saul, i s'a întrit David,

t a btut pre cei de alt neam, i

19. 8. l Parai. 11, 2.

i-a btut btaie mare foarte, i au
fugit ei dela faa iui.

9. i a fost duh ru dela Dum-
nezeu preste Saul, i el dormeâ în

cas, i sulia erâ în mâna lui, i
David cânt din arf cu mâinile sale.

10. i cerc Saul s loveasc cu

sulia pre David, i s'a deprtat Da-

vid dela faa lui Saul, i a lovit cu

sulia în perete; iar David a fugit,

i a scpat în noaptea aceea.

lî. i a trimis Saul soli la casa

Iui David, sa-1 pzeasc pre el, i
diminea s-i omoare, i a spus

lui David Melhoî femeia lui zicând:

de nu vei mântui tu sufletul tu în

noaptea aceasta, mâine te va omorî.

12. i a slobozit Melhoi pre Da-

vid pre fereastr, i s'a dus, i a

fugit, i s'a mântuit.

13. i a luat Melhoi chip deert,

i 1-a pus în pat, i pern de pr
de capre a pus la capul îui, i ie-a

acoperit cu o hain,

14. t a trimis Saul soli ca s
prinz pre David, iar ea a zis: c
este bolnav.

15.. i iar a trimis la David, zi-

când: aducei-1 cu patul la mine s-l

omor.

16. i au mers solii, i iat chi-

pul cel deert în pat, i pern de

pr de capre la capul lui.

17. i a zis Saul ctre Melhoi:

pentruce m'ai înelat aâ i ai slo-

bozit pre vrjmaul meu, i a sc-
pat? i a zis Melhoi lui Saul, ei

mi-a zis; slobosde-m, iar de nu, te

voiu omorî.

18. Deci David a fugit, i a sc-
pat, i a mers la Samuii în Arma-

tem, i i-a spus lui toate câte i-a

fcut Saul, l s'au dus Sarriuîl i
David, i au ezut în Navat la Rama.

19. i s'a spus Iui Saul zicând:

iat David este în Navat la Rama.
20. i a trimis Saul soli, ca s
9. 16, 14; 18, 10.
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prinz pre David, i mergând aceia

au vzu! adunare de proroci, cari

proroceau, i pre Samuil stând în

fruntea lor, i a fost Duhul lui Dum-
nezeu preste solii lui Sau!, i au pro-

rocit i ei.

2Î. i s'a spus lui Saul, i a tri-

mis ali soîi, i au prorocit i ace-

tia» i a adaos a trimite Saul i al

treilea rând de soîi, i au prorocii

i acetia.

22. i s'a mâniat cu iu|ime Saul,

t s'a dus i el în Ârmatem, i ve-

nind pân la fântâna arsei cea din

Sefi, a întrebat i a zis: unde esfe

Samuil i David? i ziserS: iat ?n

Naval la Rama.

23. i s'a dus de acolo în Navat

la Rama, i a fost i preste el Du-

hul lui Dumnezeu, i a mers pro-

rocind pân ce a venit în Navat îa

Rama.

24. i s'a desbrcat de hainele

sale, i a prorocit înaintea lor, i
a czui gol toat ziua aceea i toat

noaptea, pentru aceea s'a zis: au

i Saul Intre proroci?

CAP. 2G.

Prigonirea Im David.

Si
a fugit David din Navalul cel

j
din Rama, i a venit înaintea iui

Ionatan, i a zis: ce am fcut? i
care este strâmbtatea mea ? i ce

am greii înaintea tatlui tu, de

caut sufletul meu.

2. i i-a zis Ionatan lui : nicide-

cum nu vei muri lu, c nu va race

tatl meu nici un lucru mare sau

mic, care s nu-1 descopere urechii

rnefe, i peniruce s ascunz tatl

meu de ctre mine cuvântul acesta?

Nu este aceasta.

3. i rspunzând David lui Iona-

tan a zis: bine tie tall tu, c am
aflai har înaintea ta, pentru aceea

24. 10, 12.

|

a zis: s nu tie aceasta Ionatan,

j

ca nu cumva s nu vrea; ci viu

|
este Domnul i viu este sufletul tu,

c precum am zis, n'a rmas fr
numai un pas între mine i moarte,

4. i a zis Ionatan ctre David :

ce poftete sufletul tu, i ce s-i fac?

5. i a zis David ctre Ionatan:

iat mâine este lun nou, i eu ne-

greit nu voiu edea cu împratul

la mas, ci tu s m lai ca s m
ascunz în câmp pân în desear.

6. i de va întreb tatl tu, im
va cuta, s zici : cerându-se s'a

cerut dela mine David s mearg
pân îa Vitîeem cetatea sa, ci jertîa

de peste an este acolo la tot nea-

mul su.
7. i de va zice : bine, pace va

fi robului tu; iar de-i va rspunde
aspru, s tii c s'a plinit rul la el,

|

8. i f mil cu robul tu, c pre

mine robul tu m'ai adus s iac îe-

j
giura Domnului împreun cu tine,

i de este nedreplate în robul tu,

omoar-m tu, peniruce s m bagi

aa îa tatl tu?
9. i a zis Ionatan: nicidecum

I
nu va fi {ie aceasta, c de voiu ti

c s'a plinit rul îa tatl meu, ca

s vie preste tine i preste cetile

tale, voiu spune fie.

10. i a zis David ctre ionatan:

cine va spune mie, de va rspunde
aspru tall tu?

11. i a zis Ionatan ctre David:

mergi i ateapt în {arin, i au

;
mers amândoi în arin,

i

12. i a zis Ionatan ctre David:

}
Domnul Dumnezeul lui lsrail tie.

i c voiu întreb pre tall meu cum

j

va fi vreme, de trei ori, i de va fi

bine pentru David, voiu trimite la

tine în jarin.

13. Aa s fac Dumnezeu lui Io-

natan, i aa s-i adaoge, c de va

voî tall meu s aduc asupra ta

20. 5. Num. 10, 10. S. 2. Imp. U, 32.
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rgie, voiu descoperî urechii fale i

ie voiu slobozi, i vei merge în pace,

i s iie Domnul cu line, precum au

fQSf cu tat! meu.

H. i de voiu mai tr? eu, s faci

iijil cu mine;

15. Iar de voiu muri cu moarle,

s nu ridici mila ia dela casa mea

pân în veac; i când va ridic Dom-

nul pre vrjmaii lui David, prc fie-

care de pre faa pmântului, s se

afle numele lui ionatan la casa lui

pavid.i s caute Domnul pre vrj-

maii tui David.

- 16. i a adaos înc Ionatan a se

juf â lui David, pentruc-l iubea pre

ei, cci iubea sufletul celui ce-! iu-

bea pre el

17. i a zis Ionatan : mâine este

lun nou, i va întreb de tine, c
va fi scaunul tu gol.

18. i vei sfâ ascuns trei ziie, i
vei lua seama s vii la locul unde

îe-ai ascuns în ziua cea de lucru,

t vei edea lâng piatra Esel.

: 19. i eu trei sgei voiu repezî,

dând la semn.

; 20. i iat voiu trimite sluga, zi-

când: mergi de-mi afla sgeata.

* 21. De voiu zice slugii: dincoace

de tine este sgeata, dincoace ia-o

pxe ea, tu vino, c pace este (ie t
ru nu este ie, viu este Domnul.

. 22. Iar de voiu zice slugii : din-

colo de tine este sgeata mai îna-

inte, s te duci, c te-au slobozit

pre tine Domnul
23. i de cuvântul, care l-am gri!

£U.i tu, iai Domnul este|martor

între mine i între tine pân în veac.

24. i 'a ascuns David în arin,
i a venit luna, i a venit i împ-
ratul la mas s mnânce.

25. i a ezut dup obiceiu pre

scaunul su, i s'a sculat Ionatan,

i a ezut Avenir de laturea lui Saul,

i locul iui David s'a vzut goi.

15. 2 Imp. 9, 3.

26. i nimic n'a grit Saul în ziua

aceea, c gândeâ, c doar s'a în-

tâmpla! de nu este curat, i nu s'a

cur|it;

27. Iar în ziua a doua a tunet

iari s'a vzut gol locul lui Da-

vid, i a zis Saul ctre Ionatan fiul

su: pentruce n'a venit feciorul lut

Iesse nici ieri, nici astzi la mas?
28. i a rspuns Ionatan lui Saul,

zicând: s'a cerui dela mine David s
mearg pân la Vitleem cetatea sa.

29. i a zis ias-m, c jertfete

neamul meu în cetatea aceea, i
mi-au poruncit mie fraii mei, i a-

cum de am aflat har în ochii ti,

îas-m s m duc, i s vz pre

fraii mei, pentru aceea n'a venit la

masa împratului.

30. i s'a mâniat Saul cu mâ-
nie pre Ionatan foarte, i i-a zis lui:

fecior de fat desfrânat, au nu tiu

eu, c so eti tu fiului lui îesse

spre ruinarea !a i spre ruinarea

maicii tale cei desmfale?
31. C în toate zilele câte va irt

pre pmânt feciorul lui îesse, nu se

va întemeia împriea ta; acum dar

trimite, i prinde pre tânrul acela,

c el trebue s moar.
32. i rspunzând Ionatan lui Saul

tatlui su, a zis : pentruces moar?
Ce a fcut ?

33. i a ridicat Saul sulia asu-

pra iui Ionatan s-l omoare, i a

cunoscut Ionatan c s'a plinit rul
acesta dela tatl su s omoare pre

David.

34. i a srit Ionatan dela mas
aprins de mânie, i n'a mâncat pâine

în ziua a doua a lunei, c s'a întri-

stat pentru David, cci a hotrîf ta-

tl su s-î omoare.

35. t dupce s'a fcut dîmineaj,

a ieit Ionatan în arin, precum .s'a

fgduit cu jurmânt lui David, i
un slujitor cu dânsul.

36. i a zis slugii: alearg, ailâ-rra'
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sgeile, care le sloboz eu, i a a-
j

lergat sluga, iar el a tras sgeata, (

i o a adus pre ea.
J

37. i s'a dus siuga pân îa lo-

cul unde a slobozit Ionatan sgeata,

i a strigat Ionatan dup slug, i
a zis: mai încolo de tine înainte

este sgeata.

38. i a strigat Ionatan dup slug
zicând : alearg curând, i s nu

stai, i a cules siuga lui Ionatan

sgeile, i le-a adus îa domnul su.
39. i sluga n'a tiut nimic, fr

numai Ionatan i David au liut cu-

vântul acesta.

40. i Ionatan a dat armele sale

slugii, i a zis slugii sale: mergi,

într în cetate.

41. i dupce s'a dus sluga, s'a

sculat i David dela piatra Esel, i
a czut cu faa sa la pmânt, i s'a

închinat lui de trei ori, i s'a s-
rutat unul cu altul, i au pîân a-

mândoi unui pentru altul, iar David

a plâns mai mult.

42. i a zis lonaîan lui David

:

mergi în pace, i precum ne-am ju-

rat amândoi în numele Domnului,

zicând: Domnul s fie martor între

mine i între tine, i între smâna
mea i între smâna ta pân în

veac; i s'a sculat David, t s'a dus,

iar Ionatan a intrat în cetate.

CAP. 21.

David cutând scpare,

Si a venit David în Nomva la pre-

5
otul Avimeleh, i s'a spimântat

Âvimeleh de venirea lui, i i-a zis

lui: penlruce tu singur eti, i ni-

menea cu tine?

2. i a zis David lui Avimeleh pre-

otul: împratul mi-a dat astzi po-

runc, i mi-a zis: nimenea s nu
tie cuvântul, pentru care eu te tri-

mit pre tine, i care eu i-am po-

runcit fie. i am lsat cuvânt slugi-

I

lor în locul, care se chiam Fellani

I
Meamoni.

|

3. i acum de ai la îndemân
cinci pâini, d în mâna mea ce s«

va afla.

4. i rspunzând preotul lui Da-

vid a zis: nu am la îndemân pâini

de rând, fr numai sfinte pâini sunt

de s'au pzit slugile mai ales de

femei, aa vor mâncâ.

5. i rspunzând David preotului,

i-a zis: de muieri ne-am ferit ieri

i alaltieri; când am purces în cale,

toate slugile au fost curite, i d<e

cumvâ aceast cale nu-i curat, se

va sfini astzi prin uneltele mele,

6. i Avimeleh preotul i-a dat iu<i

pâinile punerii înainte, c nu era a-

colo pâine, fr numai pâinile pu-

nerii înainte, cele luate dinaintea fe}M

Domnului, ca s se pue pâine cald
în ziua, în care îe-a luai pre ele.

7. i era acolo unul din slugile

lui Saul în ziua aceea stând înain-

tea Domnului, i numele lui, Doic

irul, care ptea mucoii lui Saul.

8. i a zis David ctre Âvimeleh:

vezi de ai aici la îndemân suli
sau sabie, c sabia mea i armele

mele nu le-am luat cu mine, c grab-

nic er porunca împratului.

9. i a zis preotul: iat este aici

sabieâ iui Golieat, cel de alt nean,

pre care l-ai ucis în velea Terebin-

tului, iat este învluit într'o hain.,

dinapoia umrarului; de vrei s ©

iei aceasta, ia-o, c nu este aici alia

afar de aceasta, i a zis David:

iat nu esfe ca aceasta, dmi-o, i
o a dat lui pre ea.

ÎO. i s'a sculat David, i a fugtt

în ziua aceea dela faa lui Saul, «
a venit David la Aghus împratul

Ghetei.

11, i au zis slugile lui Aghiss

ctre dânsul: au nu acesta este Da-

21. 4. Eire 19, 15. 6. Eire 29, 32; Lor,
24, 9; Mat. 12, 3, 4. 11. 18, 7.
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vîd
împratul rii? Au nu acestuia

au început a strig juctoarele zi-

când: a ucis Saul cu miile, i Da-

vid cu zecile de mii.

12. i a Pus David cuvintele a-

cestca în inima sa, i s'a speriat

foarte de fa{a lui Aghus împratul

Gheiei.

13. i a schimbat faa sa îna-

intea lui, i se fceâ în ziua aceea,

ca i cum ar fi nebun la uile cetii,

i se sprijineâ cu mâinile sale, i
cdeâ pre uile cetii, i balele lui

curgeau pre barba lui.

14. i a zis Aghus ctre slugile

sale: iat vedei om nebun, pentru

ce l-ai adus Sa mine?

15. Au doar de nebuni am eu lip-

s? Pentruce l-ai adus, ca s se

nebuneasc la mine? Acesta nu va

intr în casa mea.

CAP. 22.

Saul ucide preoii din Notuva.

Si
s'a dus de acolo David, i a

!
scpat, i a venit în petera Odo-

tam. i auzind fraii lui i toat casa

tatlui su, s'au pogorît acoio la el.

2. i s'au adunat la el toi cei ce

erau în nevoe, i toi datornicii, i
foi cei necjii cu suîleful, i era

povuitor preste ei, i erau cu el ca

ia vr'o patru sute de brbai.

3. i s'a dus David de acolo în

Masifatul Moavului, i a zis ctre

împratul Moavului: s fie tatl meu
i muma mea la tine, pân voiu fî

ce va face mie Dumnezeu.

4. i s'a rugat înaintea împra-
tului Moavului, i au lcuit la dân-

sul în toate zilele, în care a fost

David în cetatea aceea.

5. i a zis Gad prorocul ctre
David: nu edeâ în cetatea aceasta,

mergi i te întoarce în pmântul lui

22. 2. ^ud. % 4.

luda, i mergând David a venit i
a ezut în cetatea Saric.

6. i a auzit Saul c s'a aflai Da-

vid i brbaii cei cu el, i Saul er
în deal supt artura cea din Rama,
cu sulia în mân, i toate slugile

lui stau împrejurul lui.

7. i a zis Saul ctre slugile sate,

care stau împrejurul iui: ascultai fiii

lui Veniamin, au cu adevrat tutu-

ror vou va dâ fiul lui fesse {arine

i vii, i pre foi pre voi v va pune

mai mari preste sute i preste mit?

8. C v'ai unit toi asupra mea,

i nu este cine s fi descoperit u-

rechii mele, când a fcut legtur
fiul meu cu fiul lui îesse, i nime-

nea dintre voi nu este, pre care s-î

doar de mine, i s- mi spue, pen-

truc a ridicat fiul meu pre robul

meu asupra mea vrjma, precum

este în ziua aceasta.

9. i rspunzând Doic irul cel

mai mare preste mucoii lui Saul,

a zis: vzut-am pre fiul lui îesse

venit în Nomva îa Avimeleh preo-

tul fiul lui Ahitov.

10. i a întrebat pentru el pre

Dumnezeu, i de mâncat t-a dat, i
sabiea lui Golieaf cel de alt neam
i-a dat lui.

11. i a poruncii împratul s
cheme pe preotul Avimeleh fiul lui

Ahitov i pre toi fiii tatlui su
preoii cei din Nomva, i au venit

toi la împratul.

12. i a zis Saul: ascult acum
fiule al lui Ahitov, i a zis: iat eu,

grete doamne.

13. i a zis Saul lui: cci te-ai

unit asupra mea tu i fiul lui îesse,

i i-ai dat lui pâine i sabie, i ai

întrebat pentru el pre Dumnezeu, ca

s-1 faci vrjmaul meu, cum este

astzi?

14. i a rspuns Avimeleh împ-
ratului, i a zis: i cine este întru

toate slugile tale ca David credin-
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cios i ginere împratului i ascul-

ttor de toat porunca ta i mrit
în casa ta?

15. Au doar astzi am început a

întreba pre Dumnezeu pentru el?

Nicidecum s nu gândeasc împ-
ratul acest lucru de robui su, nici

,de toat casa tatlui meu, c n'a

tiut robul tu întru . toate acestea

cuvânt mare sau mic.

16. i a zis împratul Sauî: cu

moarte vei murî Avimeleh, tu i toat

casa tatlui tu.

17. i a zis împratul slujitorilor,

carii stau lâng dânsul: ducei-v i
omorîi pre preoii Domnului, c
mâna lor este cu David, i pentru

c au tiut c el fuge, i nu mi -au

spus mie; ci slugile împratului n'au

vrui s ridice mâinile sale, ca s
omoare preoii Domnului.

Î8. i a zis împratul lui Doic:

întoarce-te tu, i omoar pe preoi;

i s'a întors Doic irul, i a omo-

rî! pe preoii Domnului în ziua a-

ceea trei sute i cinci de brbai
lo|i carii purtau Etod.

19. i Nomva cetatea preoilor o

abtut cu ascuitul sbiei deta br-
bat pân la femeie, dela prunc pân
la sugtor, i boul i asinul i oaia.

20, i a scpat un fecior al lui

Avimeleh fiul lui Ahifov, anume A-

viatar, i a fugit dup David.

2î. i a spus Aviatar lui David,

c a omorît Saul pre toi preoii

Domnului.

22. i a zis David lui Aviatar: li-

cam în ziua aceea, când erâ acolo

Doic Sirui, c va spune lui Sauî, eu

sunt pricina morii oamenilor casei

tatlui fu.

23. ezi cu mine nu le teme, c
unde voiu cufâ loc sufletului meu,

volu cut i sufletului tu, pentru

c ai scpat tu la mine.

20. 3 hnp. 2, 2S.

CAP. 23.

David prigonit de Saul.

8i a spus lui David zicând
: ^

,
cei de alt neam bat Keila, i pradSI

i calc ariile.

2. i a întrebat David pre Dom-
nul zicând: s m duc ca s bat

pre cei de alt neam? i au zis Dom-
nul: du-te i vei bate pre cei de ah
neam, i vei mântui Keila.

3. i au zis brbaii lui David c-
tre dânsul: iat noi aici în ludeia

ne temem, i cum va fi de vom mer-

ge la Keila, în inima celor de alt

neam vom intra.

4. i a ados David a întreb înc
pre Domnul, i i-au rspuns lui Dom-
nul, ii-auzis: scoal-te i mergi la

Keila, c eu dau pre cei de alt nearh

în mâinile tale.

5. i s'au dus David i brbaii

cei ce erau cu ei la Keila, i s'au

btut cu cei de alt neam, i aceia

au fugit dela faa lui, i le-au luat

vitele lor i i-au btut pre ei btae

mare, i a mântuit David pre cei ce

îcueau în Keila.

6. i a iost dupce a fugit Avia-

tar fiul lui Avimeleh la David, s'a

pogorît i eî cu David la Keila a-

vând Efod în mâna sa.

7. i s'a spus lui Saul, c a ve-

nit David la Keila, i a zis Saul:

datu-l'au pre el Dumnezeu în mâinile

mele, c s'a închis intrând în ce-

tate cu pori i cu încuetori.

8. i a poruncit Saul la tot po-

porul s mearg la rsboiu la Keila,

ca s prinz pre David i pre br-
baii lui.

9. i cunoscând David, c nu va

înceta Saul de a-i face ru lui, a zis

ctre Aviatar preotul : adu Efodul

Domnului. •

10. i a zis David: Doamne Durti-

23. 1. Ia. Navî 15, 44. 2. 2 Parai. 18, 4.

ff. 22, 20.
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nszeul- lui Israil, auzind a auzit ro-

bul tu, c cearc Saul s vie la

Keiia s strice cetatea pentru mine.

îl. Oprise-vâ, sau va veni acum

Saul precum a auzit robul tu ?

Doamne Dumnezeul lut Israil spune

robului tu. i au zis Domnul : se

va opri.

12. i a zis David: au m vor da

cri din Keila pre mine i pre oa-

menii mei în mâinile lui Saul? i
gu zis Domnul: fe vor dâ.

13. i s'a sculat David i br-

baii cei ce erau cu el ca la vre-o

patru sute, i ieind din Keiîa mer-

geau încotro puteau merge, i s'a

spus lui Sau!, c a teit David din

Keila, i s'a oprit a veni

14. i a sfat David în Maserem

în pustie la strâmtori, i a ezut în

munte în pustia Zii în pmânt ni-

sipos, i-l cut pre el Saul în toate

zilele, i nu l-au dat pre el Domnul

în mâinile lui.

15. i a vzut David, c iese Saul

s-1 caute pre el, i David erâ în

pustia Zii.

16. i s'a sculat Ionatan feciorul

Iui Saul, i a mers la David în pu-

stie, i 1-a întrit pre el întru Domnul.

17. i a zis ctre el: nu te teme,

c nu te va afla pre tine mâna lui

Saul tatl meu, i tu vei împrî
preste Israil, i eu voiu fi ie al doi-

lea, i Saul tatl meu tie aceasta.

18. i au fcut amândoi legtur
înaintea Domnului, t David a stat

în pustie, tar Ionatan s'a dus la

casa sa.

19. i s'au suit Zifeii din es la

Saul în deal, zicând: iat David s'a

ascuns la noi în Mesara în strâm-

tori, în pustie în dealul lui Ehela

deadreapla lesemonului.

20. Acum dar toi, precum a do-

rit sufletul împratului, s se po-

14. Is. Navi 15, 24. 16. 30, 6. 17. 24, 21;
26, 25,

goare Ia noi, c prini sunt în mâi-

nile împratului.

21. i le-a zis lor Saul : binecu-

vântai suntei voi Domnului, c v'au

durut de mine.

22. Mergefi de grab, i gtii înc
mai bine, i cutai i vedei locul

lui unde este piciorul lui, acolo unde'

ai zis, ca nu cumva cu vicleug

s scape.

23. i vedei i tii toate locurile

unde se ascunde el, i v întoar-

cei la mine cu lucrul gata, i voiu :

merge cu voi, i va îi de va fi în

(ar, eu ?1 voiu cut pre el întru

toate miile Iudei.

24. i s'au sculat Zifeii, i au mers

înaintea lui Saul; iar David i br-
baii lui erau în pustia Maonului spre

apus deadreapta lesemonului,

25. i s'a dus Saul i brbaii liîi

s caute pre David, i s'a dat tire

lui David, i s'a pogorît la piatra

cea din pustia Maonului, i a auzit

Saul i a alergat dup David la pu-

stia Maonului.

26. i mergeâ Sau! i brbaii lui

de partea muntelui dincoace, iar

David i brbaii lui erau de parea

muntelui dincolo; i se fereâ David

a merge de ctre fsfa lui Saul, i
Saul i brbaii lui au tbrî! asu-

pra lui David i asupra brbailor

lui s-i prinz pre ei.

21. i au venit la Saul vestitori

zicând: grbete i vino, c cei de

alt neam su intrat în ara ta.

28. i s'a întors Saul deîa aler-

garea dup David, i s'a dus întru

întâmpinarea celor de alt neam, pen-

tru aceea s'a chemat locul acela pia-

tra împrirei.

CAP. 24.

David cru vieaa lui Saul.

Oi s'a sculat David de acolo, i a

î
ezut în strâmtorile Engaduiui.
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2. i a fost dupce s'a întors Saul
j

dela cei de aii neam, i-a spus îui
j

zicând: c David este în pustia En- i

gadului.

3. i luând cu sine trei mii de

brba|i alei din lot israilul, s'a dus

s caute pre David i pre brbaii

lui în fafa Sadeemului.

4. i a venii la siânile turmelor

cele de lâng cale, i erâ acolo o

peier; i Saul a intrat, ca s se

odihneasc, iar David i brbaii

lui edeau mai înîuntru în peier.
5. i au zis brbajii lui David c-

tre dânsul: iat aceasta este ziua

care au zis Domnul ctre tine, ca

s des pre vrjmaul fu în mâi-

nile tale, i ca s faci lui cum va

plceâ întru ochii tai. i s'a sculat

David, i a tiat pre ascuns poala

hainei lui Saul.

6. i a îost dup aceasta a prut
ru îui David pentruc a tiat poala

hainei lui.

7. i a zis David ctre brbaii

si: nicidecum s nu fie mie de

la Domnul, ca s fac lucru acesta

domnului meu, unsului Domnului,

i sa puiu mâna mea preste eî, c
unsul Domnului este acela.

8. i a potolit David cu cuvinte

pre brbaii si, i nu i-a lsat s
se scoale s omoare pre Saul. Iar

Sauî sculându-se din peter s'a

dus în calea sa.

9. i s'a sculat i David dup el

din peter, i a strigat David dup
Saul, zicând: doamne împrate! i
a cutat Saul înapoi; iar David pte-

cându-se cu faa sa la pmânt s'a

închinat lui.

10. i a zis David clre Saul: pen-

truce asculi de cuvintele poporului,

ce zice, iat David caut sufletul tu?
11. Iat în ziua aceasta au vzut

ocliii ti, cum te-au dat Domnul a-

sizi în mâinile mele în peter, i
n'am vrut sS te omor, si nu m'am

îndurat de tine, i am zis: nu vota

pune mâna mea preste domnul meuj

c unsul Domnului este acesta.

12. i iat poala hainei tale în

mâna mea este, eu am tiai poala

hainei tale i nu te-am omorîl, cu-

noate i vezi astzi, c nu este în

mâna mea rutate, nici pgâniate,
nici defimare, i n'am pctuit a-

supra ta, i tu vânezi sufletul meu,

ca s-1 iei pre el.

13. judece Domnul între mine t
între tine, i s-mi izbândeasc Dom-
nul fa de tine; iar mâna mea nu

va fi asupra ta.

14. Precum zice pilda veche: din-

tru cei frdelege va ieî pcatul;

iar mâna mea nu va îi preste tine.

15. i acum dup cine umbli îm-

prate al lui îsrail? Dup cine a-

lergi? Dup un câine mort, dup
un purice?

Î8. Fie Domnul judector i le-

giuitor între mine i între tine, vaz
Domnul i s judece judecata mea,

i s-mi izbândeasc fa de tine.

17. i a îost dupâce a încetat Da-

vid a gri clre Saul cuvintele a-

ceslea, a zis Saul: glasul tu este

acesta, fiule David ? i ridicând Sauî

glasul su a plâns.

13. i a zis Saul ctre David

:

mai drept eti tu decât mine, c tu

mi-ai dat mie bune, iar eu e-am
rspltit rele.

19. i tu mi-ai artat mie astzi

ce bine mi-ai fcut, cum m'au dat

Domnul în mâinile tale astzi, i
nu m'ai omorît.

20. C de va afîâ cinevâ pre vrj-

maul su în necaz, i-1 va slobozi

în cale bun, Domnul va rsplti

lui bune, precum ai fcut tu astzi.

21. i acum iat eu cunosc c cu

adevrat vei împrî, i va sfâ în

mâna ta împria lui îsrail.

24. 15- 26, 20. J6. 2 Imp. 9, 8 i 16, 9.

17. 26, 17. 18, 26. 21. 21. 23, 17.
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22. i acum jur mic pre Dom-

nul c nu vei pierde smâna mea

dup mine, i nu vei pierde numele

meu din casa tatlui meu.

23. Si a jurai David lui Saul, i

s'a dus Saul ia casa sa; iar David

f brbaii iui s'au suit în strâm-

toarea Mesara.

CAP. 25.

UoarUa lui Samuil. Naval i Avigail

St
a murii Samuil, i s'a adunai

lot îsrailul, i 1-a plâns, i 1-a

îngropat în casa lui în Ârmatem, i
scuîându-se David s'a pogorîl în

pusliea Maonului.

2. i erâ un om în Maon, i lur-

nieîe Iui în Karrml, i omul acela

era bogat îoarle, i avea trei mii de

ol i o mie de capre, i a fost când

lundeâ el oile sale în Karmii,

3. i numele omului aceluia erâ

Naval, i numele fcrasei lui Avigail,

l ea era femeie bun i îneleapt,

i frumoas la chip toarte; iar omul

erâ aspru, i ru cu laptele, i din

neamul lui Caîeb.

4. i a auzif David în pustie, c
lunde Naval Karmilileanul iurrnele

sale.

5. i a trimis David zece slugi,

i a zis slugilor: suii-v în Karmii,

i mergei la Naval, i-1 întrebai în

numele meu cele dc pace.

6. i vei zice: la muli ani, s fii

sntos, tu i casa ia i toate ale

laie s fie snloase.
7. i acum iat ani auzii, c !und

oile tale pstorii lai, carii erau cu

noi în pustie, i noi nu i-am oprii

pre ei, i nimic n'am poruncit lor în

loate zilele, cât au fost ei în Karmii.

8. Întreab pre slugile laie, i vor

spune ie; acum dar s afle slugile

fale har înaintea ochilor ti, c în

bun zi am venit, d dar ce le ias

25. 23. 3.

inima slugilor tale, i lut David fi-

ului tu.

9. i venind slugile lui David au
grit toate cuvintele acesiea clre Na-

val în numele lui David, i au -fcui.

10. i rspunzând Naval slugilor

lui David a zis: cine este David, i
cine este îiul lui lesse, astzi s'au

înmulit robii, fugind fiecare de c-
tre faa stpânului su.
n. Au doar voiu îuâ pâinile mele

i vinul meu i carnea vitelor ce

am junghieal penlru cei ce tund o-

iîe, i le voiu da oamenilor, pre carii

nu-i tiu de unde suni?

12. i s'au întors slugile lui Da-

vid în calea sa, i dupce au ple-

cat, eu venii i au spus lui David

loate cuvinlele acesiea.

13. i a zis David oamenilor si;

încingei fiecare sabiea sa, i s'au

încins flecare cu sbiile lor, i s'a

încins i David cu sabiea sa, i s'au

dus cu David ca îa patru sule de

brbai; iar dou sute au rmas cu

avutul lor.

14. Iar unul din slugi a spus A-

vigaiiii femeii iui Naval, zicând: ial

David a trimis soli din pustie, ca s
ureze de bine stpânului nostru, i
nu i a primit pre ei.

15. i oamenii aceia au fost buni

nou foarie, nu ne-au împiedicat pre

noi, nici nu ne-au poruncii nimica

în toate zilele, care am fost lâng ei.

16. i când eram în arin ca un

zid erau împrejurul nostru i ziua i
noaptea în toate zilele, în care arn

pscut lâng ei turma.

17. Deci acum socotete, i vezi

Iu ce vei face, c este în mare pri-

mejdie stpânul nostru i casa lui,

c el este om pierztor, i nu este

chip a grî cu el.

Î8. i a grbit Avigail, i luând

dou sute de pâini i dou vase

de vin i cinci oi gtite i cinci iti

de fin i un gomor de stafide i
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dou sule de legturi de smochine,

îe-a pus pre asinS.

19. i a zis slugilor sale: mergei

înaintea mea i iat eu viu dup
voi, i brbatului su nu i-a spus.

20. i când erâ ea clare pre a-

sin, i veneâ ctre poalele munte-

lui, iat David i oamenii lui se po-

gorâi înaintea ei, i s'a întâlnit cu ei.

2î. i David a zis: poate c n'am

fcut bine de am pzit toate ale lui

Naval în pustie, i n'am poruncit

s se ia dintr'ale lui nimica* i mi-a

rspltit mie rele pentru bune.

22. Ââ s iac Domnul lui Da-

vid, i aâ s-mi ajute, de voiu ls
pân diminea ceva din tot ce are

Naval, pân la cel ce se pi la perete.

23. i vzând Âvigail pre David

a grbit, i a srit de pre asin, i
a czut pre faa sa înaintea lui Da-

vid, i s'a închinat lui pre pmânt.
24. i a czut la picioarele iui, i

a zis: întru mine doamne ai meu
nedreptatea mea, s griasc dar

roaba ta la urechile tale, i ascult

cuvântul roabei tale.

25. S nu-i puie domnul meu i-

nima sa pre acest om pierztor pre

Naval, c dup cum este numele

îui, aâ este i el, Naval este nu-

mele iui, i nebunie este cu dânsul,

i eu roaba ta n'am vzut pre slugile

domnuiui meu pre cari i-ai trimis.

28. i acum doamne al meu viu

este Domnul, i viu este sufletul tu,

precum te-au oprit Domnul s nu

veri sânge nevinovat, i s-i mân-
fueti mâna fa, i acum s fie ca

Naval vrjmaii ti, i cei ce caut
domnului reie.

27. i acum primete darul ace-

sta, care a adus roaba ta domnu-
lui meu, i îl d slugilor celor ce

sunt cu domnul meu.

23. Iart frdelegea roabei tale,

c de bun seam va face Domnul

22. Rttt 1, 17,

j
{ie domnului meu cas credincioa-

s, c rsboiul domnului meu Dorrr^

nul va bate, i rutate niciodat nu
se va fitlâ întru line.

29, i de se va scula om s le

goneasc pre tine, i s caute su-

fletul tu, va fi sufletul domnului

meu legat cu legtura vieii la Dom*
nul Dumnezeu, iar sufletul vrjma-
ilor ti îl vei svârlî cu svsriifoarea.

30. i va fi când va face Dom-
nul, ie domnului meu toate cele

bune, câte au grit de tine, i va po-

! rund s fii povuitor presfe Israit.

|
3Î. Nu va îi ie aceast urâciune

|

i sminteal inimii domnuiui meu;

j s verse sânge nevinovat în zadari

j

i s pângreasc mâna domnului

! meu; i când va iace bine Domnul
; domnului meu s-i aduci aminte

1 de roaba ta, s-i faci bine ei.
:

j

32. i a zis David Avigailii: bine

I

este cuvântat Domnul Dumnezeul

i
lui îsrail, cel ce te-au trimis pre tine

i astzi înaintea mea.

j
33. i bine este cuvântat sfatul

j tu, i binecuvântat eii iu, care

I
m'ai oprit pre mine astzi, ca s

I nu merg s vrs sânge i s-mi

j

pângresc mâna mea,

j
34. Ci viu este Domnul Dumne-

|

zeul cel ce m'au oprit pre mine a-

! stzi, ca s nu-ji fac fie ru, c
j
de n'ai fi grbit, i n'ai îi venit îna-

intea mea, atunci zisesem, c nu va

rmâneâ îui Naval pân la lumina

dimineii, ce s se pie la perete.
:

35. i a luat David din mâinile

ei toate câte a adus îui, i a zis

ctre ea: du-te cu pace la casa \a,

vezi c am asculta! de cuvântul tu;

i am primii faa fa.

36. i a mers Âvigail la Naval, f
în casa îui erâ petrecere, ca o pe-

trecere împrteasc, i inima lui

erâ vesel i el erâ beat foarte, i
nu i-a spus iui, Âvigail cuvânt mare

sau mic, pân la lumina dimineii,
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37. Si dupce s'a fcui diminea,

tfac-s'a trezit devin Naval, i-a spus

etncia lui toate cuvintele acestea, i

a amorit inima lui înfr'însul, i el

s'a fcui ca o piatr. u
,

38. i dupce au trecut zece zile,

au btut Domnul pre Naval, i a

murit.

39. i auzind David, c a murit

Naval, a zis: bine este cuvântat Dom-

nul cel ce au judecat judecata ocrii

ndc din mâna lui Naval, i pre ro-

bul su l-au ferii s fac cele rele, i
rutatea lui Naval o au întors Dom-

nul în capul lui; i a trimis David,

i a grit ctre Avigail, ca s o ia

pre ea lui femeie.

40. i au venit slugile lui David

4a Avigail în Karrnil, i i-au grii ei

zicând: David ne-a trimis pre noi la

t!ne, ca s te ia pre tine lui femeie;

41. Iar ea s'a sculat i s'a închi-

nat cu faa la pmânt, i a zis: iat

roaba ta s fie slujnic, ca s spele

picioarele slugilor tale.

42. i grbind s'a sculai Avigail,

i s'a suit pre asin, i cinci fete au

mers cu ea, i s'a dus cu slugile

lui David, i s'a fcut lui femeie.

43. i a luat David i pre Âhi-

naam din lezreel, i amândou erau

lui femei.

44. i Saul a dat pre Melhol fata

sa femeia iui David, lui Falii îiul lui

Lais cel din Galim.

'CAP. 26.

David cru din nou vieala lui Saul.

8i.au venit Zifeii la Saul în deal,

j
zicând: iat David este ascuns la

noi în dealul Eheîat de ctre faa

iesemului.

2. i sculându-se Saul s'a dus în

pustiea Zifului, i împreun cu

trei mii de brbai alei din lsrail,

44. 2 Imp. 3, 15.

26. 1. Ps. 54, 2.

ca s caute pre David în pustiea

Zifului.

3. i a tâbrît Sau! în dealul E-

helat în faa Iesemului lâng cale;

iar David a ezut în pustie, i a v-
zut David, c a vehif Saul dup el

în pustie.

4. i a trimis David iscoade, i a

aflat, c adevrat a venit Saul gata

din Keita.

5. i sculându-se David pre as-

cuns, s'a dus Ia locul unde dormea
Saul, i era acolo Avenir feciorul

lui Nir cpetenia otirei lui, i Saul

dormea în cort, i poporul erâ t^

brît împrejurul lui.

6. i vorbind David a zis ctre

Ahimeleh Heteul i ctre Avesa fe-

ciorul Saruiei fratele lui loav, grind:

cine va intr cu mine la Saul în ta-

br? i a zis Avesa: eu voiu in-

tra cu tine.

7. i a inirat David i Avesa în

tabr noaptea, i Saul dormeâ în

cort, i sulia erâ împlântat în p-
mânt la capul lui; i Avenir i oa-

menii lui dormeau împrejurul lui.

8. i a zis Avesa ctre David :

dat-au Domnul astzi pre vrjmaul
tu în mâna ta, i acum s-1 p-
trunz cu sulia pân în pmânt din-

tr'odat, fr s mai adaog.

9. i a zis David ctre Avesa: s
nu-1 omori pre el, c cine va pune

mâna sa pre unsul Domnului, i va

fi nevinovat?

ÎO. i a zis David: viu este Dom-

nul, de nu-1 va bate Domnul, ziua lui

va veni ca s moar sau se va duce

la rsboiu, i va pierî.

11. Nicidecum s nu fie mie de

la Dqmnul, ca s puiu eu mâna
mea preste unsul Domnului; iar a-

cum ia sulia dela capul lui i va-

sul cel de ap, i s mergem noi

singuri.

12. i a luat David sulia i va-

sul cel de ap dela capul lui, i
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s'au dus singuri, i nimenea nu i-a

vzui, nici i-a cunoscut, nici nime-

nea nu s'a deteptat; toi au dor-

mit, c somn greu dela Domnul a

czut presle ei.

13. i a frecuhDavid dincolo, i
a sttut pre vârful muntelui departe,

i mult loc efâ între ei.

14. i a strigai David pre popor,

i lui Avenir a grit zicând: au nu

vei rspunde Avenire? i rspun-

zând Avenir, a zis: cine eti tu care

m strigi pre mine?

Î5. i a zis David ctre Avenir:

au nu eti brbat tu? i cine este

ca tine întru îsrail? i pentruce nu

pzeti pre domnul tu pre împ-
ratul? C a intrat unul din popor,

ca s omoare pre domnul tu pre

împratul.

16. i nu este bun lucrul acesta

care î-ai fcut, viu este Domnul, c
buni de ucis suntei voi, cei cc p-
zii pre împratul, domnul vostru, un-

sul Domnului; i acum vezi suiifa

împratului i vasul cel de ap,
unde sunt ele dela capul lui?

17. i a cunoscut Sau! glasul lui

David, i a zis: glasul iau este a-

cesta fiule Davide? i a zis David:

robul tu doamne împrate.

18. i a zis: pentruce gonete
domnul meu pre robul su? Ce am
greit? i ce nedreptate s'a aflat

întru mine?

19. i acum s asculte domnul
meu împratul cuvântul robului su:
de te trimite Dumnezeu asupra mea,

fie primit jertfa ta; iar dac fiii oame- I

nilor, blestemai fie acetia înaintea

Domnului, c m'au izgonit astzi,

ca s nu rmân în motenirea Dom-
nului, zicând: mergi, slujete la dum-
nezei streini.

20. i acum s nu se verse sân-

gele meu pre pmânt înaintea fejii

Domnului, c a ieit împratul lui

17. 24, 37. 20. 24, 15.

Israil s caute vieaa mea, cum ar

goni un corb de noapte în muni.
21. i a zisSaul: pctuit-am, în-

toarce-te fiule Davidl C mai mult

nu-i voiu face ru, pentruc scump
este sufletul meu în ochii ti, i în

ziua de astzi, iat, eu am lucrat

nebunete i cu totul neînfelepete.

22. i rspunzând David a zis:

iat sulia împratului, vie unul din

slugi s o ia.

23. i Domnul s întoarc fiete-

cruia dup dreptile lui i dup
credina lui, c te-au dat astzi Dom-
nul în mâinile mele, i n'am vrut

s puiu mâna mea pre unsul Dom-
nului.

24. i precum s'a mrit sufletul

tu astzi în ochii mei, aâ s se

mreasc sufletul meu înaintea Dom-
nului, i s m acopere, i s m,
scoaf din toat nevoia.

25. i a zisSaul ctre David: bi-

necuvântat eti fiule! i fcând tu

negreit orice vei face i vei iz-

buti, i s'a dus David în calea sa,

iar Sauî s'a întors la casa sa*

cap. 27. ;

David în Sichelag.

Si
David a cugetat întru inima sa

j
zicând: acum am s cad într'o

zi în mâinile lui Saul, i nu este

bine de mine, de nu voiu fugî în

pmântul celor de alt neam, i va

înceiâ Saul a m cut în tot ho-

tarul lui îsrail, i voiu scpâ din

mâna lui.

2. i s'a sculat David, i a trecut

el i cei ase sute de brbai, carii

erau cu el s'au dus la Ânhis fecio-

rul lui Ammah împratul Ghetiei.

3. i a ezut David cu Aghus în

Ghet, el i oamenii lui fiecare i
casa lui i David i amândou fe-

21. 24, 16. 23. Ps. 7, 9. 25. 15. 2S.
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fTjeite lui, Ahinaam lezreilleanca i

Avigail femeia lui Naval Karmilcanul.

4. i s'a spus lui Saul, c ta fu-

gii David la Ghei, i nu 1-a mai

eâufat. -

5. i a zis David ctre Anhis: de

a aflai robul tu har înaintea ochi-

tor ti, d mie loc înir'o cetate la

câmp, i voiu ?e<^a acolo, c pen-

îruce s az robul tu în cetatea

cea împrteasc cu tine?

6. i Anhis i-a dat lui în ziua a-

ceea Sichelagul, pentru aceea a fost

Sichelagul a împratului ludei pân
în ziua aceasta.

7. i a fost numrul zilelor, care

te-a ezui David în pmântul celor

de alt neam, patru luni.

8. i se suiâ David i oamenii

lui, i nvleau preste tot Ghesirul

i preste Amalichit, i iat pmân-
tul era lcuit dsîa Ghelamsur i
pân la pmântul Eghipetuîui.

9. i btea David pmântul, i nu

lsa viu nici brbat, nici femeie, ci

îuâ oi i boi i asini i cmile i
haine, i întorcându-se venea la

Anhis.

10. i a zis Anhis ctre David:

asupra cui ai nvlit astzi? i a

rspuns David lui Anhis: spre mia-

zzi a Iudeii i spre miazzi a les-

megii i spre miazzi a Kineze-

ului.

îî. i nici brbat, nici femeie n'a

lsat vii s-i aduc în Ghel, cuge-

tând s nu spue în Ghet asupra

noastr, i s zic: acestea face

David. Aa a fcut David în toate

zilele cât a lcuit în pmântul ce-

lor de alt neam.

12. i Anhis s'a încrezut cu iotul

lui David, cugetând: foarte urît s'a

fcut în poporul su, în lsrail, i
de aceea va fi mie rob in veac.

CAP. 28.

Saul la .vrjitoarea din Endor,

Si
în zilele acelea s'au adunat cei

de alt neam în laberile lor, ca

s ias s se bat cu lsrail, i a

zis Anhis ctre David: s tii ho-

trî! c vei iei cu mine la btaie,

tu i oamenii ti.

2. i a zis David ctre Anhis:

aa acum vei tî cele ce va face

| robul tu. i a zis Anhis ctre Da-

J

vid: i eu ie voiu pune mai mare

j preste pzitorii trupului meu în toa-

te zilele.

3. Iar Samuil murise, i tot Israiluî

i-a plâns, i 1-a îngropat în Arma-

lem în cetatea lui. i Saul isgonise

din ar pre cei ce greau din pân-

tece, i pre gâcitori dup semne.

4. Si s'au adunat cei de alt neam,

i au venit, i au tbrî! Ia Sonam,

i a adunat i Saul. toi ostaii !uî

lsrail, i au tbrî! la Ghelvoe.

5. i a vzut Saul tabra celor

de alt neam, i s'a înfricoat i s'a

spimântat inima iui foarte.

6. i a întrebat Saul pre Domnul,

i nu i-au rspuns lui Domnul nici

prin visuri, nici prin artri, nici

prin proroci.

7. i a zis Saul slugilor sale: cu-
tai mie femeie, care'grete din pân-

tece, i voiu merge ia ea, i voiu

cerc prin ea; i au zis slugile Iul

ctre dânsul: iat este în Endor fe-

meie, care grete din pântece.

8. i s'a acoperit Saul, i s'a îm-

brcat cu alte haine, i a mers el

i doi brbai cu dânsul, i a venit

la femeie noaptea, i i-a zis ei: vr-

jete mie cu grirea din pântece,

i-mi scoal mie pre^cine-i voiu zice.

9. i a zis femeia: iat, tu tii

câte a fcut Saul, cum a stârpit din

27. 5, i Paralîp. 12, 1.

8. Is. Navi 12, 5.

28. 3> 25. *; Sicab. 46, 23. 4, Is. Navi
19, 18. 7. Lev. 20, 27; R 2 Lege 13, lî.

8. 3 Imp. 14, 2.
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|ar pre cei ce greau din pântece

ipre vrjitori, i pentruce tu pui la

sufletului meu, ca s-1 omori pre el?

10. i s'a jurat ei Saul pre Dom-
nul zicând: viu este Domnul de i

se va face ie vre un ru pentru

lucrul acesta.

11. i a zis femeia lui Saul: pre

cine s-i art? i a zis: pre Sa-

muil s-mi ari.

12. i a vzut femeia pre Samuil,

i a strigat cu glas marc, i a zis

femeia ctre Saul: pentruce m'ai în-

elat? Tu eti Saul.

13. i a zis împratul ctre ea:

nu te teme, spune, pre cine ai v-
zut, i a zis femeia ctre el: dum-

nezei am vzut suindu-se din p-
mânt.

14. i el a zis ctre ea: ce ai v-
zut, i ea a zis lui: brbat btrân
suindu-se, drept din pmânt îmbr-
cat cu hain, i a cunoscut Saul,

c acesta este Samuil, i s'a plecat

cu faa sa la pmânt, i s'a închi-

nat lui.

15. i a zis Samuil: de ce mai su-

prat s m scol? i a zis Saul

:

necjit sunt foarte, c cei de alt

neam dau rsboiu asupra mea, i
Dumnezeu s'au deprtat dela mine,

i nu m'au mat ascultat, nici prin

mâna Prorocilor, nici prin visuri,

nici prin artri. i acum te-arn che-

mat s m învei ce s fac.

16. i a zis Samuil: pentruce m
întrebi? Dac Domnul s'au deprtat

dela tine i au trecut la aproapele tu.

17. i au fcut ie Domnul precum

au grit prin mine, i va rumpe Dom-
nul împria ta din mâna ta, i o

va da aproapelui tu iui David.

18. Pentruc n'ai ascultat glasul

Domnului, i n'ai plinit iuimea mâ-
niei lui asupra lui Amalic, pentru

aceea i-au fcui ie aceasta Domnul
astzi.

19. i va da Domnul pre Israil

împreun cu tine în mâinile celor

de alt neam, i mâine tu i fiii ti
vei cdeâ, i tabra lui Israil o va

da Domnul în mâinile celor de alf

neam.

20. i s'a speriat Saul, i a c-
zut cât erâ de lung la pmânt, i
s'a înfricoat foarte de cuvintele lui

Samuil, i nu mai erâ putere în el*

c nu mâncase pâine toat ziua- i
toat noaptea aceea.

21. i intrând femeia la Saul l-a

vzut turburai foarte, i a zis ctre

el: iat roaba ta a ascultat cuvân-

tul tu, i am pus sufletul meu în

mâna ta, i am fcut cuvintele, care

le-ai grit mie.

22. Acum dar ascult i tu cu-

vântul roabei fale, i voiu pune îna-

intea ta o bucat de pâine i m-
nânc, ca s fie întru tine putere,

pentruc cltoreti.

23. i n'a vrut s mnânce, i-1

sileau pre el slugile lui, i femeia, i
a ascultat de cuvântul lor, i scu-

iându-se de pre pmânt, a ezut pre

scaun.

24. i avea femeia aceea o junic

îngrat acas, i grbind o a jun-

ghieaf, i luând fin a frmântat,

i a copt azim.

25. i a pus înaintea lui Saul i
înaintea slugilor lui, i au mâncat,

i sculându-se s'au dus în noaptea

aceea.

CAP. 29.

David trimis înapoi de Filisteni.

i au adunat cei de alt neam toate

taberile lor la Afec; iar Israil a

tbrîl la Izvorul cel din lezreel.

2. i cpeteniile celor de alt neam
mergeau cu sute i cu mii; iar Da-

vid i oamenii lui mergeau mai pre

urm cu Anhis.

15. Sirab. 46, 23. 17. 15, 28. 29. !• Is. Navî 19, 30.
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3 j au zis cpeteniile celor.de

aU "neam: cine sunt acetia, carii

merg 7 i a zis Anhis ctre mai

marii otirilor celor de alt neam

:

au nu acesta este David sluga lui

Sau! împratul lui Israil, care a îost

Ia mine multe zile? Acesta este al

doilea an, i n'am aflai întru el ni-

mic din ziua în care a venit la mine,

pân în ziua aceasta.

4. i s'au mâniat pre ei mai marii

otirilor celor de alt neam, i au zis

lui: întoarce pre om, s se duc la

locul su acolo unde l-ai pus pre

el, i s nu vie cu noi la rsboiu,

ca s nu se fac vânztor taberii,

cci cu ce se va împca acesta cu

domnul su ? Au nu cu capetele

oamenilor acestora?

5. Au nu este acesta David, c-
ruia juctoarele au început a-i cânta:

btut-a Saul cu miile i David cu

zecile de mii?

6. i a chemat Anhis pre David,

i i-a zis lui: viu este Domnul, c
drept eti tu i bun întru ochii mei,

i ieirea ta i intrarea ta cu mine

în tabr; i c n'am aflat asupra

ta ru din ziua în care ai venit ia

mine pân în ziua de astzi, dar

în ochii cpeteniilor nu eti bun.

7. i acum întoarce-te i te du

în pace, i s nu faci ru în ochii

cpeteniilor celor de alt neam.

8. i a zis David ctre Anhis: ce

i-am fcut ie i ce ai aflat în ro-

bul tu din ziua în care am fost

înaintea la i pân în ziua acea-

sta, ea s nu viu s bat pre vrj-

maii domnului meu împratului?

9. i a rspuns Anhis ctre Da-

vid: tiu c bun eti în ochii mei,

ca îngerul lui Dumnezeu, ci cpe-
teniile celor de alt neam zic: s nu

vii cu noi la rsboiu.

10. i acum mânec diminea

4. 1 Parai. 12, 19. 5. 18» 7; 21, 11.

2 Imp. 14, 17; Gal. 4, 14.

tu i slugile domnului tu, carii au
venit cu tine, i mergeji la locul

unde v'am pus pre voi, i gând ru
s nu pui în inima la, c bun eti

înaintea mea, i v sculai s vi se

fac ziu vou pre cale, tv ducei,

11. i a mânecat David, el cu oa-

menii lui s plece i s pzeasc
pmântul celor de alt neam; iar cei

de alt neam s'au dus, ca s dea

rsboiu asupra lui Israil.

CAP. 30.

David biruete pre Amalic.

8i a îost dupce au venit David i
j
oamcnfi lui în Sîchelag a treia zi,

Amalic a nvlit din spre miazzi
asupra Sichelagului, i a btut Si-

chelagul i 1-a ars cu foc.

2. i pre femei i pre toi cei ce

erau într'însul dela mic pân la mare

n'au omorît nici brbat, nici femeie,

ci i-a robit, i s'a dus în calea sa.

3. i au venit David i oamenii

lui în cetate, i iat erâ ars cu foc,

iar femeile lor i fiii lor i felele

lor, duse în robie.

4. i David cu oamenii lui au ridi-

cat glasul lor i au plâns, pân n'au

mai putut plânge.

5. i amândou femeile lui Da-

vid au fost duse în robie, Ahinaam
lezreiîteanca i Avigail femeia lui

Naval Karmileanul.

6. i s'a necjit David foarte, pen-

fruc a zis poporul s-1 ucidem cu

pietre, c întristat erâ sufletul a tot

poporului pentru fiii si i pentru

fiicele sale, iar David s'a întrit în-

tru Domnul Dumnezeul su.
7. i a zis David ctre Aviatar

preotul fiul lui Avimeleh: adu Efo-

dull i a adus Aviatar Eîodul la

David.

8. i a întrebat David pre Dom-
nul zicând: alergâ-voiu dup ceafa

30. 1- 1 Parai. 12, 20. 6. 23, 16.
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aceasta, i ajunge'i-voiu pre ei? i
au zis lui Domnul: alearg c ne-

greit vei ajunge, i vei scp pre

cei robii.

9. i a mers David i cei ase
sute de brbai cu dânsul, i au ve-

nii pân la valea Vosorului, unde

unii au sttut.

10. i au alergai cu patru sule de

brbai, iar dou sule de brbai o-

slenifl îiind au ezut dincolo de va-

lea Vosorului.

îl. i aflând un om eghiptean în

arin, l-au prins i l-au adus la

David, i i-a dai lui pâine, i a mân-

eai, i ap de a but.

12. i i-a dai lui o legtur de

smochine i dou de slafide, i a

mâncat, i i-a venii iari pulere,

c nu mâncase pâine, nici buse
ap de trei zile i trei nopi.

13. i a zis David ctre el: de

unde eti, i al cui eti? i a zis

sluga eghipfeanul: eu sunt rob al

unui brbat Amalichitean, i m'a

lsat stpânul meu pentruc m'am
bolnvit acum trei zile.

14. i noi am îost nvlit ctre

amiazzî a Heîetului i spre prile

Iudeii, i Sichelagul l-am ars cu foc.

15. i a zis David lui: puleâ-m-

vei duce la ceata aceasta? Iar el a

zis: jur dar mie pre Dumnezeu, e
nu m vei omorî i nu m vei dâ

în mâinile stpânului meu? i eu

le voi duce la tabra aceasta, i a

jurat David.

16. i 1-a dus pre el acolo, i iat

ei edeau împrtiai presle faa

tot locul mâncând i bând i os-

ptându-se din ioate przile cele

mari, care le-au luai din pmântul
celor de alt neam i din pmântul
lui Iuda.

Î7. i a venit preste ei David, i
i-a lovit de dimineaa pân seara

i a doua zi, i n'a scpat nici un

orn dintre ei, fr numai pairu sule

de slugi, carii erau clri pre c-
mile, acetia au fugit.

18. i a luat David toate câte lu-

ase Amaiichifenii, i pre amândou
femeile sale le-a scos.

19. i nu le-au lipsii lor dela mic

pân la mare, nici feciori, nici fete,

nici din przi, nimic din loate câte

luase aceia dela dânii, pe loals

le-a întors David.

20. i luând David toate lurmele

i cirezile le-a mânat înaintea pr-
zilor, de care se zicea: acestea sunt

przile lui David.

21. i s'a întors David la cete

dou sute de brbai, carii rmse-
ser de n'au mers dup David, i-i

lsase pre ei în valea Vosorului;

iar ei au iei! înaintea lui David i
înaintea poporului celui ce er cu

dânsul, i apropiindu-se David de

popor, i-a întrebai pre ei cele de

pace.

22. i rspunzând toi cei ri i
frdelege dintre oamenii carii mer-

sese cu David, au zis: pentruc n'au

mers cu noi, nu le vom da lor din

przile care le-am scos, fr numai

fiecare s-i ia femeia sa i fiii si,

i s se întoarc.

23. Iar David a zis: nu facei aa
fraii mei, de vreme ce ne-au dai

nou Domnul, i ne-au pzit pre

noi, i au dat Domnul în mâinik
noastre ceata care vencâ asupra

noastr.

24. i cine va asculta de cuvin-

tele acestea ale voastre? C nu suni

ei mai puini decât noi; ci precum
este pârlea celui ce s'a dus la rs-
boiu, aâ va fi i partea celui ce a

ezut Ia unelte, întocmai vor îm-

pri.

25. i din ziua aceasta înainte s'a

icut porunc i îndreptare lui îs-

raiî pân astzi.

14. 2 Imp. 8, 18. 24. Num. 31, 27.
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26. i venind David în Sichelag,

a trimis din przi btrânilor tui Iuda

i celor de aproape ai si, zicând:

iat dar vou din prziie vrjmai-

lor Domnului.

27. Celor din Vetsur i celor din

Rama rsritului i celor din Ghetor.

28. ' celor din Aroir i celor din

Amadi i celor din Safi i celor din

Estie.

29. i celor din Ohet i ceior din

Kimat i celor din Safec i celor

din Tîmat i celor din Karmil i
celor din cetile îeremeilului i ce-

lor diri cetile Kinezeului.

30. i celor din îerimut i celor

din Virsavee i celor din Nornve.

31. i celor din Hevron, i din

toate locurile, prin care a trecut Da-

vid cu oamenii lui.

CAP. '31.

Moartea lui Saul.

Si
cei de alt neam dau rsboiu a-

}

supra iui Israil, i au fugit oame-

nii iui Israil de ctre faa celor de

alt neam, i au czut rnii în mun-

tele Ohelvoe.

2. i s'au lovit cei de alt neam

cu Saul i cu fiii lui, i cei de alt

neam au btut pre Ionatan i pre

Âminadav^ i pre Melhisa îiii lui

Saul.
- r

3. i s'a îngreuiat rsboiul asu-

pra lui Saul, i l-au aflat pre el

brbaii cei sgettori cu arcul, i
l-au rnit supt vintre.

4. i a zis
1 Saul ctre ce! ce purta

armele lui; scoate sabiea ta i m
junghie cu ea, ca s nu vie acetia

netieii împrejur, i sâ m junghie

i s m batjocoreasc, i cel ce

purîâ armele lui n'a vrut, c s'a te-

mut foarte, i luând Saul sabiea sa,

s'a aruncat în ea.

5. i cel ce purtâ armele lui v-
zând c a murit Saul, s'a aruncat

i el în sabiea sa, i a murit îm-

preun cu dânsul.

6. i a murit Saul i câte trei fe-

ciorii lui, i cel ce purta armele lui

i toi oamenii lui în ziua aceea de

odat.

7. i au vzut oamenii lui Israil

cei dincolo de vale i cei dincolo

de Iordan, c au fugit oamenii lui

Israil, i cum c a murit Saul, i
fiii iui îi las cetile lor, i îug

i vin cei de alt neam i icuesc
într'însele.

8. i a doua zi venind cei de alt

neam"s desbrace pre cei mori, au

aflat pre Saul i pre trei feciori ai

lui czui pre munii Ghelvoe.

9. i l-au întors pre el, i i-au

desbrcat armele lui, i i-au tiat

capul, i le-au trimis în pmântul ce-

lor de a\i neam dimprejur, vestind

idolilor si i poporului su.
10. i au pus armele lui la Astar-

tion, i trupul lui l-au spânzurat la

zidul Vetsamuîui.

11. i au auzit locuitorii îavisei

cei din Galaad cele ce au fcut cei

de alt neam lui Saul.

12. i s'au sculat toi oamenii vi-

teji, i au mers t©at noaptea, i
au luat trupul lui Sau*l i trupul lui

Ionatan fiul lui din zidul Vetsamu-

îui, i le-au adus în lavis, i le-au

ars acolo.

13. i au luat oasele lor, i le-au

îngropat supt un stejar lâng lavis,

i au postit apte zile.

31. 2. 1 Parai. 10, 3. 4. 1 Parai. 10, 4;
>d. 9, 54,

9. l Parat. 10, 9-10. 11. 2 Imp. 2, 4.

13. 1 Parai, 10, 12; Iov. 2, 13.
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CAP. 1.

David plânge pre Saul i Ionatan.

Si a fosl dupce a rnurif Saul, i
s'a întors David dela btaea lui

Amalic, a ezui David în Sichelag

dou zile.

2. i a fost în ziua a treia, iat

a venii un om din tabra poporu-

lui lui Saul, i hainele lui rupte, i
pmânt pre capul lui.

3. i venind el la David a czut
la pmânt, (i s'a închinat lui, i a

zis David lui: de unde vii tu? i el

a zis ctre David: din tabra lui Is-

rail am scpat eu.

4. i a zis David ctre el: ce este

acolo? Spune-mi; iar el a zis: a fu-

git poporui dela rsboiu, i muli

din popor au czut i au murit, i
Saut i Ionatan fiul lui au murit.

5. i a zis David ctre sluga, care

spuneâ lui: cum tii, c a murit Saul

i Ionatan fiul lui?

6. i a zis sluga, care spuneâ lui:

din întâmplare m aflam în muntele

Ghelvoe, i iat Saul erâ rezemat

pre sulia sa, atunci carle i mai

marii clrailor s'au lovit cu el,

7. i cutând înapoia sa m'a v-
zut pre mine, i m'a chemat, i am
zis: iat eu.

8. i el mi-a zis: cine eti iu?

Iar eu am zis ctre el: Amalichi-

fean sunt eu.

9. i a zis ctre mine: sti dea-

supra mea, i m omoar, c în-

tunerec greu m'a cuprins, i înc
sufletul meu tot întru mine este.

10. i am sttut deasupra lui, t
l-am omorît, c tieam c nu va

tri dupce a czut el, i am luai

stema cea împrteasc de pre ca-

pul lui, i brfarul cel de pre bra-

ul iui, i ie-am adus pre ele dom-
nului meu aici.

11. i apucând David hainele sale

le-a rupt, i foi brbaii cei ce erau

cu el 'au rupt hainele lor, i au

plâns.

12. i s'au îânguit i au postit pân
seara pentru Saul i pentru Iona-

tan fiul lui, i pentru poporul lut

luda, i pentru casa lui Israil, cci
s'a tiat de sabie.

13. i a zis David slugii, care spu-

neâ lui: de unde eti tu? Iar el a

2is: fiul unui brbat nemernic Ama-
lichitean sunt eu.

14. i a zis David ctre el: cum
nu te-ai temut a ridica mâna ta, i
a omorî pre unsul Domnului.

15. i chemând David pre unul

din slugile sale a zis: apropie- te i
sai asupra lui, i 1-a lovit pre el, i
a murit.

1. 11. 3, 31. 14. Psalm. 104, 15. 15. 4, 10.



A 2-a A ÎMPRAILOR 1—2 -393

16. i a zis David ctre el: sân-

gele tu asupra capului lu, c gura

ta a rspuns asupra la, zicând: c
€U arn omorîf pre unsul Domnului.

17. i s'a târguit David cu plân-

gerea aceasta pentru Saul i pen-

iru Ionatan fiul lui.

18. i a zis: ca s o învee pre ea

fiii lui ludarial s'a scris în cartea

dreptului.

19. i a zis: înalf stâlp îsraile

pentru morii ti, carii s'au omorît

întru cete înalte ale talei Cum au

czut cei puternici?

20. Nu povestii în Ghet, i s nu

veslifi la ieirile x\scalonului, ca nu

cumva s se bucure fetele celor de

?Jt neam, ca nu cumva s se vese-

leasc fetele celor netiei împrejur.

21. Muni din Ghelvoe, s nu se

pogoare rou i ploaea preste voi

i peste arinele celor de pârg, c
acolo s'a lepdat pavza celor tari,

pavza lui Saul nu s'a uns cu unt-

delemn.

22. Din sângele celor rnii, din

seul celor fari arcul lui Ionatan nu

s'a întors deert înapoi, i sabiea

lui Saul nu s'a învârtit deart.
23. Saul i Ionatan cei iubii i

frumoi nedesprii, cu buna cu-

viin în vieaa lor, nu s'au despr-

it nici la moartea lor decât vulturii

mai uori, i decât leii mai fari.

24. Fetele lui Israil, plângei pre

Saul, cel ce v îmbrca pre voi cu

roii întru desftarea voastr, cel

ce aduceâ podoab de aur preste

îmbrcminteîe voastre.

25. Cum au czut cei tari în mij-

locul rsboiului? Ionatan, întru cele

înalte de moarte te-ai rnii
26. Ru îmi pare de tine, fratele

meu Ionatani Frumos mirai fost mie

toarte, minunat a fost dragostea ta

mie, mai mult decât dragostea fe-

meilor.

27. Cum au czui cei tari, t au
pierit rsboinicii cei strlucii.

CAP. 2.

David împrat. Rsvrtirea lui Bvoste.

Si
a fost dup acestea a întrebat

David pre Domnul zicând: au sui-

m-voiu întru una din cetile lu-

dei? i au zis Domnul ctre el;

suie-fe. i a zis David: unde m
voiu sui? i i-au zis: în lievron.

2. Si s'a suit David în Hevron, si

amândou femeile lui, Ahinaam lez-

reilteanca i Avigail femeia lui Na-

val Karrniîianui.

3. i oamenii cei împreun cu

ei fiecare cu casa lui, i lcuiau în

cetile Hevronului.

4. i au venit brbaii Iudei, i
au uns pre David acolo, ca s îm-

preasc preste casa lui Iuda, i au

spus lui David zicând: c oamenii

cei din lavisul Galaadului au îngro-

pat pre Saul.

5. i a trimis David soli la mai

marii lavisuîui Galaadului, i au zis

ctre ei: binecuvântai suntei voi

Domnului, cci ai fcut mila acea-

sta cu domnul vostru Saul unsul

Domnului, i l-ai îngropat pre el

i pre Ionatan fiul lui.

6. i acum s fac Domnul cu

voi mil i adevr, i înc i eu

voiu face cu voi binele acesta, pen-

truc ai fcut lucrul acesta.

7. i acum s se întreasc mâi-

nile voastre, i fii feciori tari, m-
car c a murit domnul vostru Saul,

c pre mine m'a uns casa lui Iuda

împrat preste sine.

8. Iar Avenir feciorul lui Nir, mat

marele otirilor lui Saul luând pre

Evoste fiul lui Saul l-a suit pre ei

din tabr în Manaem.

9. i l-a fcut împrat preste Ga-

ladita i preste Tasiri i preste lez-

20. Mib. 1, 10. 2. 4, 1 Macab. 2, 57.
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reel i preste Efraim i preste Ve-

niamin, i preste fot îsrailul.

10. De patruzeci de ani erâ Evo-

ste fiul Iui Saul, când s'a fcut îm-

prat, preste Israii, i doi ani a îm-

prii afar de casa lui luda, carii

urm dup David.

11. i au fost zilele, în care a în-

prit David în Hevrcn preste casa

îui Iuda, apte ani i ase luni.

12. i a ieit Avenir feciorul lui

Nir i slugile îui Evosie fini lui Saul

din Manaem în Gavaon.
' 13. i Ioav fiul lui Saruia t slu-

gile lui David au ieit din Hevron,

i s'au întâmpinat unii cu aîfii la

izvorul cel din Gavaon de odat, i
au ezu! acetia dincoace de izvor,

i aceia dincolo de izvor.

14. i a zis Avenir ctre îoav: s
se scoale voinicii, i s se lupte

înaintea noastr, i a zis îoav. s
se scoale.

15. i s'au sculat, i au trecut cu

numr dinVeniamin doisprezece vor-

nici de ai îui Evoste feciorul lui Saul,

i doisprezece voinici de ai iui David:

16. i au prins fiecarele cu mâna
capul aproapelui su i sabiea sa

în coastele aproapelui su, i au c-
zut deodat, i s'a chemat numele

locului aceluia: partea pânditorilor,

csire este în Gavaon.

17. i s'a fcut btaie tare foarte

în ziua aceea, i a fugit Avenir i
brbaii lui Israii dinaintea slugilor

Iui David.

18. i au fost acolo trei feciori ai

lui Saruiea: Ioav, Avesa i Asaiî;

iar Asail er uor de picioare, ca o

cprioar de câmp.

19. i a alergat Asail dup Ave-

nir, i mergând nu s'a abtut dea-

dreapta sau deastânga, ca s nu

goneasc pre Avenir.

20. i s'a uitat Avenir înapoi, i

a zis: au* fu eti Asail? i a rs-
puns: eu sunt.

2!. 'i a zis Avenir ctre el: aba-

te-te deadreapta sau deastânga, i
prinde pre unul din slugi, i ia toaie

|

armele lui, i n'a vrut Asail s se

i abat de dup dânsul.

! 22. i a mai adaos înc Avenir

! zicând ctre Asail: deprfesz-te de

I la mine, ca s nu te cuie la pmânt,

J

i eum voiu ridic faa rnea ctre

j
îoav?

j

23; Ce sunt acestea? Intoarce-fe

la îoav fratele tu, i ri'a vrut s se

l

abat în laturi, atunci 1-a lovit pre

I
ei Avenir cu coada suliii în deert,

i a trecui sulia pân dinapoîtf lui,

i a czut i a murit îritr'aceî loc,

i a fost tot cel ce veneâ pân i
|
locul unde a czu! Asaiî i a mu-
rit, se ferea.

24. i au gonit Ioav t Av-esa pre

Avenir, pân la apusul soarelui, i
ei au venit pân la dealul lui A-

man, care este în faa Gai, calea

pustiei Gavaonului.

25. i s'au adunat fiii lui Vema-

min cei de dup Avenir, i s'au f-
cut într'o adunare, i au sttut pre

vârful unui deal.

26. i a strigat Avenir ctre îoav,

i a zis: au nu va mai înceta a

mânca sabiea? Au nu tii c amare

sunt cele de pre urm? i pân
când nu vei zice poporului s se

întoarc de dup fraii notri?

27. i a zis Ioav: viu este Dom-
nul, c de n'ai fi grit atunci, de

azi diminea s'ar fi întors poporul

de dup fratele su.
• 28. i a trâmbiai Ioav cu trâm-

bia, i a sttut iot poporul, i n'a

mai alergat dup fiii lui Israii, i
n'a mai ados înc a se bate.

' 29. Iar Avenir i oamenii lui s'au

dus spre apus toa noaptea aceea,

11. 3 Imp, 2, 11; l Parai. 29, 27.
15, 1 Imp. 17, 10. 18. 1 Parai. 12, 8. 23. 3, 27.
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.

(reCând Iordanul au mers tot e-

sul, i au venit la tabr.

30. i loav s'a întors de dup A-

venir, i adunând tot poporul 1-a

numrat, i nu s'a aliat din slugile

lui David nousprezece brbai i

Asatl.

31. Iar slugile lui David au omo-

rîf din fiii lui Veniamin, din oamenii

lui Avenir trei sute asezeei de br-

bai, i luând pre Asail 1-a îngro-

pat în mormântul tatlui su în Vi-

tleem.

32. i s'a dus loav i brbaii cei

cu el toat noaptea, i li s'a lumi-

nat de ziu în Hevron.

CAP. 3.

Avenir ucis de loav.

Si
muit vreme a fost rsboiu în-

tre casa lui Saul i între casa

lui David; i casa lui David mer-

gea i se întreâ; iar casa lui Saul

scdea i slbea.

2. i s'au nscut lui David fii

ase în Hevron, i cel întâiu nscut

a fost Atnnon din Ahinaam lezreeli-

teanca.

3. i z\ doilea Daluiea din Avi-

gaii Karmeliteana, t al treilea Ave-

salom din Maaha fata lui Toîmi îm-

pratul Ghesirului.

4. i al patrulea Ornia fiul Agghi-

tei, i al cincilea Saîatia fiul Avi-

taliei.

5. i al aselea a fost leteraam

din Egla femeia lui David. Acetia

s'au nscut lui David în Hevron.

6. i a fost când era rsboiu în-

tre casa lui Saut i între casa lui

David, Avenir era stpânilor casei

Iui Saul,

7. i a avut Saul o iifoare anume
Risfa fata lui lol, i a intrat Avenir

la dânsa, i a zis Evoste feciorul

3. 3. 1 Parai. 3, l; 2 Imp. 13, 37.

4. 3 Imp. 1, 5. 7, 21, 8; 10, 11.

lui Saul ctre Avenir: pentruce ai

intrat la iitoarea tatlui meu?
8. i s'a mânieat foarte Aveaiir

pentru cuvântul acesta pre Evoste,

i a zis Avenir ctre dânsul: au

doar cap de câine suni eu? Am f-

cut astzi mil cu casa lui Saul ta-

tl tu i cu frafîî i cunoscujii lui,

i n'am vrut s m duc în casa lui

David, i tu m socoteti astzi ne-

legiuit pentru o muiere?

9. Aa s fac Dumnezeu lui A-

venir, i aa s adaoge lui, c pre-

cum s'au furat Domnul lui David,

aa voiu face lui astzi.

10. S ia împriea dela casa Iui

Saul, i s ridic scaunul lui David

presle îsrail i presfe Iuda, deia

Dan pân la Virsavee.

î 1 . i Evoste n'a mai îndrznit a

rspunde nimic lui Avenir, c se

temea de el.

12. i a trimis Avenir îndat soli

la David în Teiam unde era, zicând:

f legtur cu mine, i iat mâna
mea cu tine, ca s întorc ctre tine

toat casa lui îsrail.

13. i a zis David: bine, eu voiu

face cu tine legtur, îns un lucru

cer eu dela tine, adic: nu vei ve-

dea fafa mea, de nu vei aduce pre

Melhol fata Iui Saul, când vei venî

tu s vezi faa mea.

14. i a trimis David la Evoste

fiul lui Sauî soli zicând : d-mi pre

Melhol femeia mea, pre care o am
luat cu q sut de mdulri netiafe

împrejur ale celor de alt neam.

15. i trimiând Evosfâ o a luat

pfe ea dela brbatul^ ei Falii fecio-

rul lui Lais.

- 16. i a mers brbatul ei cu ea

plângând dup ea pân la Varachim,

i a zis ctre el Avenir: mergi, i
te întoarce, i s'a întors.

17. i a grit Avenir ctre btrânii

lui îsrail, zicând: ieri i alaltieri

14. 1 Imp. 18, 27. 15. 1 Imp. 25, 44.
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cutai pre David, ca s împr-
teasc preste voi.

18. i acum facei, c Domnul au

grit pentru David, zicând: în mâna
robului meu David voiu mântuî pre

poporul meu Israil din mâna celor

de alt neam, i din mâna tuturor

vrjmailor lui.

19. i a grit Avenir i în ure-

chile lui Veniamin, i a mers Ave-

nir, ca s griasc în urechile lui

David în Hevron toate cele ce au

plcut întru ochii lui Israil, i în

ochii a toat casa lui Veniamin.

20. i a venit Avenir la David în

Hevron, i cu dânsul douzeci de

brba|i, i a fcut David lui Avenir

i oamenilor celor cu el osp.
21. i a zis Avenir ctre David:

sculâ-m-voiu, i m voiu duce, i
voiu aduna la domnul meu împ-
ratul pre tot Israilul, i voiu îace cu

el legtur, i vei îrnprâfi preste

toate câte poftete sufletul tu, i
a slobozit David pre Avenir, i s'a

dus cu pace.

22. i iat slugile lui David i loav

veneau dela goan, i przi multe

aduceau cu ei; i Avenir nu era cu

David în Hevron, c 1-a fost slobo-

zit pre el, i s'a fost dus cu pace.

23. i loav i toat otirea lui a

venit, i s'a spus lui loav, zicând:

a venit Avenir fiul lui Nir la David,

i 1-a slobozii pre el, i s'a dus cu

pace.

24. i a intrat loav la împratul,

i a zis: cci âi fcut aceasta, iat

a venit la tine Averik, i penfruce

l-ai slobozit i s'a dus cu pace?

25. Au nu tii rutatea lui Avenir

feciorul lui Nir, c a venit ca s te

înale, i s tie ieirea ta i intra-

rea ta, i s tie toate câte faci tu?

26. i dupce s'a întors loav de

la David. a trimis soli dup Avenir,

i 1-a întors dela fântâna lui Seiram,

i David nu tieâ.

27. i întorcând pre Avenir în He-

vron, 1-a abtut pre el loav la latu-

rea porii s vorbeasc ctre el cu

vicleug, i 1-a lovit pre el acolo în

deert, i a murit pentru sângele lui

Asait fratele lui loav.

28. i auzind David dup aceasta

a zis: nevinovat sunt eu i împ-
ria mea înaintea Domnului de a-

cum i pân în veac de sângele lui

Avenir fiul lui Nir.

29. S vie preste capul lui loav

i preste toat casa tatlui su, i
s nu lipseasc din casa lui loav

curgerea smânii, i lepros, i cel

ce se reazem în cârie sau cade în

sabie, i cel lipsit de pâine.

30. Iar loav i Avesa fratele lui

au omorît pre Avenir, pentruc eî

omorâse pre Asail fratele lor la Ga»

vaon în rsboiu.

31. i a zis David ctre loav i
ctre fot poporul cel cu el: rupei-v

hainele voastre, i v acoperii cu

saci, i plângei înaintea lui Avenir,

i împratul David mergea dup pat.

32. i au îngropat pre Avenir în

Hevron, i ridicând împratul gla-

sul su a plâns preste groapa lui,

i lot poporul a plâns pre Avenir.

33. i a plâns împratul pre A-

venir, i a zis: au cum moare Na-

val, moare Avenir?

34. Mâinile fale nu s'au legat, i
picioarele tale nu s'au bgat în o-

bezi, nu te-ai apropiat ca Naval, îna-

intea fiilor nedreptii ai czut; i
s'a adunat tot poporul ca s-1 plân-

g pre el.

35. i a venit tot poporul, ca s
fac pre David s mnânce pâine

înc fiind ziu, i s'a jurat David

zicând: aâ s-mi fac mie Dum-
nezeu i aâ s-mi adaoge, c pân
nu va apune soarele nu voiu gusta

pâine sau aitcevâ.

27. 2, 23; 3 Jmp. 2. 5. 32. 4 12.

34. ]ud. 16, 22.
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36. i a cunoscut tot poporul, i

îe-a plcui lor oale câte a fcut îm-

pratul înaintea a tot poporul.

37. i a cunoscut tot poporul i

f0 t
{srailul în ziua aceea, c n'a îost

dela împratul, ca s omoare pre

Avenir feciorul lut Nir.

38. i a zis împratul ctre slu-

gile sale: au nu tii c povuilor

inare a czut în ziua aceasta întru

Israil?

39. i c eu sunt astzi rudenie,

i pus ca împrat? Iar brbaii ace-

tia fiii lui Saruiea îngreuiefori sunt

mie. S rsplteasc Domnul celui

ce face rele, dup rutatea lui.

CAP. 4.

Evost&'ucis, David îl rshun.

Si
auzind Evoste fiul Iui Sau!, c

a murit Avenir feciorul lui Nir în

Hevron, au slbit mâinile lui, i toi

brbai din Israil au încremenit.

2. i erau la Evoste fiul lui Sau!

doi brbai cpetenii preste otire,

numele iinuia Vaana i numele ce-

luilalt Rihav feciorii lui Remmon Vi-

roteanul din fiii lui Veniamin, c Vi-

rolul se socotea al fiilor lui Veni-

amin.

3. i au fugit Virotenii în Ghetem,

i au nemernicit acolo pân în ziua

aceasta.

4. i dela Ionatan fiul lui Sauî

a fost rmas un fecior beteag la

picioare fiind copil de cinci ani; pre

acesta, când a venit vestea lui Saul

i a lui Ionatan fiul lui din Israil,

î-a ridicat doica lui i a fugit, i
grbindu-se ea s fug a czut, i
a rmas chiop, i numele lui era

Memfivosfe.

5. i au mers fiii lui Remmon Vi-

rofeanul, Rihav i Vaana, i la a-

miazi în cldura zilei au intrat în

casa lui Evoste, i el dormeâ în pat.

39. 3 hap. 2, 5, 6.

.4. 3. Neem. 11, 33.

6. i portria casei cureâ grâu,

i îcânduti-se somn a adormit, i
Rihav i Vaana frajii au trecut,

7. i au intrat în cas, i Evoste

dormeâ în patul su în cmara sa,

i lovindu-1 pre el l-au ornorît, i i-au

tiat capul lui, i luând capul lui

s'au dus pre calea cea despre apus

toat noaptea.

8. i au adus capul lui Evoste la

David în Hevron, i au zis ctre îm-

pratul: iat capul lui Evoste fiul

lui Saul vrjmaul tu, care cuta
sufletul tu, i au dat Domnul dom-
nului nostru împratului în ziua a-

ceasta izbând asupra vrjmailor
si, asupra lui Saul vrjmaul su
i asupra seminii lui.

9. i rspunzând David lui Rihav

i lui Vaana fratele lui, fiii lui Rem-
mon Viroteanul, le-a zis lor: viu este

Domnul cel ce au izbvit sufletul meu
din toat primejdiea.

10. C cel ce mi-a spus mie zi-

când c au murit Saul i Ionatan, i
el era ca un bun vestitor înaintea

mea, i l-am prins pre el, i l-am

ornorît în Sichelag, cruia se cdeâ
s i dau dar pentru veste bun.

1 1 . i acum oameni ri au orno-

rît pre om drept în casa tui pre pa-

tul lui, i acum voiu cere sângele

lui din mâinile voastre, i voiu pierde

pre voi de pre pmânt.
12. i a poruncit David slugilor

sale, i i-au ornorît pre ei, i le-au

tiat mâinile i picioarele lor, i i-au

spânzurat deasupra ipotului în He-

vron. Iar capul lui Evoste, î-a în-

gropat în mormântul lui Avenir fe-

ciorul lui Nir în Hevron.

CAP. 5.

David' îmfarat feste tot Israilul.

Oi au mers toate seminiile lui Is-

yrail la David în Hevron, i au zis

10. 1, 15. 12. 3, 32.

5. 1. 1 Parai. 11, I.
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ctre el: iat oasele tale l crnu-
rile fale noi suntem.

2. i ieri i alaltieri când a fost

Satil împrat preste noi, tu erai cel

ce povuiai prelsrail.i au zis Dom-
nul cflr.e line: tu vei pate pre

poporul meu îsrail, i tu vei îi po-

vuitor preste poporul meu îsrail,

3. i au venit toi btrânii lui îs-

rail la împratul în Hevron, i le-a

.

tcut lor împratul David legtur
în Hevron înaintea Domnului, i a

uns pre David împrat preste tot

Israilul.

4. Fecior de treizeci de ani era

David, când a început a împrtî,
i patruzeci de ani a împrii.

5. apte ani i ase luni a îm-

prii în Hevron presle Iuda, i trei-

zeci i trei de ani a împrii pre-

ste tot Israilul i preste Iuda în Ie-

rusalim.

6. i a mers David i toi oa-

menii lui în Ierusalim la levuseul

cel ce lcuiâ pmântul, i s'a spus

lui David: nu vei intra aici, c orbii

f chiopii îi vor st împrofiv, zi-

când: nu va intr David aici

?. i a luat David întritur Sio-

nului, aceasta este cetatea lui David.

8. i a zis David în ziua aceea:

fiecare s loveasc pre levuseu cu

ascuitul sbiei, i pre cei chiopi

i pre cei orbi, carii ursc sufletul

Iui David, pentru aceea se zice: orbii

i chiopii nu vor intra în casa Dom-
nului.

9. i a ezut David în întritur,

i s'a chemat aceasta cetatea lui

David, i o a zidit pre ca cetate îm-

prejur dela margini, i casa sa.

10. i mergea David crescând i
mrindu-se, i Domnul Atoliitorul

era cu dânsul.

11. i a trimis Hiram împratul

2. 7, 7. 4. 3 Imp. 2. 11. 8. Is. Navî 15, 64;
I Parai. 11, 6. 9 . 3 Imp 8, 1; 2 Parai, 5, 2.

11. & Imp, 5, 1; 1 Parai. 14, 1.

Tirului soli la David, i lemne de
ohedru, i meteri de lemne, i me-
teri de zid de piatr, i au zidit

casa lui David.

12. i a cunoscut David, c l-au

fcut pre el Domnul împrat preste

îsrail. i cum c s'a înlat împ-
ria lui pentru poporul su îsrail.

13. i a mai luat înc David fe-

mei î iitoare din Ierusalim, dupce
a venit el din Hevron, i s'a mai
nscut lui David feciori i fete.

14. i acestea sunt numele celor

ce s'au nscut lui în Ierusalim: Sa-

mus i Sovav i Nalan i Solomon.

15. i Evear i Elisue î Naîie i
lefies.

16. i Eiisama i Elidae i Eli-

falat, Samae, lesivat, Nafan, Gala-

maan, levaar, Teisus, Elifalat, Na-

ghed, Naîec, Ionatan, Leasamis, Vaa-

lamaî, Elifaat.

17. i auzind cei de alt neam, cum
c David s'a uns împraî preste îs-

rail, s'au suit toi cei de alt neam
s caute pre David; iar David au-

zind, s'a închis în întritur.

18. i cei de alt neam au mers

i au îbrît la valea Titanilor.

19. i a întrebai David pre Dom-
nul, zicând: sui-m-voiu la cei de

alt neam? i da-vei pre ci în mâi-

nile mele? i au zis Domnul ctre

David: sue-te, c cu adevrat voiu da

pre cei de alt neam în mâinile tale.

20. i a venit David din rupturile

cele de sus, i a tiat pre cei de alt

neam acolo. i a zis David: rupt-au

Domnul pre vrjmaii mei cei de

alt neam înaintea mea, precum se

rup apele, pentru aceea s'a chemat

numele locului aceluia: deasupra

rupturilor.

21. i cei de all neam au lsat

acolo pre dumnezeii lor, i i-a luaf

pre ei David i oamenii lui.

13. 15, 16; 1 Parai. 3, 1, 2. 15. l Parai.

3, 9. 17. 1 Parai. II, 13. 18. l Parai. 14, 9.

19. îsaia 2S, 22. 21. 1 Parai. 14, 12.
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22. ' cci & e a^ neam
'
ar? i au

[

vienif, i *u îâbiîf în valea Titanilor.

23-' ' a întret)a{ David Pr€ Dom *

„ni, zicând: sui-m-voiu ia eei de

aii neam, i da-vei pre ei în mâi-

nile mele? i au zis Domnul: nu

{e sui întru întâmpinarea lor, întoar-

ce dela ei, i vei merge la ei, a-

proape de plângtor.

24. i va îi când vei auzi tu frea-

mtul pdurei plângtorului, atunci

ic vei pogorî la ei, c atunci va iei

Domnul înaintea ta s taie în rs-

boiu pre cei de alt neam.

25. i a fcui David precum i-au

poruncit lui Domnul, i a btui pre

cei de alt neam dela Gavaon pân
a pmântul Oazira.

CAP. 6.

David prznuete aducerea Chivotului.

i a adunai David pre to(i tinerii

din Israil, ca la vre-o aptezeci

de mii.

2. i s'a sculai, i a mers David

i lot poporul, care era cu el, i din

boierii lui luda sau dus, ca s a-

duc de acolo chivotul lui Dumne-

zeu, preste care s'a chemai numele

Domnului puterilor celui ce ade
preste Heruvimii cei de preste el.

3. i a pus chivotul Domnului în-

rr'un car nou.

4. i 1-a luai din casa iui Ami-

riadav celui din deal, i Oza i fraii

lui fiii lui Arninadav trgeau carul

cu chivotul, i îrail lui mergeau îna-

intea chivotului.

5. Iar David i to|i fiii Iui Israil

jucând înaintea Domnului cu organe

ce rsunau tare, cu cântri, cu ca-

noane, cu alute, cu tâmpine, cu

chimvale i cu fluere.

6. Au venit pân la aria lui Na-

hor, i a întins Oza mâna sa pre-

24. 4 Imp. 7, â. 25. Is. Navi 16, IO.

Q. 1. 1. Parai. 13, 5. 2. 1 Parai. 17, 1; 2

Parai. 1, 4. 4. 1 Imp. 7, î.

ste chivotul lui Dumnezeu, ca s-1

(ie pre ei, i 1-a inuf, c boii câr-

meau.
7. i s'au mânieat cu iuime Dom-

nul pre Oza, i î-au btut acolo pre

el Dumnezeu pentru îndrznire, i
a murit acolo lâng sicriul Domnu-
lui înaintea Iui Dumnezeu.

8. i s'a mâhnit David penlruc

au tiat domnul pre Oza, i s'a che-

mat locul acela tierea lui Oza, pân
în ziua aceast.

S. i s'a temut David de Domnul
în ziua aceea, zicând: cum va inlrâ

la mine sicriul lui Dumnezeu?
10. i n'a vrut David s bage la

sine sicriul legii Domnului în ceta-

tea lui David, ci 1-a bgat pre el

David în casa lui Avedara Gheteanul.

lî. i a ezut sicriul Domnului

în casa lui Avedara Gheteanul trei

luni, i a binecuvântat Domnul toat

casa lui Avedara i toate ale lut.

12. i s'a spus împratului Da-

vid zicând: c au binecuvântat Dom-
nul casa lui Avedara i toate ale lui

pentru sicriul îui Dumnezeu, i mer-

gând David a adus sicriul Domnu-
lui din casa lui Avedara în cetatea

iui David cu veselie.

13. i au fost cu el cei ce purtau

sicriul Domnului apte cete, i jertf

de vi(ei i de miei.

14. i David rsun din organe

cu tot desdlnsul înaintea Domnului,

i era îmbrcat cu vemânt luminos.

15. i David i toat casa lui Is-

rail a adus sicriul Domnului cu stri-

gare i cu glas de frâmbi(.

16. i a fost când a sosii sicriul

Domnului în cetatea iui David, Mel-

hol fata lui Saul s'a plecat pre fe-

reastr, i a vzut pre împratul Da-

vid jucând i cântând cu aluta îna-

intea Domnului, i î-a defimat pre

el întru inima sa.

7. Num. 4, 15. 8. 1 Parai 13, 11.

12. 1 Pavai. 15, 25. 14. l Parai. 15, 26.

16. 1 Parai. 15, 29.
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17. i au adus în iuniru sicriul

Domnului, i l-au pus la locul lui în

mijlocul cortului, care-l întinsese Da-

vid lui, i a adus David arderi de fot

înaintea Domnului/ i cele de pace.

18. i dupce a svârit David a

aduce arderile de tot i cele de pace,

a binecuvântat pre popor întru nu-

mele Domnului puterilor.

19. i a împrit la tot poporul

întru toat puterea lui lsrail dela

Dan pân la Versavee, i dela br-
bat pân la iemeie la fiecare câte o

bucat de pâine i câte o bucat de

carne fript, i câte o scovard din

tigae, i s'a dus tot poporul fiecare

la casa sa.

20. t s'a întors David s bine-

cuvinteze casa sa, i ieind Melhol

fata lui Saul înaintea lui David, i-a

binecuvântat, i a zis: cum s'a m-
rit astzi împratul lui lsrail, ce! ce

s'a descoperit astzi înaintea ochi-

lor slujnicilor robilor iui, cum se

descopere unul din cei ce ioac?
21. i a zis David ctre Melhol:

înaintea Domnului voiu juca, i bine

este cuvântat Domnul cel ce m'au

ales pre mine mai mult decât pre

tatl tu i decât toat casa lui, ca

s m pue pre mine povuilor pre-

ste poporul su lsrail.

22. i voiu jucâ i voiu slt îna-

inteâ Domnului, i m voiu desco-

peri înc aa, i voiu Si netrebnic

întru ochii ti, i cu slujniciie de care

ai zis mie, cum nu m voiu mri?
23. i Melhol fata lui Saul n'a ns-

cut prunc pân în ziua în care a

murit.

CAP. 7.

David primete fgduina despre Me-
sia voind a zidi lca Domnului.

Oi a fost când a ezut împratul

j în casa sa, i Domnul l-au odihnit

17. 1 Parai. 15, 1; 2 Parai. 1, 4.

18. 1 Parai. 16, 2.

7. 1. Parai. 17 l.

pre el de toi vrjmaii si cei de
prin prejur.

2. i a zis împratul ctre Natart

prorocui: iat eu locuesc în cas
de chedru, iar sicriul Domnului ade
în cort. -

3. t a zis Natan ctre împra-
tul: toate câte sunt în inima ta, mergi

i le f, c Domnul este cu tine.

4. i în noaptea aceea fost-au cu-

vântul Domnului ctre Natan, zi-

când:

5. Mergi i grete ctre robul

meu David, acestea zice Domnul:

tu nu vei zidî mie cas, în care s
lcuesc eu.

6. C n'am lcuit în cas din ziua

în care am scos pre fiii Iui lsrail

dinEghipet pân în ziua aceasta, ci

am umblat din loc în loc, i în cort.

7. întru toate care am petrecut cu

tot Israilul, au grit-am ctre vre o

seminie din lsrail, creia am po-

runcit s pasc pre poporul meu
lsrail zicând: pentruce nu mi-a|i zi-

dit cas de chedru?

8. i acum acestea vei gri ro-

bului meu David: acestea zice Dom-
nul Âtotiitoruî, luatu-te-am pre tine

dela turma oilor, ca s fii tu pov-
Juilor preste poporul meu lsrail.

9. i am fost cu tine întru toate

ori unde ai umblat, i am pierdut

pre io|i vrjmaii ti dela faja ia,

i te-am fcut numit dup numele

celor mari de pre pmânt.
10. i voiu pune loc poporului

meu lsrail, i-1 voiu rsdi pre el,

i va lcui deosebi, i nu se va griji

mai mult, i nu va mai adaoge fiul

nedreptii a-1 smeri pre el ca la în-

ceput,

11. Din zilele în care am pus ju-

dectori preste poporul meu lsrail,

2. Parai. 6, 7; Hgheu 1, 4. 5. 1 Parai.

22, 8; 3 Imp. 5, 3, 8, 19. 6. 3 Ittip. 8, 16.

7. 5, 2. 8, 1 Imp. 16, 11. 9. Psalm. 77, 76.

,
10. 4 imp. 21, 8; 1 Parai. 17, 9; Ps. 88, 4;

j 3 Imp. 8, 20; 2 Parai. 6, 16.
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(e voiu odihni pre tine de foi

vrjmaii ti, i va spune fi? Domnul,

§ Vei zidi lui cas.
.

.

^2 i va îi dupce se vor plini

zilele fale, vei dormi cu prînjii {i;

voiu ridica smâna ia dup fine,

care va ti din pântecele tu, i voiu

piî împrjiea lui.

iS; Acesta va zidi cas numelui

meu, i vmtrffîfri scaunul lui pân

în veac.

14. Eu voiu H lui tat i el va îi

mie fiu, i de va face nedreptate, îl

voiu ceriâ pre el cu toiagul ome-

nesc i cu rane de ale fiilor ome-

neli.

15. Iar mila mea nu o voiu deprta

dela el, precum o am deprtat dela

cei ce i-am lepdat dela faa mea.

î6. Ci credincioas va îi casa lui

i împra|iea lui pân în veac îna-

intea mea, i scaunul lui va fi în-

trit în veac.

Î7. Toate cuvintele acestea i toa-

t vedenia aceasta, aa le-a spus

Nafan ctre David.

18. i intrând împratul David a

ezut înaintea Domnului, i a zis:

cine sunt eu Doamne al meu Doam-

ne 1 i ce esie casa mea de m'ai iu-

bit pre mine atâta?

19. Pujin m'am micorat înaintea

ta Doamne al meu Doamne 1 C ai

grit pentru casa robului tu, ca s
fie îndelungat, iar aceasta este le-

gea omului Doamne al meu Doamne!
20. i ce va mai adaoge David a

mai gri ctre tine? f acum tu tii

pre robul tu Doamne al meu
Doamne!

21. i pentru robul tu ai îcut,

i dup inima la ai tcuî tot binele

acesla, s-l arji robului tu.
22. Pentru ca s te mresc pre fine,

13. 3 hnp. 5, 5; l Parai. 22, 10.

14. Ps. 88, 27! Evr. 1, 5.

15. 1 Parai. 28, 7; Psal. 88,4, 5, 36; E-
vrej2, 8.

22. R 2 Lege 3, 24; 32, 39.

Doamne al meu 1 C nu este ca tine

i nu este Dumnezeu afar de tine

întru toate, care cm auzit cu ure-

chile noastre.

23. i ce neam altul pre pmânt
este ca poporul tu Israil? Pre care

s-l fi povuit Dumnezeu, ca s-l

rscumpere lui popor, ca s-i pui

fu nume i s-i faci lucruri mari i
luminate, ca s goneti tu delaîaja

poporului tu, pre care l-ai rscum-
prat [ie din Egkipet, neamuri i l-

cauri.

24. i j-ai gtit ie pre poporul

tu Israil s fie }ie popor pân în

veac, i tu Doamne ie-ai fcut .lor

Dumnezeu!

25. i acum Doamne al meu Doam-
ne! Cuvântul care l-ai grit despre

robul tu i despre casa iul, a*

deverete-l pân în veac, Doamne
afotfiiforule, Dumnezeul lui Israil, f
precum ai grit!

26. i acum mreasc-se numele

tu pân în veac, i s se zic Dom-
nul atotiîlorul Dumnezeu prete Is-

rail, i casa robului tu David va

fi îndrepfal înaintea ta.

27. C iu Doamne afofjiilorule

!

Dumnezeul lui Israil, ai descoperit

acestea robului tu, zicând : cas
voiu zidi {ie; pentru aceea a aflat

'

robul tu cu inima sa, ca s se roa-

ge ctre fine rugciunea aceasta.

28. i acum Doamne al meu Doam-
ne ! Tu eti Dumnezeu, i cuvintele

fale vor ii adevrate, c ai grit des-

pre robul tu bunijile acestea.

29. i acum începe i binecuvân-

teaz casa robului fu, ca s fie în

veac înaintea ta; c fu Doamne al

meu Doamne! Ai grit, i din bine\

cuvântarea ta s se binecuvinfeze

casa robului tu, ca s îîe în veac

înaintea ta.

23. H 2 Lege 4 S 7; 33, 29.

28. loan 17, 17.
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CAP. 8.
David biruitor, rânduete dregtori.

Si a fost dup aceasta a lovit Da-

j
vid pre cei de alt neam, i i-a în-

frânt pre ei, i a luat David da(die

din mâna celor de alt neam.

2. i a btut David pre Moav, cul-

cându-i la pmânt i i-a împrit în

dou pri: una dând-o morii i
alta lsând-o vie; i s'a fcut Moav
lui David robi aducându-i daruri.

3. i a btut David pre Adraazar

fiut lui Raav împratul dela Suva,

când a mers el s pue mâna pre

rlul Efralului.

4. i a luat David o mie de care

de ale lui i apte mii de clrei i
douzeci de mii de oameni pede-

sfri, i a sfrâmat David toate ca-

rele, i 'a lsat lui dintr'însele o

sut de care.

5. i a venit Siriea Damascului în

ajutor lui Adraazar împratul dela

Suva, i David a btut douzeci i
dou de mii de oameni Sirieni.

6. i a pus David streaj în Si-

riea cea ctre Damasc, i s'a fcut

irul lui David robi aducându-i da-

ruri, i au pzit Domnul pre David

ori încotro mergeâ.

7. i a luat David lanurile cele

de aur cari erau la slugile lui Adra-

azar împratul dela Suva, i le-a a-

dus în Ierusalim, care le-a luat Su-

sachim împratul Eghipetului, când

s'a suit el în Ierusalim în zilele lui

Rovoam fiul lui Solomon.

8. i din Metevan i din cetile

cele alese ale lui Adraazar, a luat

împratul David aram mult foar-

1e, cu aceasta a fcut Solomon ma-

rea cea de aram i stâlpii i scl-

dtorile i toate vasele.

9. i a auzit Tou împratul din
Imai, c a frânt David toat pute-

rea lui Adraazar.

8. 1- 1 Patal. 18, 1. 4. Is. Navî 11, 9; 1

Parai. 18, 4. 5. 1 Parai. 18, 5. 7. 4 Imp.
11, 10. S. 1 Parai. 18, S.

10. i a trimis Tou pre leduram

fiul su la împratul David, ca s-t
întrebe de cele de pace, i s-1 bt-

necuvinfeze pre el pentruc abtut
pre Adraazar i 1-a înfrânt, c el

erâ împrotivnic lui Adraazar, i în

mâinile lui erau vase de argint i
vase de aur i vase de aram.

11. i acestea împratul David le-a

afierosit Domnului cu argintul i cu

aurul, care l-a afierosit din toate ce-'

tile care le-a supus lui.

12. Din ldumeia i din Moav, i
dela fiii lui Amon i dela cei de alt

neam i dela Amalic, i din przii*

lui Adraazar fiul lui Raav împra-
tul dela Suva.

13. i 'a fcut David nume, când

s'a întors de a btut pre Idumenî

în valea Srii ca vre-0 optsprezece

mii de oameni.

14. i a pus în ldumeia streji, în-

tru toat Idurneia a pus oaste, i
toi Idumenii s'au fcut robi împ-
ralului, i au pzit Domnul pre Da-

vid ori unde a mers.

15. i a împrii David preste lof

Israilul, i fceâ David judecat i
dreptate la tot poporul su.

16. i preste oaste mai mare erâ

loav feciorul lui Saruiea, i Iosafaf

feciorul lui Ahilud mai mare preste

scriitori.

17. i Sadoc feciorul lui Ahitov,

i Ahimeleh feciorul lui Aviatar, pre-

oi, i Sasâ logoft.

18. i Veneas feciorul lui Iodae

sfetnic, i Heleti i Feleti i fiii lui

David erau mai mari preste curte.

CAP. 9.

David face bine lui MemfivosU.

i a zis David : de a rmas cineva

din casa lui Saul, voiu tace mil
cu el pentru Ionatan.

11. 3 Imp. 7, 51; 2 Parai. 5, 1. 13. A Imp.
14, 7. 14. 3 Imp. 22, 48. 16. 20, 23. 11. î

Pavai. 6, 8 i 24, 3. 18. l Imp. 30, 14.
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2 i din casa lui Saul erâ un slu-

iifor i numele lut Sivâ, i-l che-

mar pre el la David, i a zis împ-

'ratul ctre el: lu eti Sivâ? Iar el

2 zis: eu robul tu.

3. i a zis împratul: a mai r-

mas vre un om din casa lui Saul,

cas fac cu el mila lui Dumnezeu?

i a zis Sivâ ctre împratul: mai

^stc un îiu al lui Ionatan beteag la

picioare.

4. i a zis împratul ctre el: unde

«ste acela? i a zis Sivâ ctre îm-

pratul: iat este în casa lui Ma-

hir feciorul lui Amiil din Lodavar.

5. i a trimis împratul David, i

]-a luat pre el din casa lui Mahir

feciorul iui Amiil din Lodavar.

6. i a venit Memfivoste fiul lui

îonafan, feciorul lui Saul la împ-
ratul David, i czând pre faa sa

s'a închinat lui, i a zis David lui:

Memfivost«7 Iar el a zis: iat ro-

bul tu. \
7. i a zis j^avid lui: nu te teme,

c voiesp-srac cu tine mil pen-

irtj^onafan tatl tu, i voiu da jie

loaf moia lui Saul tatl ttântu
t fu vei mâncâ pâine la masa mea
pururea.

8. i închinându-se Memfivoste a

2is: cine sunt eu robul tu, c ai

cutat spre un câine mort ca mine?

9. i chemând împratul pre Sivâ

sluga lui Saul, a zis ctre el: toate

câle sunt ale lui Saul i toat casa

lui am dat fiului domnului tu.

10. i vei lucra lui pmântul lu

i fiii ti i robii ti, i vei aduce

fiului domnului tu pâini ca s m-
nânce; iar Memfivoste fiul domnu-
lui tu va mâncâ pâine pururea la

masa mea. i Sivâ aveâ cincispre-

zece feciori i douzeci de robi.

11. i a zis Sivâ ctre împratul:

foaie câte a poruncit domnul meu

9. 3. 1 Imp. 20, 15. 4. 17, 27. 8. 1 Imp.
24, 15. 9. 19, 29.

împratul robului su. aâ va face

robul tu. i Memfivoste mâncâ la

masa lui David ca unul dintre fiii

împratului.

12. i Memfivoste aveâ un fiu mic,

i numele lui Mihâ, i toi cei ce l-
cuiau în casa lui Sivâ au fost slugi

lui Memfivoste.

13. i Memfivoste lcuiâ în Ieru-

salim, c el totdeauna mâncâ la

masa împratului, i el erâ chiop
de amândou picioarele sale.

CAP. IO.

Rsvrtirea Amoniilor i pedeafsa lor,

Si
a fost dup aceasta a murit îm-

j
pratul fiilor lui Amon, i în lo-

cul lui a împrii Annon fiul lui.

2. i a zis David: face-voiu mil
cu Annon fiul lui Naas, precum a

fcui tatl lui mil cu mine, i a

trimis David s-! mângâie prin mâi-

nile slugilor sale pentru tatl lui, i
au mers slugile lui David în pmân-
tul fiilor lui Amon.

3. i au zis boierii fiilor iui Amon
ctre Annon domnul lor: nu pen-

iruc cinstete David pre tatl tu
înaintea ta a trimis la tine s ie

mângâie; ci penlru ca s cerce ce-

tatea, i s o iscodeasc pre ea, i
s o strice, pentru aceea a Irimis

David pre slugile sale la tine.

4. i a luat Annon pre slugile iui

David, i le-a ras brbile jumtate,

i le-a tiat hainele jumtate pân
la olduri, i i-a slobozit.

5. i s'a spus lui David, ce s'a

întâmplat cu oamenii lui, i a tri-

mis înaintea lor, c erau oamenii

batjocorii foarte, i a zis împratul"

edei în lerihon pân ce vor cre-

te brbile voastre, i v vei în-

toarce.

6. i vzând fiii lui Amon, c au

12. 1 Parai. 8, 34.

IO. !• !• Parai. 19, 1. 2. 1 Imp. 11, 1.

6. Jud. 11, 3.
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ruinat pre poporul lui David, au tri-

mis fiii lui Amon, i nu n|imiLdin

Siriea Vetraam i din
;
Sirtea Suyâ

i din Roov douzeci de mii de pe-

destrai, i dela împratul lui Ama-
lie Maaha o mie de oameni, i de

la Istov dousprezece mii de oa-

meni.

7. i auzind David, a trimis pre îoav

cu toat oastea cea tare.

8. i ieind fiii luiAmon, au râm
duif rsboiu ia intrarea porii, iar

Sirîea Suvâ i Roov i Istov i A-

matic erau deosebi singuri în câmp.

9. i vzând îoav, c rsboiul s'a

întors împroliva lui i din faf i
din dos, a ales din toi tinerii lui

IsTail,' i s'a îndreptat împroliva

Siriei. ;

10. far celalf popor, care a rmas
1-a daf în mâna lui Avesa fratele

su, i s'a îndreptat împroliva fiilor

lui Amon.
11. i a zis: de vor fi Sirienii mai

tari decât.mine, îmi vei venî în a-

jjutor; t de vor ii fiii lui Amon mai

rari decât tine, îi voiu venî . eu în

ajutor.

12. Imbrbleaz-te, i s ne în-

trim pentru poporul nostru i pen-

tru cetile Dumnezeului nostru, i
Domnul va face ce va îi bine întru

ochii iui.

Î3. i s'a apropieat îoav i po-

porul lui cu; el la btae împroliva

Sirienilor, i au fugit dela faa lui.

14. ; i fiii lui Amon vzând c au

fugit Sirienii, au fugit i ei dela faa

îui- Avesa, i au intrai în cetate, i
îoav înlorcâîidu-sc dela fiii lui A-

mon a venit în Ierusalim.

15. i vzând Sirienii, c au c-
zut înaintea lui Israil, s'âu adunat

înir'un loc.

16. i trimiând Adraazar a strâns

pre Sirienii cei de dincolo de rîul

7. 1 Parai. 20, 1. 10. 1 Parai. 19, 11.

16. î Parai. 19, 16.

Haismac, i a venii în Elam i o-
vaq mai -marele oastii lui Adraazar

înaintea lor.

1 7. i s'a spus lui David, i a 3-

dunat pre tot Israilul, t trecând Ior-

danul a vjenit îa Elam, i râriduin-

du^se Sirienii
:

împroiva lui David,

au dat îsboiu asupra lui.

18. i-aujugHvSiriehiRdela faa

lui Israi}, i a zdrobit David din Si-

rieni apte suie de care i patruzeci

de mii de clrei, i pre Sovâc mai

marele castei lui 1-a lovii, i a mit^

rit acolo. 1

•-
•-

< •;

19. i vzând toi împraii cei

supui iui Adraazar, c a czui îna-

intea lui Israil, debun voie aii mers

cu Israil i i-au slujii lui, i s'a \z-

j
mu 1 .Si riea a afu-tâ -pre fi ii lui km<fn .

CAR 11.

'" David i tf r i e,

8i a fost dup un an ridicându-se

5

iari împrii, a trimis David

pre Îoav i pre slugile sale cu el

i pre iot Israilul, i a btut pre fiii

lui Amon, i a ezut împrejurul Ra-

votffluî, iar David a rmas în Ieru-

salim.

2. i a fost spre sear sculându-

se David din aternutul su, umblâ

prin foiorul casei împrteti, i a

vzut din foior ^re o femeie scl-

dându-se, i femeia era la chip fru-

moas foarte.

3. i trimiând David a întrebat

de femeie, i a zis: au nu este a-

ceasta Virsaviea fala Iui Eliav fe-

meia lui Urie Heteul?

4. i a trimis David soli, i o a

luat pre ea, i intrând la ea ador-

mit cu ea, i dupce s'a curit ea de

necuriea ei, s'a întors la casa sa.

5. i a luat în pântece femeia, i

18. 1 Parai. 19, 16.

11. 1. 1 Parai. 20, 1.

4. 3 Imp. 15, 5; Levii 15, 18, 19.
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limitând a dat de tire lui David,

51 a zis: iat eu sunt grea.

6. i a {rlmîs David la îoaV- zi-

când: trimite la mine pre Urie fie-

teul, i a trimis loav pre Urie Ia

Oavid. " 1
-

7. i a venii Urie la împratul, i

1-a întrabat Davidi în pace este loav,

în pace este poporul, i cum merge

rsboiul?

8. i a zis David ctre Urie: du-te

Ia casa ta, i spal picioarele tale,

si a ieit Urie din casa împratului,

i {-a trimis lui mâncare împr-
teasc.

9. i a dormit Urie la ua casei

împratului cu toate slugile dom-

nului su, i nu s'a dus la casa sa.

10. i spuser lui David zicând:

c nu s'a dus Urie la casa sa, i a

zis David ctre Urie: au nu vii tu

din cale? Pentru, ce nu te-ai dus la

cass la?

11. i a zis Urie ctre David: si-

criul i Israil i Iuda lcuesc în cor-

turi, i domnul meu loav i slugile

domnului meu pre faa pmântului

ibrsc, i cu s intru în casa mea
s mnânc i s beau i s dorm

cu. femeia mea? Cum, viu este su-

flelul tu, de voiu îace cuvântul a-

cesta.

—42. i a zis David ctre Urie: r-
mâi aici înc astzi i mâine, te voiu

Irimiie; i a stat Urie în Ierusalim

în ziua aceea i a doua zi.

13. i 1-a chemat pre el David, i
a mâncat înaintea lui i a but, i
1-a îmbtat i a ieit seara s doar-

m la aternutul su cu slugile dom-
nului lui, i nu s'a dus la csa sa.

14. i s'a fcut diminea, i a

scris David carte la loav, i o a tri-

mis prin mâna lui Urie.

15. i a scris în carte, zicând:

pune pre Urie înaintea rsboiului

celui tare, i v înioarceji de ctre

dânsul, ea s se rneasc, i s
moar.

16. i a fost când pzeâ loav ce-

tatea, a pus pre Urie la locul unde
tieâ c sunt ostai mai tari.

17. i au ieit ostaii' cetii i
se bteau cu feav, i a czut din po-

por din slugile lui David, i* a- mu-
rit î Urie îieteul.

18. i a trimis loav s înfiinjez-e

pre David de toate lucrurile rsbo-
iului, ca s le spue împratului.

19. i a poruncit solului, zicând:

dupce vei sfâri toate cuvintele rs-
boiului, i le vei spune împratului.

20. i va îi de se va aprinde mâ-
niea împratului, i va zice ie:pen-

truce v'aji apropieaf s baleji ceta-

tea? Au n'ajt tiut, c vor sgetâ
de pre zid?

21. Cine a lovit pre Avimeleh fe-

ciorul lui Ierovaal fiul lui Nir? Au
nu o femeie a aruncat o bucat de

piatr de moar de pre zid preste

el, i a murit în Tamasi? Penfruc

s'a apropieat de zid? Alunei s zici:

sluga ta Urie Heleul a murit.

22. i a mers solul lui loav la

împratul în Ierusalim, i s'a dus

i a spus lui David loale câte i-a

poruncit loav i oale întâmplrile

rsboiului.

23. i s'a mânieat David pre loav,

i a zis David ctre sol: penlruce

v'ai apropieat de cetate, ca s v
bale|i? Au n'afi tiut c v vor bate

de pre zid?

24. Cine a lovit pre Avimeleh fe-

ciorul lui Ierovaal, au nu o femeie

a aruncat de pre zid preste el o bu-

cat de piatr de moar, i a mu-

ri! în Tamasi? Penlruce v'aji apro*

pieal de zid? «

25. i a zis solul ctre David : pen-

Iruc au fosl mai tari decât noi o-

staii, i au ieit asupra noastr la

câmp* i i-am gonit pre ei pân la

poarta cetii.
-• 26. i au tras arcaii asupra slu»

21. Jttd. 9, 53.
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gilor tale de
1
pre zid, i au murit

din slugii? împratului, înc i rot

bul tu Urle- Heeul a murii.

27. i a zis David ctre sol: a-

ceasa s spui lui Ioav, s nu fie

ru mirii ochii ti cuvântul acesta,

c uneori într'acest chip, iar alte ori

într'alf chip mnânc sabiea, înt-

rete rsboiul împrotiva cetii, i o

surp i o supune pre ea.

28. i auzind femeia lui Urie, c
a murit Urie brbatul ei, a plâns

pentru brbatul ei.

29. i trecând jalea, a trimis Da-

vid i o a adus pre ea în casa sa,

i i s'a fcut femeie; i i s'a ns-
cut lui fiu, i ru s'a artat în ochii

Domnului aceea ce a fcut Davjd*-

CAP. 12.

Natan mustr pre David.

8 i a trimis domnul pre Natan pro-

}

rocul la David, i a intrat la el,

i a zis lui : hotrte-mi judecata

aceasta : doi oameni erau într'o ce-

tate, unul bogat i altul srac.

2. i cel bogat avea turme i ci-

rezi multe foarte;

3. Iar cel srac n'aveâ nimic, fr
numai o mielua mic, care o cum-

prase, i o a inut i o a hrnit i
o a crescut împreun cu sine i îm-

preun cu fiii si, din pâinea lui mân-
câ i din paharul lui beâ i în sâ-

nul lui dormea, i er lui ca o fiic.

4. i venind un cltor ia omul

cel bogat; nu s'a îndurat s ia din

turmele sale i din cirezile sale, ca

s gteasc streinului, care venise

la el, i a luat mieluaoa' ormilui

celui srac, i d a gtit omului care

venise la el. =
<<

5. i s'a mânieaf David cu iuime

foarte pre omul acela, i a zis Da-

vid ctre Natan; viu este Domnul,

c vinovat morii este omul, care a

icuf aceasta.

6. i mieluaoa o va ptli în ep-
tit, pentruc a fcut aceasta, i pen-

truo nu i-a fost mil.

7. i a zis Natan ctre David: tu

eti omul care ai fcut aâl Ace-

stea zice Domnul Dumnezeul lui îs-

raiheusunf cel ce te-am uns pre

tine împrat preste' Israîl, i eu sunt

cel ce te-am mântuit din mâna lut

Saul. i

8. i am dat ie casa Domnului

tu i femeile Domnului tu în sâ-

nul tu, i am dat ie casa lui Is-

rail i a iui luda, i de sunt acestea

puin, voiu adoage ie la acesteâ.

9. Pentruce ai desprethf cuvântul

Domnului, ca s faci ru în oehîi

lui? Pre Urie Heleul l-ai omdrît c^

sabiea, i pre femeia lui o ai luat

ie femeie, i bre el l-ai ucis cu sa-

biea fiilor lui Amon,
10. i acum nu se va deprta sa-

biea din casa ta în veac, pentruc

m'ai defimat pre mine, i ai luat

pre femeia lui Urie Heleul, ca s-i
fie ie femeie.

11. Acestea zice Domnul: iat eu-

ridic rele asupra ta din casa ta, i
voiu tuâ pre femeile tale înaintea o-

chilor ti, i le voîii da aproapelui

tu, i se va culc cu femeile tale

la lumina zilei.

12. C tu ai fcut întru ascuns,

iar eu voiu face cuvântul acesta

înaintea a tot Isfaiful, i la lumina

zilei.

13. i a zis David lui Natan: p-
ctuif-am Domnului, far Natan a zis

ctre David: i Domnul au iertat p-
catul tu, nu vei muri.

14» Iar pentruc ai întrîfat prea

mult pre vrjmaii Domnului cu fap-

ta aceasta, i fiul tu care s'a n-
scut ie va murî negreit.

15. i s'a dus Natan în casa sa,

i au lovit Domnul pre pruncul, care

12. 6. 5irc, 22, 1» 7. l Imp. 16, 13.

11. n 2 Lege 28, 30; 16, 22.

13, 1 Parai. 24, 10, 21, 8; Sttab. 47, 12;
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j.a nscut lui David femeia lui U-

rie, > s
'

a bolnvii.

16. i s
'

a ru8B - David lui Dum-

nezeu pentru prunc» i a postit Da-

vid aspru, i intrând a mas i a

dormit pre pmânt.

17. i au venit la el btrânii ca-

sei iui sri -scoale pre ei dela p-

mânt, ci n'a vrut, nici a mâncat cu

ei pâine.

18. i a îost în ziua a aptea a

murit pruncul, i s'au temut slugile

lui David s-i spue, c a murit prun-

cul, c au zis: iat când triâ înc

pruncul am grit ctre el, i n'a a-

scultat de glasul nostru, i câi mai

ru îi va face când îi vom spune

c a murit pruncul.

19. i a vzut David c slugile

sale optesc, i a înjeles c a mu-

rit pruncul, i a zis David ctre slu-

gile sale: a murit pruncul? Iar ei

au spus: a murit.

20. i sculându-se David de pre

pmânt s'a splat i s'a uns, i s'a

schimbat hainele sale, i intrând în

casa lui Dumnezeu s'a închinat lui,

i a intrat în casa sa, i a cerut

pâine s mnânce, i puindu-i lui

pâine a mâncat.

2Î. i au zis slugile lui ctre el:

ce este aceasta, ce ai îcut pentru

prunc? C pân triâ înc pruncul,

plângeai i posteai i privegheai, iar

dupce a murit pruncul, te-ai scu-

lat, i ai mâncat pâine i ai but.

22. i a zis David: pân când

triâ înc pruncul am ajunat i am
plâns, c am zis: cine tie dem va

mîluî Domnul, i va tri pruncul?

23. i acum a murit, pentruce dar

s ajun, au doar mai pufea'l voiu

întoarce pre el? Eu voiu merge la

ei, iar el mai mult nu se va întoarce

la mine.

24. i a mângâiat David preVir-

saviea femeia sa, i a intrat la" ea,

24. 1 Parai. 22, 9.

i a dormit cu ea, i a zmislit, i
a nscut fiu i a chemat numele lui

Soîomon, i Domnul l-au iubit pre el.

25. i a trimis prin mâna lui Na-

fan prorocul, i a chemat numele

lui Ieddedi, în cuvântul Domnului.

26. Iar îoav a dat rsboiu în Ra-

vaf asupra fiilor lui Amon, i a luai

cetatea împr|iei.

27. i a trimis Ioay vestitor la

David, i a zis: dat-am rsboiu în

Ravaf, i am luat cetatea apelor.

28. Si acum adun rmiele po-

porului, i tbrte asupra cetii,

i mai înainte o ia, ca s nu iau

eu mai înainte cetatea, i s se che-

me numele meu preste ea.

29. i a adunat David tot popo-

rul, i a mers în Ravat, i a dat

rsboiu asupra ei, i o a luat.

30. i a luat cununa împratului

lor de pre capul lui, care cumpnea
un talant de aur i de pietre scum-

pe, i a fost pus pre capul lui da-

vid, i a hiat din cetate przi multe

foarte.

31. i pre poporul cel dintru ea

1-a scos afar, i 1-a pus la fer-

stru i la dinii cei de fier i la

cujifele cele de fier, i i-a ars pre

ei în crmidrie, i aa a fcut tu-

turor cetilor fiilor lui Amon, i s'a

îniors David i tot îsrailul în Ieru-

salim.

CAP. 13.

Amon ucis de slugile' lui Avcsalom.

8i a fost dup aceasta, i Avesa-

}

lom fiul lui David aveâ o sor
frumoas la chip foarte, i numele

ei era Tamar, i o a iubit pre ea

Amnon fiul lui David.

2. i se chinuia Amnon, cât s'a

. bolnvit pentru Tamar sora sa, cci
er ea fecioar, i greu era întru o-

chii lui Amnon a face ei ceva.

26. l Parai. 20, 1. 30. l Parat. 20, 2.

31. l Parai. 20, 3.
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3. i aveâ Âmnon un prieten, i
numele lui erâ lonâdav fiul Iui Sa-

maa frate lui David, i lonadav erâ
5

om înelept foarte.

4. i a zis lui: ce-i 'este de sl-

beti aâ din zi în St fiule al îm-

pratului, spune mie. i a zis Am-
non lui: pre Tamar sora lui Avesa-

lom fratele meu o iubesc.

5. Iar lonadav a zis lui: culc-te

pre patul tu, i te f bolnav, i va

intr tatl tu s te vaz, i s zici

ctre el: s vie Tamar sora mea, i
s-mi deâ de mâncare, i s fac
înaintea ochilor mei bucate, ca s
vz, i s mnânc din mâinile ei.

6. i culcându-se Amnon a bolit,

i a intrat împratul s-1 vaz, i a

zis Âmnon ctre împratul: s vie

Tamar sora mea, i s fac înain-

tea ochilor mei doui colcei, i voiu

mâncâ din mâinile ei.

7. i a trimis David la Tamar a-

cas, zicând : mergi în casa fratelui

tu Amnon, i f lui demâncare.

8. i a mers Tamar în casa lui

Amnon fratele su, i el erâ culcat;

i a luat fin i a frmântat, i a

fcut înaintea ochilor lui colcei i
i-a copt.

9. i luând tigaea în care i-a f-
cut, a pus înaintea lui, iar el n'a

vrut s mnânce, i a zis Amnon:
scoate|i pre toi dela mine, i a scos

pre tot omul dela el, i a zis Am-
non cire Tamar.

10. Adu'mi în luntru în cmar
mâncarea, i voiu mâncâ din mâna
1a, i a luat Tamar colceii care-i

fcuse, i i-a dus înluntru la Am-
non fratele su la aternut.

11. i i-a dat s mnânce, iar el

apucând -o, a zis ctre ea:" vino de

te culc cu mine sora mea.

12. Iar ea a zis ctre el: nu fra-

tele meu, s nu m smereti, c nu

se va face aâ în Israil, s nu faci

nebunia aceasta.

13. i eu cum voiu purt ocara

mea? i tu vei îi ea unul dintre cei

fr de minte în Israil, i acum gr-
ete dar ctre împratul,'

rc num
va oprî de ctre tine.

14. i n'a vrut Âmnon s asculte

de cuvântul ei, i o a biruit pre ea,

i o a smerit, i s'a culcat cu ea.

15. i o a urît pre ea Amnon ur
mare foarte, c mai mare erâ ura

cu care o a urît pre ea, decât dra-

gostea cu care o a iubit pre ea, i
a zis ei Amnon: scoal-te i te du.

16. i a zis Tamar lui: nu fratei

C mai mare este rul cel de apoi

decât cel dintâiu care l-ai tcut cu

mine, ca s? m sco{i afar pre mine*

i n'a vrut Amnon s asculte de cu-

vântul ei.

17. i chemând pre sluga sa, care

erâ ispravnic prcste casa lui, a zis

ctre el: scoate pre aceasta afar

dela mine i închide uâ dup ea.

18. i ea erâ îmbrcat cu hain
pestri, c aâ se îmbrcau fetele

împratului cele fecioare cu îmbr-
cmintele lor, i o a scos pre ea slu-

ga lui afar, i a închis ua dup ea.

19. i luând Tamar cenu, a pus

pre capul su, i haina sa cea pe-

stri cu care erâ îmbrcat, o â

rupt, i puindu-i mâinile sale pre-

sle capul su, mergeâ i striga.

20. i a zis ctre ea Avesalom fra-

tele ei: au doar Amnon fratele tu
a umblat cu tine? Ci acum prâ mea
taci, c fratele tu este, nu pune în-

tru inima ta, ca s greti cuvân-

tul acesta. i a ezut famar pr-
sit în casa lui Avesalom fratele su.

21. i a auzit împratul David

toate acestea, i s'a mânieat foarte,

n'a vrut s strice inima lui Am-
non fiul su, c-l iubea pre el pen-

fruc el erâ cel întâiu nscut al lui.

22. i n'a grit Avesalom cu Am-
non nici ru nici bine, c urîse A-

vesalom pre Amnon, pentruc a sme-

rit pre Tamar sora lui.
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23. i a fost dup doui ani de zile,

vrerhea tunsului la Avesalom în

Velasor, care se {ine de Eîraim, a

chemai Avesalom pre toi fiii împ-

ratului.
*

1

24. i a veni * Avesalom la împ-

ratul, i a zis: tundere la robul

fâu.s mearg dar împratul i slu-

gile lui cu robul tu.

25. i a zis împratul ctre Ave-

alom: nu fiul meu, s nu mergem

not tofi i s fe îngreuem, i 1-a

silit pre el; iar el n'a vrut s mear-

g, ci 1-a binecuvântat pre el.

26. $i a zis Avesalom ctre el:

dac nu, s mearg cu noi Amnon

fratele meu, i împratul i-a zis iui:

penlruce s mearg cu tine?

'

27. i a struit la el Avesalom,

i a slobozit pre Amnon i pre toi

fiii împratului cu el, i a îcut A-

vesalom osp, ca un osp împ-
rtesc.

28. i a poruncit Avesalom slu-

gilor sale zicând: vedei dac se va

veseli inima lui Amnon de vin, i
votu zice ctre voi: batei pre Am-
non i-1 omorîi, s nu v temei

c eu v poruncesc vou, îmbrb-
iai-v\i fii viteji.

29. i slugile lui Avesalom au f-

cut lui Amnon precum le-a porun-

cit lor Avesalom; i sculându-se toi

fiii împratului au ezut fiecare pre

mucoiul su, i au fugit.

30. i a fost înc fiind ei pre cale,

a venit veste la David, zicând: b-
tut-a Avesalom pre toi fiii împra-
tului, i nici unul din ei n'a rmas.

31. i sculându-se împratul 'a
rupt hainele sale, i s'a culcat pre

pmânt i toate slugile lui, cari stau

împrejurul lui 'au rupt hainele lor.

32. i rspunzând Ionadav fiul lui

Samaa fratele lifc David a zis: s
nu gândeasc domnul meu împ-
ratul, c pre toi pruncii îiii împra-
tului i-au omorît, c numai Amnon

singur a murit, ca Avesalom îi pu-

sese în gând din ziua în care a sme-
rit pre Tamar sora lui.

33; i acum s nu pue domnul
meu împratul în inima sa cuvân-

tul acesta, zicând: foi fiii împra-
tului au murit, c numai Amnon sirt-

gur a murit. •

.

'

"

34. i Avesalom a fugit. Iar slu-

ga cea de streaj a ridicat ochiifsi,

i a vzut, i iat popor mult ve-

nea pre cale în ir pre coasta mun-

telui la pogorî, i mergând streja-

rul a spus împratului, i a zis: am
vzut oameni pre calea despre 0-

ran din partea muntelui.

35. i a zis Ionadav ctre împ-
ratul: iat fiii împratului vin, dup
cuvântul robului tu, aâ s'a fcut.

36. i a fosfdupce au sfârit a

gri, iat fiii împratului au sosit, i
ridicând glasul lor au plâns; înc i
împratul i toate slugile lui au

plâns plângere mare foarte.

37. Iar Avesalom a fugit, i s'a

dus la Tolmi feciorul lui Emiud îm*

pratul Ghedsurei în pmântul Ha-

maahad, i a plâns împratul Da-

vid pentru fiul su în toate zilele.

38. i Avesalom fugind s'a dus

în Ohedsur,i a fost acolo trei ani.

39. i a încetat împratul David

a goni pre Avesalojn, c se mân-
gâese pentru Amnon cci a murit,

CAP. 14.

Iertarea lui Avesalom.

Si
cunoscând loav fiul lui aruia,

}
c inima împratului :,s'a întors

spre Avesalom,

2. A trimis loav în Tecoe, i a

luat de acolo pre o femeie îneleap-

t, i a zis ctre ea: plângi i te îm-

brac cu haine de jale, i nu te unge

cu untdelemn, i fii ca i o femeie

care jelete pre mort în multe zile.

13. 37. 3, 3.
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3. i s mergî la împratul i s
greii ctre "dânsul aceste, i Ioav

î-a spus cuvintele ce avea zic.

4. i venind' femeia Tecoitean la

împratul a czut pre faa sa la p-
mânt, i s'a închinat lui, i a zis:

ajutor împrate, ajutor.

5. i a zis ctre ea împratul: ce

este ie? Iar ea a zis: femeie vduv
sunt eu, i a murit brbatul meu.

6. i aveâ roaba ta doi feciori, i
s'au sfdit amândoi în arin, i n'a

fost cine s-i despar, i a lovit u-

nul pre celalt frate al su, i l-a o-

morîf.

7. i iat s'a sculat toat casa a-

supra roabei tale, i a zis: d pre

cel ce a lovit pre fratele su, i-1

vom omorî pre el pentru vieaa fra-

telui su, pre care l-a omorît, i vom
pierde i pre mofeanul vostru; i
vor stinge focul meu care a rmas,
ca s nu aib brbatul meu urma
i nume pre faa pmântului.

8. i a zis împratul ctre femeie:

mergi sntoas la casa ta, i eu

voiu porunci pentru tine.

9. i a zis femeia Tecoitean c-
tre împratul: asupra mea doamne
împrate al meu s fie frdelegea,

i asupra casei tatlui meu, iarîmp-
ratul i scaunul luis fie nevinovat.

10. i a zis împratul: cine este

cel ce grete împrofiva ta? S-la-
duci ta mine, i nu va mai adaoge

a se atinge de tine.

1 î . i a zis femeia: aduc-i amin-

te dar împratul de Domnul Dumne-
zeul su, când se va aduna rudenia

de sânge s strige, i s nu piarz
pre fiul meu, i a zis împratul: viu

este Domnul, de va cdeâ din p-
rul fiului tu pre pmânt?

\2. i a zis femeia: s griasc
dar roaba ta ctre d&mnul meu împ-
ratul cuvânt, i a zis, grete.

13. i a zis femeia: pentruce ai so-

U. 1 Imp. 14, 45.

cotit aceasta asupra poporului iui

Dumnezeu, i pentruce a grit îm-

pratul cuvântul acesta, ca s se

fac greala de a nu întoarce îm-

pratul pre cel gonit?

14. C cu moarte vom muri, i ca

apa ce se vars pre pmânt care

nu se va adunâ; i nu va tuâ Dum-
nezeu suflet, nici va socoti s scoa-

dela el pre cel gonit.

15. i acum am venit a gri c-
tre împratul domnul meu cuvântul

acesta, c m va vedeâ poporul. j
roaba ta a zis: s griesc dar c-
tre domnul meu împratul, c doar
va face împratul cuvântul roabei

sale.

16. C va ascult împratul; mân-

tuiasc pre roaba sa din mâna o-

mului celui ce caut s m piarz

pre mine i pre fiul meu din mo-

tenirea lui Dumnezeu.

17. i a grit întru sine roaba ta:

cuvântul domnului meu împratului

va fi spre mângâere, c, ca îngerul

lui Dumnezeu, aâ este domnul meu
împratul a auzi binele i rul, i
Domnul Dumnezeul tu ya fi cu tine.

18. i rspunzând împratul a zis

ctre femeie: s n'ascunzi de ctre

mine cuvântul de care eu te voiu

întreb, i a zis femeia: griasc
domnul meu împratul.

19. i a zis împratul: au nu mâna
lui Ioav este "cu ..(ine în toate ace-

stea? i a zis femeia ctre împ-
ratul: viu- este sufletul tu doamne
al meu împrate, de m abat !a

dreapta sau la stânga întru toate

câte a grit domnul meu împratul;

robul tu Ioav el mi-a poruncit mie

fel a "pus în gura roabei fale toate

cuvintele acestea.

20. Robul tu Ioav a fcut ca s în-

velesc aâ cuvântul acesta, i dom-

nul meu împratul este înelept ca în-

14. Ezecbil ÎS, 23, 32; 33, îl.

17, l Imp. 29; 9.



A 2-a A ÎMPRAILOR 14-15 411

ielepciunea îngerului lui Dumnezeu

a
cunoate oale cele de pre p-

mânt.

21. Si a zis împratul ctre ioav:

iat am fcut ie dup cuvântul fu

acesta, mergi întoarce pre fiul meu

Avesalom.

22. i czând Ioav cu faa sa pre

pmânt s'a închinat i a binecu-

vântat pre împratul, i a zis Ioav;

asizi a cunoscut robul tu, c am

aflat har întru ochii ti doamne al

meu împrate! C a fcut domnul

meu împratul cuvântul robului sau.

23. i sculându-se Ioav s'a dus

în Ohedsur, i a adus pre Avesa-

lom în Ierusalim.

24. i a zis împratul: s se în-

toarc în casa sa, iar faa mea s
nu o vaz; i s'a întors Avesalom

în casa sa, i faa împratului nu

o a vzut.

25. i ca Avesalom nu era om
frumos în toi Israilul ludat foarte,

din talpele picioarelor lui i pân
în cretetul lui nu avea nici o me-

ieahn.

26. i când tundeâ el capul su,

c se tundeâ în fiecare an pentru

c îl îngreuiâ, i tunzându-se el cum-

pneâ prul capului lui dou sute

de sicii cu siclul cel împrtesc.
27. i s'a nscut lui Avesalom

trei feciori i o fat, i numele ei

erâ Tamar, aceasta era femeie fru-

moasa foarte, i a fost femeie lui

Rovoam feciorul lui Soîomon, i a

nscut lui pre Âvie.

28. i a ezut Avesalom în Ieru-

salim doi ani de zile, i faa împ-
ratului nu o a vzut.

29. i a chemat Avesalom pe Ioav

ca s-1 trimiâ pre el la împratul,

i n'a vrut s vie la el, i a trimis

a doua oar la el, i n'a vrut^ vie.

30. i a zis Avesalom ctre slu-

gile sale: vedei în arin partea lui

Ioav cea lipit de a mea, unde are

el orz, mergei i o'aprindei cu foc,

i au ars slugile lui Avesalom holda

lui Ioav cu foc.

31. i au mers robii lui Ioav la

el rupându-i hainele lor, i au zis:

ars-au slugile lui Avesalom holda

cu foc, i sculându-se Ioav a venit

la Avesalom acas, i a zis ctre

el: penfruce au ars slugile tale hol-

da mea cu foc?

32. i a zis Avesalom ctre Ioav:

iat am trimis la tine, zicând: vino

aici i te voiu trimite la împratul,

gândind : peniruce am venit din

Ghedsur? Bine erâ mie s tiu a-

colo, i acum iat faa împratului

n'am vzut, iar de este întru mine

nedreptate omoar-m.
33. i a intrat Ioav la împratul,

i i-a spus lui, i a chemat pre A-

vesalom, i a intrat la împratul i
s'a închinat lui i a czut cu faa

sa pre pmânt înaintea feii împ-
ratului, i a srutat împratul pre

Avesalom.

CAP. 15.

Fuga lui David dinaintea lui Avesalom.

Oi a fost dup aceasta, 'a fcut

ylui Avesalom care i clrei, i
cincizeci de brbai cari mergeau

înaintea lui.

2. i a mânecat Avesalom, i a

sttut în latura drumului porii, i a

fost când veneâ la împratul la jude-

cat vre un om, care avea judecat,

strig ctre el Avesalom, i zicea lui:

din care cetate eti tu? i ziceâ o-

mui, dintr'una din seminiile lui Is-

rail robul tu.

3. i zicea ctre el Avesalom : iat

cuvintele tale sunf bune i drepte,

ci nu este la împratul nimeni s
te asculte?

4. i a zis Avesalom: cinem va

pune pre mine judector pre p-

32. \ Imp. 20, 8.
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mâni, ca s vie la mine fol omul,

care va aveâ prîcirc i judecar, eu

voiu face lui dreptate!

5. i ori când se apropieâ vre un

om de dânsul i se ?închinâ lui, el

întindea mânai sa, i-1 apuc pre el

i-1 srufâ;

6. i a fcut astfel Avesalom tu-

turor israiltenilor, carii veneau pen-

tru judecat ia împratul, i Avesa-

lomi câtig inima brbailor lui Israil.

7. i a fost dup patruzeci de ani,

a zis Avesalom ctre tatl su: s
m diic s plinesc fgduina mea,

care am fgduit Domnului în He-

vron.

8. C fgduin a fcut robul tu
când lcuiâ în Ghedsur în Siriea,

zicând ; dac vre-o dalm va în-

toarce Domnul în Ierusalim, voiu

aduce jertf Domnului.

9. i a zis lui împratul: mergi

în pace, i sculându-se a mers în

Hevron.

10. i a trimis Avesalom-iscoade

îa toate seminiile lui Israi!, zicând:

când vei auzî glasul cornului, vei

zice: îcutu-s'a împrat Avesalom

în Hevron.

. 11. i cu Avesalom au mers dou
sute de brbai alei din Ierusalim,

i au mers în prostiea lor i n'au

tiut nimic.

12. i pe când aduceâ el jertfele,

a trimis Avesalom i a chemat pre

Ahifofel Golaniful sfetnicul lui Da-

vid din cetatea sa Golan. i s' a f-
cut legtur puternic, i mult po-

por mergeâ cu Avesalom.

13. i a venit vestitor la DâVid,

zicând: inima brbailor lui Israil

s'a îndreptat spre Avesalom.

14. i a zis David tuturor slugi-

lor sale, care erau c^u el în Ierusalim

:

sculai-v i s fugim, c nu este

nou mântuire de ctre faa lui A-

vesalom, grbii a merge ca s nu
grbeasc el i s tie prinz pre

noi, i s aduc ru asupra noa-

sfr, i S loveasc cetatea cu a-

scuitul sbiei.

15. i au 'zis slugile împratului

Ctre împratul : la toate câte va alege

domnul nostru împratul, gafa slu-

gile tale.

16. i a ieit împratul i toat

casa lui pedeslri dup dânsul, î
a lsat împratul zece femei iitoa-

rele sale, ca s pzeasc casa.

17. i a ieit împratul i toate

slugile lui pedesfri, i a sttut de^

parte de cas.

18. i toi slujitorii mergeau lâng
dânsul i toi Heretii i toi FelefH

i toi Gheteii, ase sute de oameni

carii au venit pedesfri din Ghef, i
mergeau înaintea împratului.

19. i a zis împratul ctre Efi

Gheteul, penfruce mergi tu cu noi?

Intoarce-te i lcuefe cu împratul
c strein eli tu, i ce ai venit aici

din locul tu?
20. Ieri ai venit i astzi slli-te-voiu

s mergi cu noi? i eu merg unde

voiu putea; mergi i te întoarce, i
întoarce pre fraii ti cu tine, i Dom-
nul va face cu line mil i adevr.

21. i a rspuns EH împratului,

i a zis: viu este Domnul, i viu

este domnul meu împratul, c în

locul unde va fi domnul meu îm-

pratul, ori în moarfe, ori în viea,
acolo va fi robul tu.

22. i a zis împratul ctre Efi:

vino i mergi cu mine, i a mers

Eti Ghefeul cu împratul i toate

slugile i toat gloata ce er cu

dânsul.

, 23. i toat ara plângeâ cu glas

mare, i tot poporul mergeâ pre pâ-

rîul Chedrilor, i împratul a trecui

pârîul Chedrilor, i tot poporul i
împratul mergeâ pre drumul ctre

pustie.

15. 16. 5, 13. 18. 3 Imp. l, 3$.

23. loan 15, 1.
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24. Si iat i Sadoe- preofuîji foi

tevijii cu el ridicar sicriul legii

Domnului din Vetar, i au oprii si*

criul legii Domnulwj Dumnezeu, iar

Aviatar a -statut lâng; el pân ce a

ieit tot poppuî din eetale.

25. i a; zis împratul clre Sa-

doc: întoarce sicriul lui Dumnezeu

în cetate, c de voiu afl har în o-

chii Domnuluim va întoarce, i-mi

va g;,'â mie pre el i frumuseea lui.

26. Iar de va zice aâ: nu ie vo-

esc, eu sunt de fa s fac mie

dup cum este bine întru ochii si.

27. i a zis împratul lui Sadoc

preotul: vedei, înloarce-te în cetate

cu pace, i Âhimaas fiul tu i Io-

natan fiul lui Aviatar amândoi iiii

votri cu voi.

28. Vedei, eu voiu rmâneâ în la-

turile pustiei, pân va veni sol de

la voi, s-mi spue mie.

29. i a întors Sadoc i Aviatar

sicriul Iui Dumnezeu în Ierusalim,

i a ezut acolo.

30. Iar David se suia pre coasta

muntelui mslinilor, se suiâ plân-

gând i cu capul acoperit, i mer-

gea descul i tot poporul cei cu el,

fiecare cu capul descoperii, se suiâ

înainte plângând.

31. i s'a spus lui David, zicând:

i Ahitofel este între cei unii cu A-

vesalom, i a zis David: Dumnezeul

meu, risipete sfatul lui Ahilofel.
j

32. i a ajuns David în vârf unde

s'a închinat acolo lui Dumnezeu, i
iat a ieit -înaintea lui Hui priete-

nul cel mai ales al lui David, având
haina sa rupt i pmânt pre ca-

pul su. *

33. i a zis David lui: de vei mer-

ge cu mine, vei fi mie sarcin;

34. Iar de te vei întoarce în ce-

fate, i vei zice lui Avesalom: Ire-

cjit-au fraii ti cu împratul; dup
mine a Irecut tatl tu, i acum slu-

26, l Imp. 3 16. 30. 19, 4.
-

ga fa suni eu împrate, las-m s
triesc; slugaJtethii tu am fost a-

lunci, iar acum sunt robul tu, i vei

risipi sfatul lui Ahitofel.

35. i iat acolo cu line suni Sa-

doc i Aviatar preoii, i lol cuvân-

tul care-1 vei auzi din gura împ-
ratului, îl vei spune ini Sadoc i
lui Aviatar preoii.

36. lat acolo cu ei doi fii ai lor:

Âhimaas fiul lui Sadoc i Ionatan

fiul lui Aviatar, i vei ..-trimite prin

ei la mine tot cuvânlul^ ce vei auzi.

37. i a intrai Hui prietenul lui

David în cetate, i Avesalom atunci

inlrâ în Ierusalim.

CAP. 16.

David ocrit dz Seinei.

Iar
David trecuse puin de vârful

muntelui, i iat Siva sluga lui

Memîivoste a ieit înaintea lui, i d

pereche de asini încrcai, i pe' ei

dou suie de pâini i ifi de sirio*

chine, i o sul definice i un foaie

de vin.

2. i a zis împratul clre Sivâ':'

ce sunt acelica? i a rspuns Sivâ:

asinii casei împratului ca s ezi

pre ei; iar pâinile i finicile câ s
mnânce slujitorii, i vinul ca" s
bea cei ce au slbit în pusiie.

3. i zis împratul: i unde este

fiul domnului tu? i a zis Sivâ c-
tre împratul: iat ade în Ierusa-

lim,c a zis: astzi vor întoarce mie

loal casa lui Isrilîrhpriea talliii

meu.

4. i a zis împralul ctre Sivâ:

iat toate câte sunt ale lui Memfi-

voste ale tale s fie, i a zis Sivâ

închinându-se: s aflu har întru o-

chii ti doamne al meu împrate!

5. i a venit împratul David pân
la Vaurim, i iat iee de acolo un

otn din rudenia casei lui Sau!, i

37. i Parai. 27, 33.

±Q. 4. 19, 29. 5. 3 Imp. 2, 8 fi 45**
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numele lui erâ Semei; feciorul lui

Ghiraa ieit mergândi blestemând.

6. i arunc cu pietre asupra lui

David i asupra tuturor slugilor îm-

pratului David, i erâ tot poporul

i toi cei fari deadreapta i dea-

stânga împratului.

7. i aâ a zis Semei când ble-

stem pre el: iei, iei brbatul sân-

giuriîor i brbat frdelege.

8. Inlors-au asupra ta Domnul lot

sângele casei lui Saui, pentruc te-ai

fcut împrat în locul lui, i iat

au dat Domnul împriea îrt mâna
lui Avesalom fiul tu; iar tu în r-
utatea fa, c brbatul sângiurilor

eti tu.

9. i a zis Avesâ fiul Saruiei c-
tre împratul: penlruce blesfeam

acel câine mort pre domnul meu
împratul? Trece-voiu i voiu tiâ

capul lui.

10. i a zis împratul ctre Ave-

sa: ce este mie i vou fiii Saruiei?

Lsai-l pre el s blesteme aâ, c
Domnul au zis iui, s blesteme pre

David ; i cine va zice penlruce faci

aâ?
11. i a zis David ctre Avesa i

ctre toate slugile sale: iat fiul meu
cel ce a ieit din pântecele meu, ca-

ut sufletul meu ; cu cât mai vârtos

acum fiul lui Iemnii; lsai-l pre el

s blesteme, c Domnul au zis lui.

12. C doar va vedeâ Domnul
smereniea mea, i va întoarce mie

bine pentru blestemul lui în ziua

de astzi.

13. i a mers David cu toi br-
baii lui pre cale, i Semei mergea

pre coastele muntelui alturea cu el,

mergând i blestemând i aruncând

cu pietre asupra lui i cu rân
împrocâ.

14. i a venit împratul i fot po-

porul cel cu el ostenii, i rsufiar
acolo.

15. Iar Avesalom i tot brbatul
lui Israil au intrat în Ierusalim, f
Ahitofel cu el.

16. i a fost când a venit Hui
prietenul cel bun al lui David Ia A-

vesalom, i a zis Hui ctre Ave-

salom : triasc împratul 1

17. i a zis Avesalom ctre Husi:

aâ mil ai de prietenul tu? Pen-

lruce nu te-ai dus eu prietenul tu?
18. i a zis Husi ctre Avesalom:

nul Ci dup acela pre care l-au-a-

les Domnul i poporul acesta i
tot brbatul tui Israil, al lui voiu fi

i cu el voiu edeâ.

19. i apoi cui voiu sluji? Au nu

fiului lui? Precum am slujit înain-

tea tatlui tu, aâ voiu fi înaintea ta.

20. i a zis Avesalom ctre Ahi-

tofel: dai-mi sfat ce vom face.

21. i a zis Ahitofel ctre Avesa-

lom: intr la iitoarele tatlui tu
pre care te-a lsat s pzeasc casa

lui, i va auzî tot Israilul c ai ru-

ina! pre tatl tu, i se vor întri

mâinile tuturor celor ce sunt cu tine.

22. i a întins cori lui Avesalom

la foior, i a intrat Avesalom la i-

itoarele tatlui su înaintea ochilor

a lot Israilul.

23. i sfatul lui Ahitofel, care-1 dl

el în zilele cele dinlâiu ca i cum ci-

nevâ ar fi întrebat cuvântul Iui Dum-
nezeu, aâ tot sfatul lui Ahitofel, i
la David i la Avesalom.

CAP. 17.

Sfatul lui Ahitofel i moartea lut,

Si a zis Ahitofel ctre Avesalom;

j
aîege-voiu mie dousprezece mii

de brbai, i m voiu scul i voiu

gonî pre David într'aceasl noapte.

2. i voiu veni asupra lui, i el

fiind ostenit i cu puteri slabe, voiu

sperieâ pre et, i va fugî tot popo-

rul cel cu el, i voiu bate pre îm-

pratul singur.

9. 9, 8; 1 Jmp. 24, 15 i 2$, 20; 22. 12, 11.
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3. i voiu întoarce pre lol popo-

rul la fine, precum se întoarce rai-

yeasa clre brbatul su, c numai

sufletul unui om cauji tu, i la tot

poporul va îi pace.

4. i s'a prut drept cuvântul a-

cesla întru ochii lui Avesalom i în-

iru ochii tuturor btrânilor lut îsrail.

5. i a zis Avesalom: ehema{i i

pre Hui al lui Arahî, i vom auzî

cc zice i el.

6. i a intrat Husi la Avesalom,

f a grit Avesalom ctre dânsul zi-

când: cuvântul acesta a grit Ahi-

ioîel, îace-vorn dup cuvântul lui?

far de nu, grete tu.

7. i a zis Husi ctre Avesalom:

nu este bun sfatul acesta, care 1-a

dat Ahitoîel de astdat.

8. i a zis Husi: tu tii pre tatl

lu i pre toi brbaii lui, c sunt

fart foarte i sunt amrîi cu sufle-

tul lor, ca o ursoaic lipsit de pui

In jarin, i ca o scroaf slbatic

în câmp, i tatl lu este brbat

rsboinic, i nu va lsa s odih-

neasc poporul.

9. C iat el acum este ascuns

în vr'un munte s'au în vr'un loc,

i va îi când va cdea preste ei la în-

ceput, i se va auzi vestea, se va zi-

ce: s'a învins poporul Iui Avesalom:

10. Fie chiar cel mai viteaz a c-
ruia inim este ca inima leului, se

va topi de fric, c tie lot Israilul

c tatl tu este tare, i viteji foi

cei ce sunt cu el.

11. Aâ îi dau eu slat, ca s a-

duni la iine tot Israilul dela Dan
pân la Virsavee, ca nisipul mrii
de mult, i tu însui s mergi în

mijlocul lor.

12. i vom merge asupra lui ori

în ee loc îl vom afla, i vom tbrî
asupra lui cum cade roua pre p-
mânt, i nu vom lsa din el i din

toi brbaii cei ce sunt cu el, nici

«nul.

13. i de se va trage în vr'o ce-

tate, va pune lol Israilul funii preste

cetatea aceea, i o vom frage pân în

pârîu, cât nu va rmânea acolo nici

piatr.

14. i a zis Avesalom i tot Is-

railul: mai bun este sfatul lui Husi

al Iui Arahil, decât sfatul lui Ahito-

îel, i Domnul au poruncit s risi-

peasc sfatul cel bun al Iui Ahilo-

fel, ca s aduc Domnul preste A-

vesaiorn toate relele.

15. i a zis Husi al lui Arahî c-
tre Sadoc i ctre Aviafar preoii:

aâ i aâ a sftuit Ahitoîel pre A-

vesalom i pre btrânii lui Îsrail,

i aâ i aâ am sftuit eu.

16. i acum trimitei degrab i
dai tire lui David zicând: s nu

rmâi la noapte în câmpiile pustie»;

ci grbete i treci, ca nu cumvâ s
prinz pre împratul i pre tot po-

porul cel cu eî.

17. Iar Ionatan i Ahimaas stau

la fântâna lut Roghil, i a mers

slujnica i ie-a spus lor; iar ei au

mers i au spus împratului David,

c nu se puteâ ivî s intre în ce-

tate.

18. i i-a vzut pre ei o slug, i
a spus lui Avesalom, i s'au dus

amândoi curând i au intrat în casa

unui om în Vaurimi, i erâ la el

o groap în curte, i s'au pogorîf

acolo.

19. i a luat femeia t a întins

acoperemânt preste gura gropii, i
uscâ pre el urluial, i nu s'a

tiut nimic.

20. i au venit slugele lui Avesa-

lom la femeie acas i au zis: unde
este Ahimaas i Ionatan? i le-a

zis lor femeia: Trecur i puin
ap ecrur i n'au aflat, i s'au în-

tors în Ierusalim.

2î. i a fost dupce s'au dus,

17. 13. Mat. 24, 2. 17. Is. Navl 15, 7; $.
Imp. 1, 5>. 19. Js. Navî 2, 4, S.
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ci au eit din groap i s'au dus

i au spus împratului David, i
au zis lui: sculai-v i trecei cu-

rând apa, ci acestea a sftuit A?

hitofei asupra voastr.

- 22. i s'a sculat David i tot

poporul cel cu el, i au trecut Ior-

danul pân la revrsatul zorilor,

nermânând nici unul care s nu

fi trecut Iordanul.

23. Iar Ahitolel vzând, c nu s'a

urmat sfatul lui, a pus eaua pre

asina sa i s'a sculat, t s'a dus

îa casa sa i la cetatea sa, i a

rânduit casa sa i s'a spânzurat

i a murit, i s'a îngropat în mor-

mînlul tatlui su.
24. i David a trecut în Mânaim,

far Avesalom a trecut Iordanul, el

i tot Israilul cu el.

25. i a pus Avesalom pre Ama-
ssi în locul lui loav preste oaste,

i Amasa» era fiul unui brbat a-

nume Ieter din lezreel, acesta a

intrat la Avighea fata lui Naas sora

Saruei mumei Iui loav.

26. i au tbrî! Avesalom i
fot Israilul în pmîntul Galaad.

27. i a îost când a intrat David

în Manaim, i Esvi fiul lui Naas
din Ravoful fiilor lui Amon, i Ma-

hir fiul lui Amiil din Lodavar, i
Verzelli Galaaditeanul din Roghelim.

28. Au adus învliuri, cldri,
vase de lut, grâu, orz, tain, gr-
une prjite, bob, linte i pâini,

29. Miere, unt, oi, brânz de vaci,

i a adus Iui David i poporului

celui cu el s mnânce, c au zis:

poporul a flmânzit, *s'a ostenit , si

a însetat în pustie.
'

CAP. 18.

Moarlea lui Avesalom.

t a numrat David tot poporul

cel ce erâ cu el, i a pus preste

25, 1 Parai. 2, 16, 17.

27, 9, 4; 19, 31, 32; 3 Imp. 2, 7.

ei cpetenii preste mit i preste sute.

2. i a trimis David a treia parte

din popor supt povuirea lui loav,

i a treia parte supt povuirea lui

Avesa feciorul Saruei fratele lui Iq«tv,

i a treia suptpovuirea lut Eti Ghe-

teul, i a zis David
(

ctre popor

:

voiu iei negreit i eu cu voi.

3. i ziser : s nu iei, c de

vom fugî, nu vor inea > seam de;

noi, i de vom muri jumtate din,

noi, nu vor ineâ seam de noi, c
tu eti cât noi zece

,

; mii. i acum
mai bine va fi s fii .tu nou în

cetate ajutor, ca s ne ajui.

4. i a zis ctre ei împratul: ce

va pîceâ întru ochii votri, voiu

face, i a sttut împratul de la-

lurea porii, i fot poporul ieea cu

sutele i cu miile.

5. i a poruncit împratul lui

loav i lui Avesa i lui .EU, zicând;

cruai-mi pre feciorul meu Avesa-

lom, t tot poporul a auzit pre îm-

pratul poruncind tuturor boierilor

pentru Avesalom.

6. i a ieit lot poporul în dum-
brav împrotiva lui Israii, i 'a
fcut rsboiu în dumbrava lui Efraim.

7. i a czut acolo poporul lui

Israil înaintea slugilor lui David,

i s'a fcut înfrîngere mare în ziua

aceea, ca la vr'o douzeci de mii

de brbai.

8. i s'a fcut acolo rsboiu în-

tins preste faa a tot pmântul, i
mai muli din popor a mâncat dum-

brava, decât sabiea în ziua aceea.

9. i s'a întâmpinat Avesalom cu

slugile lui David, i Avesalom er
clare pre mucoiul su, i a in-

trat mucoiul supt desimea unui

stejar mare, i s'a încletat capul

lui în stejar, i a rmas spânzurai,

între cer i între pmânt, i mu-
coiul s'a dus de supt el.

10. i a vzut un om i a spus

18. 4. 2 Parai. 32, 6.
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jui loav, i a zis: iat am vzut

pre Âvesalom spânzurai în stejar.

\\_ i a zis loav omului celui ce

i-a spus: ial dac I-ai vzul, pen-

fruce nu l-ai ucis acolo la pmânt?

Si eu i-ai fi dat ie zece sicii de

argint i un brâu*

12. i a zis omul ctre loav: de

mi-ai da în mân o mie de sicîii

de argint, nu vciu pune mâna mea

pre fiul împratului, c în auzul no-

stru a poruncit, împratul {ie i lui

Avea i lui Eti zicând: cruai pre

feciorul.meu Âvesalom.

13. Cum a face nedreptate a-

upra -vieii lui, c lucrul nu va rr

mâneâ, ascuns împratului, i tu ai

sta din protiv,

14. i a zis loav : eu voiu în-

cepe aceasta, nu te voiu atept pre

line, i a luat loav trei sgei în

mâna sa, i le-a înfipt în inima lui

Âvesalom, înc fiind el viu în de-

siul stejarului.

15. i l-au încunjurai zece slugi,

carii purtau armele lui loav, i lo-

vir pre Âvesalom, i-î omorîr.

16. i a trâmbia! loav cu cor-

nul, i s'a întors poporul, ca s nu

goneasc dup Israil, c nu se în-

dura loav de popor.

17. i au luat pre Âvesalom, i
i-au aruncat înlr'o prpastie mare în

dumbrav, înîr'o râp mare, i au

pus presle el grmad de pietre

mari foarie, i toi lsrailul a fugit

fiecare la lcaul su.

18. Iar Âvesalom înc iiind viu

a luat, i 'a tcut lui stâlp, pe

care l-a pus în valea împratuili,

c a zis: c n'are el fecior, ca s
se pomeneasc numele lui, i a

numit stâlpul pre numele su, i se

chiam el mâna lui Âvesalom pân
în ziua aceasta.

19. i Ahimaas feciorul lui Sa-

doc a zis: voiu alerga i voiu bine

17. Is. Navi 7, 2â; 8, 29.

vesti împratului, c i-au fcut luf

Domnul izbândire din mâna vrj-

mailor lui.

20. i a zis loav iui: iu nu eti

om de bune vesliri în zîua aceasta,

ci rntr'sît zi vei bine iveti; iar în

ziua de astzi na ver vesti bine, de

vreme ce a murii Jiul împratului:

21. i a zis loav lui Hui: mer-

gând spune împratului câte ai v-
zut, i s'a închinat Husi lut loav; i
s'a dus.

22; i a adaos înc Ahimaas fe-

ciorul iui Sadoc, i a zis ctre loav:

fie ce va fi f voiu .alergâ i eu dup
Husi; i a zis loav: penfruce s
alergi tu fiul meu? Vino, c de. vei

merge nu-i este ie de folos vestea

bun.
23. i a zis Ahimaas:. numai- de

cât voiu alergâ; i a zis loav iui:

alearg, i a alergat Ahimaas pre

calea esului, i a întrecut pre Husi.

24. i David edea între cele dou
por fi, i s'a dus strejaoiî în cerdacul

porii la zid, i ridicându-i ochii

si a vzut, i iat un om alergând

singur înaintea iui.-

25. t a strigat strejarul, i a spus

Împratului; i a zis împratul : de

este singur, bun veste este în gura

iui, i tot mergeâ i se apropieâ.

26. i a vzut stvejarul alt om
alergând, i a strigat strejaruî ctre

poart, si a zis: iat si alt orii a-
t >

learg singur; i a zis Împratul:

i acesta este bun vestitor.

27. i a zis sfrejarul: eu vz c
cel ce alearg întâiu parc ar fi aler-

gtura lui Ahimaas feciorul lui Sa-

doc; i a zis împratul: om bun este

acesta, i cu veste bun vine.

28. i a strigat Ahimaas, i a zis

ctre împratul: pacel i s'a în-

chinat împratului cu faa sa la p-
mânt, i a zis: bine este cuvântat

1
Domnul Dumnezeul tu cel ce au

I biruit pre oamenii cei ce ridicase

Biblia
27.
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mâna lor asupra Domnului meu
Împratul.

29. i a zis împratul : pace este

îiului Avesalom? f a zis Ahimaas:

vzuf-am mulime mare veselindu-

se, când a trimis loav robul împ-
ratului pfe robul tu, i n'am cu-

noscut ce este acolo.

30. i a zis împratul: întoarce-te

i stai aici, i s'a întors i a sttut.

3Î. i iat Husi dup el a venit,

i a zis împratului: veste bun
aduc domnului meu împratului,

c au fcut judecat fie Domnul a-

stzi din mâna tuturor celor ce s'au

sculat asupra fa.

32. i a zis împratul ctre Husi:

este pace fiului Avesalom ? i a zis

Husi: fie ea feciorul acesta, vrj-

maii domnului meu împratului

i toi câi s'au sculat asupra lui

cu rele.

33. i s'a turburat împratul, i
s'a suit în foiorul cel deasupra

porjii i a plâns, i aâ a zis când

îl pîângeâ pre el: fiul rneu Avesa-

lom tiul mieu ! fiul meu Avesalom 1

Mai bine muream cu pentru tine?

eu pentru tine, Avesaloame fiul meu 1

Fiul meu 1

CAP. 19.

David iari împrat.

i s'a spus lui loav, zicând: iat

împratul plânge i se fângue-

te pentru Avesalom.

2. i s'a schimbat biruina în

2iua aceea în jale la tot poporul, c
a auzit poporul în ziua aceea zi-

când: c se întristeaz împratul
pentru fiul su.

3. i s'a furiat poporul în ziua

aceea a intr în cetate, cum se furi-

eaz poporul cel ce se ruineaz
când fuge dela rsboiu.

4. i împratul a ascuns îaa sa

1Q. 4. 15, 30.

i a strigat împratul cu glas mare
zicând: fiul meu Avesalom ! Avesa-

lom fiul meu 1 fiul meu l

5. i a intrat loav la împratul

în cas, i a zis: ruinat-?i astzi

fe|ele tuturor robilor ti, celor ce

te-au scos dela moarte pre tine a-

sfzi, i sufletul fiilor ti i al fele-

lor tale, i sufletul femeilor tale, i
sufletul tiifoarelor tale.

S. iubind pre cei ce le ursc pre

tine, i urând pre cei ce te iubesc,

i ai artat astzi, c nu'ji este [ie

de boierii ti, nici de slugi, c am
cunoscut astzi, c de ar fi trit

Avesalom, fo(i noi astzi am îi mor|t,

c acesta erâ drept întru ochii ti.

7. i acum ie scoal, i iei afar

i grete ia inimile robilor ti, c
pre Domnul m'am jurat, c de nu

vei iei afar astzi, nu va rmâ-
neâ om cu tine în noaptea aceasta,

i vei cunoate c mai mare este

{te rui acesta decât tot rul ce i-a

venit ie din tinereele tale pân acum.

8. i s'a sculat împratul, i a e-
zut în poart, i la toi poporul a

vestit zicând: iat împratul ade
în poart, i a venit tot poporul îna-

intea împratului la poart; iar Is-

rail a fugit fiecare în lcaul su.
9. i erâ tot poporul pricindu-se

întru toate neamurile lui Israil zi-

când: împratul David ne-a mântuit

pre noi de toi vrjmaii notri, i
el ne-a scos pre noi din mâna ce-

lor de alt nsam, i acum a fugit din

ar i dela împriea sa de Ave-

salom.

10. i Avesalom pre care l-am uns

preste noi a murit în rsboiu, i a-

cum penlruce voi întârziai a în-

toarce pre împratul? i cuvântul

a fot Israiiul a venit la împratul.

11. i împratul David a trimis

la Sadoc i la Aviafar preojii, zi-

când: grii ctre btrânii lui Iuda

i le spunei: pentruce întârziai a
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înloarce pre împratul la casa sa?

i cuvântul a tot Israilul a venit la

împratul.

12. i fraii mei suntei voi, oa-

sele mele i carnea mea voi, i pen-

imce. întârziai a întoarce pre îm-

pratul la casa lui?

13. i zicei lai Amesai: au nu o-

suî meu i carnea mea eti tu? i
acum aâ s fac mie Dumnezeu, i
aa s-mi adauge, de nu vei fi tu

cpetenie preste oaste înaintea mea

în toate zilele în locul iui îoav.

. 14. i a câtigat inima tuturor ce-

lor din Iuda, ca a unui om, i a tri-

mis Ia împratul zicând: înloarce-fe

in t toi robii ti.

15. i s'a întors împratul i a

venit pân la Iordan, i brbaii lui

Iuda au venit în Galgala, ca s mear-

g întru întâmpinarea împratului,

ca s treac pre împratul Iordanul.

16. i a grbit Semei feciorul tui

Ghira fiul lui Iernini din Vaurimi,

i s'a pogorît cu brbaii lui Iuda în-

tru întâmpinarea împratului David.

17. i o mie de brbai cu el din

neamul lui Venismin, i Siva sluga

casei lui Saul, i cincisprezece fii

ai lui cu el, i douzeci de slugi ai

lui cu el, i au trecut Iordanul îna-

intea împratului, i au fcut sluj-

ba ca s treac pre împratul.

18. i au trecui Irecloarea ca s
scoale casa împratului, i ca s
iac ce este drept întru ochii lui;

iar Semei feciorul lui Ghira a czut
prefaa sa înaintea împratului când

a trecut el Iordanul;

19. i a zis ctre împratul: s
nu-mi socoteasc mie Domnul meu
frdelegea, i s nu-i aduci aminte

de nedreptile care i-a fcut robul

tu în ziua în care ieâ domnul meu
împratul din Ierusalim, ca s Ie

pue împratul în inima sa.

7J. 3ud. 9, 2; l Parai. "U, 1.

17. 3 Imp. 2, S.

20. C a cunoscut robul tu c
eu am pctuit, i iat eu am venit

astzi mai înainte decât tot Israilul

i decât casa Iui losif, ca sm po-

gor întru întâmpinarea domnului
meu împratul.

21. i a rspuns Avesa feciorul

Saruei, i a zis: au pentru aceasta

nu se va omorî Semei pentruc a

blestemat pre unsul Domnului?

22. i a zis David: ce este mie

i vou fiii aruei? Pentrucev fa-

cei astzi mie împrofivnici? Astzi

nu se va omorî nici un om din Is-

rail, c nu tiu de voiu împrl eu

astzi preste Israil.

23. i a zis împratul ctre Semei:

nu vei murî, i s'a jurat lui împ-
ratul.

24. i Memfivoste feciorul lui Io-

natan, fiul lui Saul, s'a pogorîf în-

tru întâmpinarea împratului, i n'a

grijit picioarele sale, nici 'a tiat

unghiile sale, nici 'a tocmit mu-
staa sa, i hainele sale nu 'a sp-
lat din ziua în care s'a dus împ-
ratul pân în ziua în care a venit

el cu pace.

25. i a fost când intra în Ieru-

salim întru întâmpinarea împratu-
lui, i-a zis lui împratul: pentruce

n'ai mers cu mine Memfivoste?

26. i a zis Memfivoste ctre îm-

pratul: domnul meu împrate! Ro-

bul meu m'a înelat, c a zis sluga

ta lui: pune aua pre asin i s
încalec i s merg cu împratul, c
chiop este robul tu.

27. i a grit ru de robul tu
ctre domnul meu împratul, i dom-

nul meu împratul ca îngerul lui

i Dumnezeu, i f ce este bine îniru

ochii ti.

|
28. C n'a îost toat casa tatlui

meu iar numai oameni de moarte

înaintea domnului meu împratul;

iar tu ai pus pre robul tu între cei

22. 3 Iinp 11 13. 2S. 1 Imp. 29, 9.
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ce mnânc din masa ta, i ce în-

dreptare mai esfe mic, sau ce poci

striga înc ctre împratul?

29. i a zis lui împratul: pentru

ce mai greti înc cuvintele tale?

Zis-am: tu i Siva împrii arina.

30. i a zis Memiivosle ctre îm-

pratul: i toate â le ia, dupce a

venit domnul meu împratul cu pace

la casa sal

31. i Verzeli Galaaditeanul s'a po-

gorîi din Roghelim, i a trecut cu

împratul' Iordanul, ca s-1 petreac

pre 'el Iordanul.

32. Iar Verzeli era om birân foar-

te, ca de optzeci de ani, acesta a

hrnit pfe împratul când lcuiâ el

în Mânaim, c era om avut foarte.

33. i a zis împratul ctre Ver-

zeli: tu treci cu mine, i eu voiu

hrni bfrârieele laie cu mine în

ierusalim.

34. i a zis Verzeli ctre împ-
ra Iul: cate sunt zilele anilor vieii

mele, ca s m suiu cu împratul

în Ierusalim ?

35. Om de optzeci de ani sunt eu

astzi, au doar cunoafe-voiu între

bine i între ru ? Au cunoate-va

înc robul tu ce va mânca sau

ce va bea? Au auzi-voiu înc gla-

sul cuttorilor sau al cântree-

lor? i pentru ce s mai fie robul

tu sarcin preste domnul meu îm-

pratul?

36. Cci puin va trece robul tu
Iordanul cu împratul, i pentruce

s-mi fac mie împratul rsplti-

rea aceasta?

37. S se întoarc dar robul tu,

i s mor în cetatea mea lâng
mormântul tatlui meu i al mu-
mei mele.

38. i iat robul tu Hamaam fiul

meu va trece cu domnul meu îm-

pratul, f cu el ce este bine în-

29, 9, 9 i 16, 4. 31. 17, 27.
32, 3 Imp. 2, 7.

1

tru ochii ti; i a zis împratul: cu

rnine' s treac Harhaam, i eu voiu

face cu el ce este bine întru ochii

mei, i ori câte vei pofti ftela mine,,

voiu face ie. '

;

39. i a trecut iot poporul Ior-

danul, i împratul â trecut, f ^
srutat împratul pre Verzeli ' |
bine 1-a cuvînfal pre el, i s'a în-

tors la casa sa.
r»

40. i a trecut împratul în Gal-

gla, i Hamaam a trecut cu ei, "i
fot poporul lui luda a trecut cu îm-

pratul, i înc jumtate din po-

porul lui Israil.

41. i iat tot Israilul a venit <1&

împratul, i a zis ctre împratul:

pentruce ie- a furat pre fine fraii

notri brbaii lui luda de au trecut

pre împratul i casa lui Iordarral

i toi brbaii lui David ; cu dînsul?

42. i au rspuns toi brbaii iui

Iuda ctre brbaii lui israil, i au

zis: fiindc se apropie de mine îm-

pratul, pentruce» ie-ai mânieaf aâ
de lucrul acesla ? Au doar am mân-
cat din mâncarea împratului ? sau

ne-a fcui nou vre un dar? sau

ne-a ridicat vre-o sarcin ?

43. i a rspuns brbatul lui Is-

rail brbatului lui Iuda, i a zis:

zece mâini sunt la împratul, i
cel înfâiu nscut eu sunt, au tu ?

înc i întru David sunt mai mult

de cât tine,"•i pentruce m'ai bat-

jocorit, i nu s'a socotit cuvînrul

meu cel dintâiu ctre luda, ca s
întorc pre împratul meu? i s'aîn-^

trit cuvântul b'.batuiiului luda mai

mult de cât cuvântul brbatului iui

Israil.

CAP. 20.
Rasvrtirea lui Savee i moartea lui..

Si
a fost acolo un fiu fr de lege,

}
i numele lui Savee, feciorul lui

Vohori brbat Iemeneu, i a frâm-

20- 2. Iîrtp. 12, 16.
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bifat cu cornul, i a zis: nu este

nou parte în David, nici motenire

jiou întru, fiul lui lesse, fiecare la

lcaurile sale Israile!

2. i s'a sulf tot omul lui Israil

dela David dup Savee feciorul lui

Vohori. dup brbaii lui Iuda s'a

îlpif de împratul lor de ia Iordan,

i pân la Ierusalim.

3. i a intrat David în casa sa în

.'ierusalim, i a luat împratul cele

/zece femei iitoareîe sale, pre care

/ ie-a fost lsat s pzeasc casa, i
/ le-a dat pre acelea în casa de paz,

/ i îe-a hrnit, i la ele n'a intrat,

i au stat închise pân la ziua morii

lor, vduve trind.

4. St a zis împratul ctre Ame-

sa i; cheam-mi pre brbaii fiii lui

luda pe a treia zi, i s fii i lu aici.

5. i a mers Amesai s cheme

pre Iuda, i a înfârzieaf din vre-

mea care i-a rânduit lui David.

6. i a zis David ctre Amesai :

acum mai ru ne va face Savee

feciorul lui Vohori de cât Avesalom,

i acum. tu ia cu tine slugile dom-

nului tu, i alearg dup dânsul,

ca nu cumva s-i afle ceti tari,

i s. scape dinaintea ochilor notri.

7. Lau ieit dup dânsul Avesai

i brbaii lui Ioav i iiereti i Fe-

kti i foi rsboinicii, i au ieit din

Ierusalim s alerge dup Savee fe-

ciorul lui Vohori.

8. i ei lâng piatra cea mare,

cea din Gavaon, i Amesai a in-

trat înaintea lor, i lq.av era încins

cu haina îmbrcmintei sale, i pre-

sfe ea încins sabie, care spânzur
prete coapsa lui în teaca ei, i
sabia a ieit i a czut.

9. i a zis Ioav lui Amesai: fii

sntos fratefe meu
;
i mâna cea

dreapt a lui Ioav a apucat barba

lui Amesai ca s-1 srute,

10. i Amesai n'a pzit sabiea

10. 3 Imp. 2. 5.

cea din mâna lui Ioav, i î-a lovit

pre el Ioav cu ea în pântece, i s'au

vrsat maile lui pre pmânt, i a

doua-oar nu 1-a lovit, i a murit

;

iar Ioav i Avesai fratele lui au aler-

gat dup Savee feciorul lui Vohori.

11. i un om din slugile Iui Ioav

a sttut lâng dânsul, i a zis : cine

voete pre Ioav i cine este al Iui

David s vie dup Ioav.

T2. Iar Amesai mort tvlit în

sânge în mijlocul cii, i vzând
un om c sta tot poporul, a mutat

pre Amesai din cale în arin, i a

pus preste el hain, c a vzut cum
c tot cel ce veneâ lâng el sta.

13. i a îosfdupce l-a mutai din

cale a mers fot îsrailul dup Ioav

ca s alerge dup Savee feciorul

lui Vohori.

14. i î-a urmrii în toate semin-

iile lui Israil la Evel i la Vefmaha,

i toi cei din Mari i din toate cet-

ile s'au adunaf i au mers dup el.

15. i s'au dus, i l-au încunjuraf

pre el în Evel i în Veimaha, i su

fcut an j asupra cetii, i au st-

tut în zidul cel dinainte, i lot, po-

porul, care era cu Ioav socotea s
surpe zidul.

16. Iar o femeie îneleapt a sfri-

gaf de pre zid, i a zis: auzii! Au-

ziii Spunei lui ioav s se apropie

pân aici, i voiu gri ctre el.

17. i s'a apropia! Ioav ctre ea,

i a zis femeia: fu eti Ioav? Iar el

a zis: eu, i i-a zis lui: ascult cu-

vintele roabei fale, i a zis Ioav:

auz, eu sunf.

18. i a gril zicând: odinioar

era un proverb ce zice: cel ce vo-

ete a întreba s întrebe în Evel i
în Dri, de au lipsii cele ce au pus

credincioii lui Israil, cel ce voete

a întreb s întrebe în Evel, i aa
a zis.

19. De au lipsit, i eu sunt dintre

15. 4. Imp. 19, 32.
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cei ce {in pacea între puternicii iui

îsrail, iar tu cerci a omorî cetatea

i maica cetilor întru îsrail, pen-

truce prpdeti motenirea Dom-
nului?

20. i a rspuns loav, i a zis:

departe de mine, departe de mine

fie s o prinz'i s o stric.

21. Nu este aâ cuvântul, ci un

om din muntele Eiraim, Savee, fe-

ciorul lui Vohori numele lui, a ri-

dicat mâna sa asupra împratului

David. da{i-mi pre acela singur, i
m voiu duce dela cetate; i a zis

femeia ctre loav: iat capul lui se

va arunc la tine presle zid.

22. i a intrat femeia la tot po-

porul, i a grit ctre toat cetatea

cu înfeiepciunea ei, ca s taie ca-

pul lui Savee feciorul lui Vohori, i
1-a tiat, i î-a aruncat la loav, i
a trâmbiat cu cornul, i s'a risipit

dela cetate tot omul la lcaurile

sale, i loav s'a întors în Ierusalim

la împratul.

23. i loav era mai mare preste

toat oastea lui îsrail, iar Vaneas

feciorul lui Iodae preste Hereti l
preste Feleh".

24. i Adoneram preste bir, iar

îosafat feciorul lui Ahilut scriitor.

25. $i Susa logoft, i Sadoc i
Avrafar preoi.

26. i înc i Iras al lui lari erâ

preot lui David.

CAP. 21.

David întâmpin foametea i biruete

fre Filisteni.

Si s'a fcut foamete în zilele lui

,
David trei ani unul dup altul, i

a cutat David fata Domnului, i au

2is Domnul: pentru Saul i pentru

strâmbtatea casei lui, în vrsarea

sângelui când a ucis pre Gavao-

nifent.

23. S, 16.

21. I. lezecbit, 17, 18.

2. i a chemat împratul David

pre Oavaoniteni, i a zis ctre ei:

iar Gavaonitenii nu sunt fiii lui Îs-

rail, ci sunt din sângde Amoreului,.

i fiii lui îsrail au jurat lor, i a cer-

cat Saul s-i ucig pre ei, pentru

râvna ce aveâ el spre fiii iui îsrail

i ai lui luda.

3. i a zis David ctre Gavaoni-

teni: ce voiu face vou? i cu ce

voiu îmblânzi, ca s binecuvânta}!

motenirea Domnului?

4. i au zis lui Gavaonitenii: nu
este nou pentru argint sau pentru

aur, cu Saul i cu casa lui, i nu
este nou ca s omorîm vre un om
din tot îsrailul, i a zis: ce veti zice

voi, voiu tace vou.
5. i ei ziser ctre împratul: o-

mul acela care ne-a slbit pre noi,

i ne-a gonit pre noi i a cugetat

s ne piarz pre noi, s-l pierdem

pre el, ca s nu steâ el în tot ho-

tarul lui îsrail.

6. Dai nou apte brbai din fiii

!ui, i s-i spânzuram pre ei dom-
nului în Gavaonuî lui Saul alei

Domnului, i a zis împratul: eti

voiu da.

7. i s'a fcut mil împratului

de Memuvoste fiul lui Ionatan fe-

ciorul lui Saul pentru jurmântul

Domnului cel între ei i între Da-

vid i între Ionatan feciorul lui Saul.

8. i a luat împratul pre cei doi

fii ai Resfei fetei lui Aiea pre carii

i-a nscut lui Saul pre Ermoni i
pre Memfivoste, t pre cei cinci fe-

ciori ai Melholei fetei lui Saul, t
pre carii i-a nscut lui Esdriiî fe-

ciorul lui Verzeli al lui Maulafi.

9. i a dat pre ei în mâna Gava-

onifenilor, i i-au spânzurat pre er

în munte înaintea domnului, i au

czut acolo aceti apte într'un ioc,

iar ei s'au omorît în zilele cele mâi

2. Isus Navî 9, 16. 7. 1 Imp. 18, 1.

8. 3, 7
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dinfâiu ale secerei, când încep a se

secer orzurile.

10. Iar Resîa fata lui Aiea a luat

«ac, i l"a aternut pre piatr la

începui"! secerii orzurilor pân a

picat preste ei ap din cer, i n'a

îHsat pasrile cerului s odihnea-

sc preste ci ziua i hiareîe arinii

noaptea.

11. i s'a spus lui David toate

câte a fcut Resîa îafa lui Aiea i-

ifoarea lui Saul.

12. i a mers David, t a luaf oa-

sele lui Saul i oasele lui Ionatan

\ fiul lui dela oamenii locuitori în

\îavis Gaîaad, carii furase pre ei din

ulia Vetsanei, c acolo au fost pus

pre ei cei de alt neam în ziua în

care au btut cei de alt neam pre

Saul în Ghelvoe.

13. i a adus de acolo oasele lui

Saul i oasele lui Ionatan fiul lui,

l a adunat oasele celor spânzurai.

14. i a îngropat oasele lui Saul

i oasele lui Ionatan fiul lui i oa-

sele celor spânzurai în pmântul
lui Veniamin, alturea în mormân- j

tutluiChis tatl lui, i a fcut toate

câte a poruncit împratul, i s'a mi-

lostivit Dumnezeu spre pmânt dup
aceasta.

15. i au mai fcut rsboiu cei

de alt neam, cu Israil, i s'a pogo-

rît David i slugile lui cu el, i
s'au btut cu cei de alt neam, i a

ostenit David.

16. Iar lesfi care era din nepoii

îui Rafa, a cruia suli cumpnea
Irei sute de sicii cumpnitur de

aram, acesta era încins cu sabie,

i socoleâ s loveasc pre David.

17. i Avesa feciorul Saruei i-a

ajutat, i a lovit pre cel de alt neam,

i l-a omorît, atunci au jurat br-
baii lui David zicând: nu vei mai
iei cu noi la rsboiu, ca s nu
stingi lumina lui Israil.

12. 1 Imp. 31, 12. 14. Is, Navi 18, 28.
16. 1 Jmp. 17. 7.

18. i dup aceasta iar s'a îcut
rsboiu în Ghet cu cei de alt neam,

atunci a btut Sevoha al lui Asrna-

toli pre Seî cel ce era din nepoii

lui Rafa.

19. i s'a mai fcut rsboiu în

Rov cu cei de alt neam, i a btut
Eîeanan feciorul lui Ariorghim Vet-

leemiteanuî pre Goliat Gheteul, iar

coada suliii îui erâ ca sulul es-
torilor.

20. i s'a mai îcut înc rsboiu

în Ghet, i era un brbat din Ma-

don, i degetele mâinilor i dege-

tele picioarelor lui câte ase. dou-
zeci i patru la numr, acesta erâ

din cei nscui din Rafa.

21. i a ocrîl pre Israil, i l-a

btut pre el Ionatan feciorul lui Se-

mei fratele lui David.

22. Aceti patru s'au nscut str-

nepoi uriailor în Ghet din casa lui

Raîa, i a czut în mâna lui Da-

vid i în mâna slugilor lui.

Cântarea lui David de miilmit, pen-

tru izbvire de vrjmai.

Si
a grit David Domnului cuvin-

j
iele cântrii acetia în ziua în

care l-au izbvit pre el Domnul din

mâna tuturor vrjmailor lui i din

mâna lui Saul i a zis :

2. Doamne, piatra mea 1 i tria

mea 1 i scparea mea l

3. Dumnezeul meu pzitor va fi

mie, i voiu ndjdui spre dânsul,

aprtorul meu i cornul mântuirii

mele, ajutorul meu i scparea mân-
tuirii mele, de cel nedrept m va

mârrfuî.

4. Ludând voiu chema pre Dom-
nul, i de vrjmaii mei m voiu

mântuî.

5. C m'au cuprins durerile morii,

i rîurile frdelegii m'au turburat.

18. 1 Paralip. 20. 4.

22 1- Psalm. 17, 3. 4. Psalm. 17, 4.
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6. Durerile morii m'au încunjuraf,

înlâmpinalu-m'au greutile morii.

7. întru necazul meu voiu chema
pre Domnul, i ctre Dumnezeul

meu voiu sfrigâ, i va auzi din Bi-

serica cea sîânf a sa glasul meu,

i strigarea mea înlru urechile lui.

8. i s'a cltit i s'a cutremurai

pmântul, i temeliile cerului îm-

preun s'au turburat i s'au cltit,

c s'au mânieat predânseîe Domnul.

9. Suilu-s'a fum întru mâniealui,

i ioc din gura lui va mânca, cr-
buni s'au aâat dela dânsul.

10. i au plecat cerurile i s'au

pogorîf, inegursupt picioarele lui.

îl. i au ezut preste Heruvimi, i
au zburat, i s'au artat preste ari-

pile vânturilor.

12. i au pus întuneric ascunde-

rea lui împrejurul lui cortul lui, în-

tunericul apelor au îngrat în norii

vzduhurilor.

13. Din strlucirea cea dinaintea

lui s'au aâat crbuni de îoc.

14. Tunat-au din cer Domnul, i
cel înalt i-au dat glasul su.

15. i au trimis sgeji, i i-au risi-

pit pre ei, i au fulgerat fulger i
i-au turburat pre ei.

16. i s'au artat izvoarele ape-

lor, i s'au descoperit temeliile lu-

mii de certarea Domnului, de su-

flarea duhului mâniei lui.

17. Trimis-au dintru înljime i m'au

luat, ridicatu-m'au din ape multe.

18. Mântuifu-m'au de vrjmaii mei

cei tari, de cei ce m ursc pre

mine, c s'au mai întrit decât mine.

19. Intârnpinatu-m'au ei în ziua ne-

cazului meu, i au fost Domnul în-

trirea mea.

20. i m'au scos întru lrgime, i
m'au izbvit, c bine au voit întru

mine.

21. i mi-au rspltii mie Domnul
dup dreptatea mea, i dup cur-

Jud. 5, 4, 5; Ps. 67, 9.

|iea mâinilor mele va rsplti mie.

22. C am pzit cile Domnului,

i n'am fcut pgântate despre

Dumnezeul meu.

23. C toate judecile lui înain-

tea mea sunt, i îndreptrile lui nu

s'au deprtat dela mine.

24. i voiu fi fr de prihan cu

dânsul, i m voiu pzi de frde-
legea mea.

25. i'mi va rsplti mie Domnul

dup dreptatea mea i dup curiea
mâinilor mele înaintea ochilor lui.

26. Cu cel cuvios, cuvios vai îi,

i cu omul cei desvârit, desvâr-

it vei fi.

27. i cu cei ales, ales vei fi, i cu

cel îndrtnic te vei îndrtnici.

28. i pre poporul cel srac vei

mântui, i ochii mândrilor vei smeri.

29. C tu eti lumintorul meu
Doamne, i Domnul îmi va lumin
întunericul meu.

30. C întru tine m voiu izbvi

de ispit, i intru Dumnezeul meu
voiu trece zidul.

31. Dumnezeul meu fr prihan

este calea lui, cuvântul Domnului

cu foc lmurit scutifor este tuturor

ceior ce ndjduesc spre dânsul

32. Cine este Dumnezeu afar de

Domnul? i cine este fctor afar

de Dumnezeul nostru?

33. Cel tare care m întrete cu

putere, i au pus fr prihan ca-

lea mea,

34. Cel ce pune picioarele mele

ca ale cerbului, i preste cele înalte

m pune.

35. Cel ce înva mâinile mele la

rsboiu, i sfrâm arc de aram
în braele mele.

36. i ai dat mie scuteal de mân-

tuirea mea, i ascultarea fa m'a în-

mulit pre mine.

37. Lrgil-ai paii mei supt mine,

i n'au slbit picioarele mele.

35. Psalm. 143, 1.
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3g. Gorti-votu pre Vrjmaii mei,

i
voiu prinde pre dânii, i nu m

pân ce voiu sfâri

\ frânge pre dânii, ?i

se vor "scuiâ, i vor cdea supt

voiu întoarce

pre ei.

39. i voiu

40. i îît2 vei întri cu putere spre

îHsboiu, împiedecâ-vei pre cei ce se

scoal'" asupra mea, supt mine.

41. i at vrjmailor met mi-ai

dat mie dosul, i pre cei cem ursc

pre mine i-ai pierdut.

42. Strigâ-vor, i nu este cine s-i

ajute, ctre Domnul, i nu i-a auzit

pre ei.

43. i am zdrumicat pre ei ca -
râna pmântului, ca tina din dru-

muri i-am supieat pre ei.

44! i m vei izbvi de sabiea no-

Toadelor, pzi-rh-vei cap neamuri-

lor, poporul pre care n'am' cunos-

cut, a slujit mie.

45. Fii streini au minit mie, cu

auzul urechii m'au ascultat.

46. Fii streini se vor lepda i
vor chiop din crrile lor.

47. Viu este Domnul, i binecuvân-

tat este pzitorul meu, i se va înl-

Dumnezeul meu, pzitorul mântu-

irii, mele. .

48. Tare este Domnul cel ce d
izbândirî mie, i a supus noroade

supt mine.

49. i m'au scos pre mine dela

vrjmaii mei, i dela cei ce sescoal
asupra mea m vei înla, de omul
nedrept m vei izbvi.

50. Pentru aceasta m voiu mr-
turisi ie Doamne întru neamuri, i
numelui tu voiu cânt.

51. Cel ce mreti mântuirile îm-

pratului, i faci mil unsului tu
lui David i seminiei lui pân în

veac.

49. Psalm \7, 49.
50, Rom, 15, 9.

GAP. 23.

Cele din urm cuvinie ale lui Davidt

i vitejii lui.

Si
acestea sunt cuvintele lui David

, cele mai de pre urm: credincios

este David fiul lui lesse, i credin-

cios brbat pre care l-au sculat Dom-
nul preste unsul Dumnezeului lui

lacov, i cuvioi Psalmii lui Israil.

2. Duhul Domnului au grit întru

mine, i cuvântul lui pre limba mea.

3. Zice Dumnezeul lui Israil: rnie

au grit pzitorul lui Israil. Pild am
grif întru oameni, cum vei întri

frica lui Dumnezeu.
4. i în lumina lui Dumnezeu di-

mineaa, s rsar soarele dimi-

neaa, n'a ieit din lumin, i ca

din ploaie otava din pmânt.
5. C nu este aâ casa mea cu

cel tare, c legtur venic au pus

mie, gata în toat vremea pzit, c
toat mântuirea mea i toat voea

întru Domnul, c nu va odrsli cel

frdelege.

6. Ca un ghimp scos toi acefiea,

c nu cu mâna se vor prinde.

7- i omul nu se va osteni întru

aceasta, i mulime de fier i de

lemn de suiie, i în foc cu ardere

vor arde întru ruinea lor.

8. Acestea sunt numele vitejilor

lui David: levoste Hananeul cel mai

întâiu între cei trei este: Adinon A-

soneanul, acesta a scos sabiea sa

asupra a opt sute de rnii odat.

9i i dup el Eleanan feciorul fra-

telui tatlui su, fiul lui Dudi unui

dintre cei trei viteji carii erau cu Da-

vid, când a ocrît el pre cei de alf

neam, i cei de alt neam se adu-

nase acolo la rsboiu* i a fugit iot

Israilul de ctre faa lor.

10. El s'a sculat, i a btut pre

cei de alt neam, pân ce s'a osie-

23. S, 1 Parai. 11, 10 i 19,10.

9. 1 Parai. 11, 12.
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nit mâna lui, i s'a lipii mâna lui

de sabie, i au fcui Domnul mân-

tuire marc în ziua aceea, i popo-

rul s'a înlors dup el numai a jeîuî.

11. i dup acesta Samaia fecio-

rul iui Asa Aruhieu!, care când s'au

adunat cei de alt neam în Tiriea,

unde era o parte de jarin plin de

linie, iar poporul fugi dela faa ce-

lor \ie aii 'ftearn;

VZ. A stai ca un stâlp în mij-

locul prii aceea, i o a mântuit i
a btut pre cei de alt neam, i au

fcui Domnul mântuire mare.

13. i s'au pogorît trei din cei

treizeci de boieri, i s'au pogorît în

Kason la David în petera lui Odo-

lam, când ceata celor de alt neam
ISbrîse în valea lui Rafain.

14. i David era atunci în îni-

riiur, iar tabra celor de alt neam
erâ atunci în Vifîeem.

15. i poftind David, a zis: cine-mi

va da ap din fântâna cea din Vi-

ileem, care este lâng poart, i ta-

bra celor de alt neam atunci erâ

în Viiîeem.

16. i acei trei mari au rupt tabra

celor de alt neam, i au scos ap
din fântâna din Vitleem, care este

lâng poart, i o au luat, i s'au

întors la David, i n'a vrut s o bea,

ci o a vrsat Domnului.

17. i a zis: departe dela mine

s fie Doamne a face aceasta, au

bea-voi sângele brbailor celor ce

s'au dus cu sufletul lor ? i n'a

vrut s o beâ. Aceasta au fcut cei

trei vieii.

18. i Avesa fratele lui Ioav fe-

ciorul Saruei acesta erâ cel mai
întâiu între cei trei, i acesta a ri-

dicat sulia sa asupra a trei sute

de rnii, i erâ numit între cei trei.

19. Intre acei trei a fost mrit, i
cpetenie, i pân la cei trei n'a

ajuns.

29. 1 Parai. 11, 21.

20. i Vaneas feciorul lui lodae,

acesta erâ brbat, care fcuse muite

i mari fapte în Caveseil, i acesta

a ucis pre cei doi feciori ai lui A-

riil Moaviteanul, i acesta s'a po-

gorît i a ucis leul în mijlocul gropii

în vreme de iarn.

21. Acesta a ucis pre un brbat
Eghiptean om chipe, i în mâna
Eghipteanului erâ suli ca un lemn

de punte, i s'a pogorît la el cu un;

toeag, i a apucat sulia din mâna;

Eghipteanului, i 1-a omorîî pre el.

cu sulia lui.

22. Acestea a fcut Vaneas fecio-

rul lui lodae, i numele lui între

cei trei viteji.

23. Intre cei trei mrit, i la acei

trei n'a ajuns, i l-a pus pre el Da-

vid presie sfetnicii si, i acestea

suni numele celor viteji ai împra-
tului David:

24. Asail fratele lui toav, acesiai

este unul dintre cei treizeci. Eleansr*

feciorul lui Duda fratele tatlui siî

din Vitieem.

25. Sema Rudeul.

26. Helis Keloteanul, Iras feciorul

lui Isca Tecoiteanul.

27. Aviezer Anoiiteanul, Mevone
Asotiteanul.

28. Ehlon Ahiteanul, Noere Neto-

fatifeanul.

29. Eli feciorul lui Vana Netoîa-

tileanul, Efi fiul lui Riva din Oavaa

al lui Veniarnin.

30. Vaneas Faratoniteanul, Uri de

la Nalaîi al Gheii.

31. Ariiî feciorul Aravoteanului,

Zaor Varsamileanul.

32. Eliasa feciorul Lavoniieanuluî,

Vasac al lui Gonni feciorul lui Io-

natan.

33. Sama Aroriteanul, Ahian fe-

ciorul lui Araia Araturifeanul.

34. Elifalat feciorul lui Maahi, E-

20. Is. Navi 15. 21. 21. 1 Parai. 11, 22.
24. 1 Parai. 11, 26. 30. Jud. 12, 15.
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fiav
feciorul lui Ahiloîei Ghebni-

leartul.

35. Asarai Carmileanul a! iut Ureu

feciorul Azvii.

36. Igala feciorul lui Nafan i Voan

feciorul iui Agarin.

37. Elah Amoniteanul, Ghelore Vi-

roteuî, purttorul armelor lui loav

feciorul Saruiei.

38. Iras Ehreul

39. i Urie Heteul, de to{i trei-

zeci i apte.

CAP. 24.

David numr foporul i e pedepsit

cu cium.

Si
a adaos mânia Domnului a se

aprinde întru Israil, i a micat

pre David întru dânii zicând: mergi

numr pre Israil i pre luda.

2. i a zis împratul ctre loav

mai marele puterii, care erâ cu dân-

sul: mergi dar prin toate seminiile

lui Israil i ale lui Iuda dela Dan
pân la Virsavee, i numr popo-

rul, i voiu ti numrul poporului.

3. i a zis loav ctre împratul:

Domnul Dumnezeul tu s adauge

poporul cât esfe acum, i de o sut
de ori atâta, s vaz ochii domnu-
lui meu împratului; iar domnul
meu împratul, pentruce voete cu-

vântul acesta?

4. i a biruit cuvântul împratu-
lui la loav i la mai marii oastei,

i a ieit loav i mai marii otirei

dela împratul ca s numere pre

poporul lui Israil.

5. i a trecut Iordanul, i a tb-
rî! în Aroir deadreapta cetii cei

din mijlocul vii lui Gad i a lui

Eliezer.

6. i a venit în Galaad i în p-
mântul Tavason i Ifon, care este

Adase. i a mers în Danidan, i a

încunjurat Sidonul.

24- 1. 1 Parat. 21, 1. 2. Jud. 20, 1.

.V. a 2 Lege 1,11, 5. Is. Navi 13, 16.

7. t a venit în Mapsarul Tirului

i în toate cet{Ue Eveului i ale

Hananeului, i a mers spre rs-
ritul lui Iuda în Virsavee.

8. i a umblat în tot pmântul,

i dup nou luni i douzeci de zile

a sosit la Ierusalim.

9. i a dat loav numrul cerce-

trii poporului la împratul, i a

fost în Israil opt suie de mii de

brbai tari, carii purtau sabiea, iar

brbaii lui luda cinci sute de mii,

brbaji rsboinici.

10. i îi btea inima lut David în

el, pentru c a numrat poporul,

i a zis David ctre Domnul: gre-

it-am foarte fcând cuvântul acesta,

t acum Doamne ridic frdele-

gea robului tu, c foarte nebunete
am lucrat.

11. i s'a sculat David dimineaa,

i a fost cuvântul Domnului ctre

Gad prorocul vztorul, zicând:

12. Mergi, i gr?eie ctre David,

i-i spune, acestea zice Domnul: trei

ridic eu asupra ta, alege-i una din-

tr'acelea, i voiu face ie.

13. t a intrat Gad la David, t i-a

spus i i-a zis lui: alege-i cesi se

fac, au s vie trei ani de foamete în

pmântul tu? Au trei luni s fugi

tu dinaintea vrjmailor ti, i ei

s te goneasc, au trei zile s îie

moarte în pmântul tu ? Acum dar

cunoate, i vezi, ce voiu rspunde
celui ce m'au trimis.

14. i a zis David ctre Gad: strimt

este mie de câte trele prile foarte;

ci mai bine voiu cdeâ în mâinile

Domnului, c multe sunt îndurrile

lui foarte, decât s caz în mâinile

oamenilor.

15. i 'a ales David moartea, i
erau zilele secerii de grâu, î au dat

Domnul moarte în Israil de dimi-

nea pân la vremea prânzului, i

7. Is. Navî 19, 29 10. 12, li. 13. 1 Parat.
21, 12. 14. i Parai. 21, 13. 15. Daniil 13, 53.
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a început perirea în popor, i a mu-
ri! din poporul Domnului dela Dan
i pân la Virsavee aptezeci de mii

de oameni.

16. t a întins îngerul lui Dum-
nezeii mâna asupra Ierusalimului

ca s i strice, i i s'au fcut mil
Domnului de rutate, i au zis înge-

rului celui ce stric în popor: desiul

este acum, trage mâna ta, i înge-

rul Domnului era lâng ariea lui

Orna Evuseul.

17. i a zis David ctre Domnul,

când a vzut el pre îngerul care lo-

veâ pre popor, i a zis: iat eu sunt

cel ce am pctuit, i eu sunt p-
storul cel ce am fcut ru, iar ace-

stiea oile ce au fcut? S fie dar

' mâna ta preste mine i preste casa

tatlui meu.

18. i a venit Gad la David în

ziua aceea, i i-a zis lui: sue-le i
pune Domnului jertfelnic în ariea

lui Orna Evuseul.

19. i s'a suit David dup cuvân-

tul lui Gad prorceul în ce chip i-au

poruncit lui Domnul.

20. Si s'a uitat Orna, si a vzut
pre împratul i pre slugile lui ve-

nind ctre sine, i a ieit Orna, i
s'a închinat împratului cu faa sa

pre pmânt.

21. i a zis Orna: ce este c a

venii domnul meu împratul la ro-

bul su? i i-a zis David: s cum-
pr dela tine ariea, ca s zidesc

jertfelnic Domnului, i s înceteze

moartea deasupra poporului.

22. i a zis Orna ctre David: ia-o,

i s aduc domnul meu împratul
Domnului ce este bine întru ochii

lui, iat boii spre ardere de tot, i
roatele i uneltele boilor în loc de

lemne.

23. Toate a dat Orna împratului,

i a zis Orna ctre împratul: Dom-
nul Dumnezeul tu s te binecu-

vinleze pre fine.

24. i a zis împratul ctre Orna:

nu, ci cumprând voiu cumpr de

la tine cu prej, i nu voiu aduce

Domnului Dumnezeului meu ardere

de tot în dar dat, i a cumprat
David ariea i boii cu argint de

cincizeci de sicii.

25. i a zidit acolo David jertfel-

nic Domnului, i a adus ardere î
jertf de pace, i a adaos Solomon
ia jertfelnic dup aceea» c dintâiu

erâ mic, i Domnul s'a milostivit

pmântului, i a încetat perirea dea-

supra lui Israil.

22. 1 Imp. 6, 14. « •

24. 1 Parai. 21, 25.



CARTEA A TREIA

. CAP. 1,
'

: Soloinoa.

Iar
împratul David îmbtrânise în-

delungat de zile, i-l învleâ cu

jjainc, i nu se înclzea,

2. i au zis slugile lui ctre dân-

sul: s caute împratului fecioar

tânr, i s stea înaintea împra-

tului i s-l înclzeasc i s doar-

m cu el, i se va înclzi domnul

nostru împratul.

3. i a cutat fecioar frumoas
din tot hotarul lui îsrail, i a aliat

pre Avisag Somaniteanca, i o a a-

dus la împratul.

4. i fecioara era la chip frumoas
foarte, i înclzea pre împratul i
slujeâ lui, i împratul nu o a cu-

noscut pre ea.

5. Iar Adonias feciorul Aghitei s'a

ridicat, zicând: eu voiu împrai, i
'a fcut lui care i clrei, i cinci-

zeci de oameni alergau înaintea lui.

6. i nu 1-a oprit pre el tatl su
niciodat, zicând : pentruce faci acea-

sta? i erâ el la chip frumos foarte,

i pre el l-a nscut dup Âvesalom.

7. i a vorbit cu Ioav feciorul Sa-

ruei i cu Aviatar preotul, carii a-

jutau pre Adonias urmând iui.

1. I. Parai. 23, 1. 5. 2 împ. 3, 3.

a Împrailor
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8. Iar Sadoc preotul i Vaneâs
feciorul lui lodae i Natan prorocul

i Semei i Risi i vitejii lui David,

nu erau cu Adonias.

9. i a junghiat Adonias oi i vi-

ei i miei, la piatra lui Zoelef, care

erâ lâng fântâna lui Roghii, i a

chemat pre loji fraii si pre fiii îm-

pratului i pre foi brbaii lui luda

i pre slugile împratului.

10. Iar pre Natan prorocul i pre

Vaneas i pre viteji i pre Solo-

mon fratele su, n'a chemat.

11. i a grit Natan ctre Virsa-

viea muma lui Soîomon zicând: au

n'ai auzit c s'a fcut împrat A-

donias feciorul Aghitei, i domnul
nostru David nu tie?

12. i acum vino s-i dau sfat

i s-i mântueti sufletul tu i su-

fletul fiului tu Solomon.

13. Vino i intr îa împratul Da-

vid, i grete ctre el zicând : doam-

ne al meu împrate! Au nu te-ai ju-

rai fu roabei taie, zicând: c Solo-

mon fiul tu va împrî dup mine,

i el va edeâ pre scaunul meu?
Pentruce dar împrete Adonias?

14. i iat înc grind fu cu îm-

pratul, i eu voiu intrâ dup fine,

i voiu plinî cuvintele tale.

S. 4, ÎS.

9. I Imp. 17, 77; Îs. Navi 15, 7.
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15. i a intrai Virsaviea ia împ-
ratul în cmar, i împratul era

btrân foarte, i Avisag Somani-

teanca slujâ împratului.

16. i s'a plecat Virsaviea i s'a

închinat împratului, i a zis împ-
ratul: ce este?

17. Iar ea a zis: doamne al meu

împrate! Tu ai jurat întru Domnul

Dumnezeul tu roabei fale, zicând:

c hui tu Solomon va împrti
dup mine, i el va edeâ pre sca-

unul meu.

18. i acum iat Adonias împ-
rtete, i tu doamne al meu împ-
rate! Nu tii.

19. i a junghiat vi{ei i miei i
oi multe, i a chemat pre to{i fiii

împratului i pre Aviatar preotul,

i pre Ioav cpetenia oasîei, iar pre

Solomon robul tu nu 1-a chemat.

20. i tu doamne al meu împ-
rate! Ochii a tot Israilul spre line,

s le spui lor, cine va edeâ pre

scaunul domnului meu împratului

dup dânsul.

21. i va îi dupce va adormi

domnul meu împratul cu prinii

si, i voiu fi eu i Solomon tiul

meu greii.

22. i iat înc grind ea ctre

împratul, a intrat i Naîan profocul.

23. i spuser împratului, zicând:

iat Natân prorocul, i a intrat la fa{a

împratului, i s'a închinat împ-
ratului cu fa|a la pmânt.

24. i a zis Natan: doamne al meu
împrate! Tu ai zis: c Adonias va

împrti dup mine, i c el va e-
deâ pre scaunul meu?

25. C s'a pogorît astzi, i a jun-

ghiat vijei i iniei i oi multe, i a

chemat pre foi îiii împratului i
pre cpeteniile oastei i pre Avia-

tar preotul, i iat beau i mnânc
înaintea lui, i au zis: s triasc
împratul Adonias.

26. i pre mine robul tu i pre

Sadpc preotul i pre Vaneas fecio-

rul lui lodae i pre Solomon robul

tu n'a chemat.

27. Au dela domnul meu împ-
ratul cuvântul acesta s'a fcut fr
s fi spus robului tu, cine va e-
deâ pre scaunul domnului meu îm-

pratului dup dânsul?

28. i a rspuns împratul Da-

vid, i a zis: chemai pre Virsaviea,

i ea a intrat înaintea împratului,

i a sttut înaintea lui.

29. i a jurat împratul, i a zis:

viu este Domnul cel ce au izbvit

sufletul meu din toat primejdiea.

30. C precum am jurat {ie întru

Domnul Dumnezeul lui Israil, zicând:

c Solomon fiul tu va împrtî dup
mine, i el va edeâ pre scaunul meu
în locul meu, aâ voiu face în ziua

aceasta.

31. i s'a plecat Virsaviea cu faa

la pmânt i s'a închinat împra-
tului, i a zis: s triasc domnul
meu împratul David în veac!

32. i a zis împratul David: che-

rnati-mi pre Sadoc preotul t pre

Nalan prorocul, i pre Vaneas fecio-

rul lui iodae, i au intrat înaintea îm-

pratului, i le-a zis lor împratul:

33. Lua{i pre slugile domnului vo-

stru cu voi, i pune{i clare pre fiul

meu Solomon pre mucoiul meu,

i-l duce{i în Sion.

34. i s-î ung pre el acolo Sa-

doc preotul i Natan prorocul, împ-
rat preste Israil, i trâmbiai cu cor-

nul i strigai: s triasc împra-
tul Solomon !

35. i v vei sui dup el i va

intra i va edeâ pre scaunul meu,

i el va împrti în locul meu, c
am poruncit s fie povuitor pre-

ste Israil i preste îuda.

36. i a rspuns Vaneas feciorul

lui lodae împratului, i a zis: fie

aâ, adevereze Domnul Dumnezeu

|
35. 4 hnp. S, 15>.
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cuvântul domnului meu împratului.

37. Precum au fost Domnul cu dorn-

ul meu împratul, aâ s îie cu

Soiomon, i s mreasc scaunul

iui mai mult decât scaunul domnu-

jui meu împratul David.

38. i s'a pogorît Sadoc preotul

t Natan prorocul i Vaneas feciorul

ly» fodae i Hereti i Feleii, i au

pus pre Soiomon pre mucoiul îm-

pratului David, i l-au adus pre el

în Sion.

39. i a luai Sadoc Preotul cor-

nul cel cu untdelemn din cort, i a

uns pre Soiomon, i a trâmbijaf cu

cornul, i a zis lot poporul: s tr-

iasc împratul Soiomon !

40. i s'a suit tot poporul dup
c | t

i jucâ poporul cu danjuri, i î-

ceâ veselie mare, c rsun pmân-
iuf de glasul lor.

41. i a auzit Âdonias i loji

chemajii lui când sfârise ospul,

i a auzit îoav glasul cornului, i

z zis: ce este glasul de care rsun
cetatea ?

42. i înc grind el, iat i Io-

natan feciorul lui Aviaiar preotul

veni, i a zis Adonias: intr c om
.cinstit eti tu, i bune vestiri tii.

43. i a rspuns Ionatan, i a

zis lui Adonias: cu adevrat dom-

nul nostru împratul David a fcut

împrat pre Soiomon.

44. i a Srimis cu el împratul

pre Sadoc Preotul i pre Nalan Pro-

rocul i pe Vaneas feciorul lui lo-

dae i pre Hereti i pre Feleii, i
1-a pus clare pre mucoiul împ-
ratului.

45. i l-a uns pre ei Sadoc Preo-

tul i Natan prorocul, împrat în

Sion, i s'au suit de acolo veseli,

.t a rsunat cetatea, acesta este

glasul care 1-aji auzii.

46. i a ezut Soiomon pre scau-

imi împrjiei.

s8. 2 Itnp. 15, 18.

47. i au intrat slugile împra-
tului s binecuvinfeze pre Domnul
nostru pre împratul David zicând:

bun s fac Dumnezeu numele lui

Soiomon fiului tu mai mult decât

numele tu, i s mreasc scau-

nul lui mai pre sus decât scaunul tu,

i s'a închinat împratului pre pa-

tul lui.

48. i aâ a zis Împratul: bine

esle cuvântat Domnul Dumnezeul

lui Israit, cel ce au dat astzi din

smâna mea eztor pre scaunul

meu, i ochii mei vd.
49. i s'au spimântat, i s'au scu-

lat to{i chemaii lui Âdonias, i s'a

dus fiecare om în calea sa.

50. i s'a temut Adonias de faa

lui Soiomon, i s'a sculat, i s'a

dus, i s'a prins de coarnele jert-

felnicului.

51. i s'a spus lui Soiomon, zi-

când: Adonias s'a temut de împ-
ratul Soiomon, i iat se (ine de

coarnele jertfelnicului, zicând: s'rni

jure astzi împratul Soiomon c
nu va omorî pre robul su cu sa-

biea.

52. i a zis Soiomon: de va -fi

om bun, nu va cdeâ nici unul din

perii iui pre pmânt; iar de se va

ailâ ruiaie într'însul, se va omorî.

53. i a trimis împratul Soiomon,

i l-a luat pre el dela jertfelnic, i
a intrat i s'a închinat împratului

Soiomon, i i-a zis Soiomon lui:

mergi la casa ta.

CAP. 2.

Moar/ea lui Davuî.

Si
s'au apropiat zilele lui David ca

5

s moar, i a poruncit iui Sol«>

mon Hui su zicând:

2. Eu merg în caiea a tot pmîn-
teanul, iar tu te înlreie, i !ii brbat.

|

50, 2, 2S.
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3. i pzete rânduelele Domnu-
lui Dumnezeului tu, ca umblând
întru cile lui, .s pjzefi poruncile

lui i îndreptrile lui
,
i judecile

îui i mrturiile iui, cele scrise în

legea lui -Moisî, ca s înelegi cele

ce vei face dup toate câte voiu

porunci ie..

4. Ca s întreasc Domnul cu-

vântul su, care au grit ctre mine

zicând: de vor pzî fiii ti calea sa,

ca s umble înaintea mea întru a-

devr cu toat inima sa i cu tot

sufletul su, zicând: nu va lipsi ie

brbat de pre scaunul lui Israil.

5. Iar Ju ai cunoscut, câte a î-

cut mie Ioav feciorul Saruei, câte

a fcut celor dou cpetenii ai otirii

îui Israil, lui Avenir feciorul lui Nir

i lui Amesai feciorul lui îeter, c
i-a omorît pre ei, i a vrsat sânge

de rsboiu în pace, i a pus sînge

nevinovat în biâul su cel dela mij-

locul su, i întru înclmintea pi-

cioarelor luiv

6. i vei face dup înelepciunea

ta, i s nu lai s se duc btrâ-

neele lui cu pace în iad.

7. Iar fiilor lui Verzeli Galaaditea-

nuî s faci mil, i s fie între cei

ce mnânc din masa ta, c ei au

venit la mine când fugeam de faa

lui Aveaîom fratele tu.

8. i iat cu tine este Semei fe-

ciorul lui Ghira fiul lui lemini din

Vaurim, acesta m'a blestemat bles-

tem ru în ziua în care m duceam

la tabr, i s'a pogorît întru în-

tâmpinarea mea la Iordan, i m'am
jurat lui pre Domnul, zicând: nu

ie voiu omorî cu sabie.

9. Pentru aceea s nu-1 Iai ca

pre un nevinovat, c om înelept

eti tu, i vei cunoate ce vei face

lui, i s duci crunteele lui cu

sânge în iad.

J. a 2 Lege 17, 19. 4. 6, 12. 5. 2 Imp.
3, 26, 39 i 20, 10. 7. 2 Imp. 17, 27 i 19, 31.

S. 2 Imp. 16, 5, i 19, 16.

1
-10. i a adormit David cu prinii

[

si, i s'a îngropat în cetatea lui

David.

îl. Iar zilele câte a împrii Dar

vid preste Israil au fost patruzeci de
ani: în Hevron a împrit apte, ani,

i în Ierusalim treizeci i trei de ani.

,.. 12. i a ezut Sotomon pre scau-

nul lui David Tatl su fiind. de.

doisprezece ani, i s'a întrit îm-

pria lui foarte.

13. i a intrat Adonias feciorul

Aghitei la Virsaviea muma lui So-

îomon, i s'a închinat ei, iar ea $
zis: vii cu pace? i el a zis: pace,

. 14. i a zis el: cuvânt am ctre
tine, i i a zis iui: grete.

;

15. i a zis ei: fu tii c a mea
era împriea, i spre mine a cr

utat tot Israiluî ca s împresc, i
s'a întors împriea, i s'a fcut

a fratelui meu, c dela Domnul s'a

fcut lui.

16. i acum o cerere cer eu de

la tine; nu-i întoarce faa ta, i Vir-

saviea a zis: grete. ;,

î7. i a zis ei: grete rogu-te c-
tre Soîomon împratul, c mt-iva
întoarce aa sa de ctre tine, i
s-mi dea mie femeie pre Avisag.

| Somaniteanca.

18. i a zis Virsaviea: bine, eu

! voiu gri pentru tine împratului,

|
19. i a intrat Virsaviea la îrnp-

raiul Soîomon, ca s griasc lui

pentru Adonias, i s'a sculat împ-
ratul înaintea ei, i s'a închina/ ei,

i a ezut pre scaunul su, i s'a

pus scaun mumei împratului, i. a

ezut deadreapta lui.

20. i a zis lui : o . cerere mic eu

cer dela tine, s nu întorci faa mea,

i a zis împratul: cere maica mea,

c nu te voiu întoarce.

21. Iar
t
ea a zis: s se dea Avi-

10. Fapt. 2, 29. 11. 2 Imp. 5, 4.

12. 2 Imp. 2, 11, 1 Parai. 29, 23.

15. 1 Parai. 22, 9.
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sag Somanifeanca femeie lui Ado-

r.ias fratelui tu.

22. Si a rspuns împratul Solo-

mon, i a zis maicii sale: i pentru

ce a i cerut tu pre Avisag Somani-

leanca lui Adonias? Cere-i lui îm-

prea, c el este fratele meu cel

mai mare decât mine, i lui/via-

far preotul i lui loav feciorul Sa-

ru ei mai marele otirilor, prieteni.

23. i s'a jurat împratul Solo-

mon pre Domnul, zicând: aa s-mi

fac mie Dumnezeu i aâ s-mi a-

dauge, asupra sufletului su a grit

Adonias cuvântul acesta.

24. i acum viu este Domnul cel

ce m'au gtit t m'au pus pre scaunul

lui David tatlui meu, i mi-au fcut

mie cas, precum au grit Domnul,

c astzi se va omorî Adonias.

25. i a trimis împratul Solomon

pe Vaneas feciorul lui lodae, i 1-a u-

cis, i a murit Adonias în ziua aceea.

26. i lui Aviatar preotul a zis îm-

pratul: mergi tu în Anatot în arina

ta, c vinovat mor|ii eli tu în ziua

aceasta, ci nu te voiu omorî, pen-

iruc ai purtat sicriul legii Domnu-

lui înaintea lui David tatlui meu,

i penlruc ai ptimit întru toate câte

a ptimit tatl meu.

27. i a lepdat Solomon pre A-

viatar s nu fie preot Domnului, ca

s se plineasc cuvântul Domnului,

care l-au grit asupra casei lui îîi în

Silom.

28. i a venit vestea pân la loav

feciorul Saruei, c loav se plecase

dup Adonias, iar dup Solomon
nu s'a fost plecat, i a fugit loav

în cortul Domnului i s'a apucat de

coarnele jertfelnicului.

29. i s'a spus lui Solomon zi-

când: c a fugit loav în cortul Dom-
nului, i iat se jine de coarnele

jertfelnicului, i a trimis Solomon
împratul la loav, zicând:

26. 1 Imp. 22, 20; 2 Imp. 15, 24,
27. i Jmp. 2, 31.

30. Ce s'a întâmplat Jie de ai fu-

git la jertfelnic? i a zis loav: pen-

truc m'am spimântat de faa ta,

i am fugit la Domnul; i a trimis

Solomon împratul pre Vaneas fe-

ciorul lui lodae, zicând: mergi i-l

ucide i-l îngroap pre el.

3î. i a venit Vaneas feciorul lui

lodae la loav în cortul Domnului,

i i-a zis lui: acestea zice împra-
tul: iei afar, iar loav a zis: nu

voiu ieî afar, ci aici voiu murî; i
s'a întors Vaneas feciorul lui lodae,

i a spus împratului, zicând: ace-

stea a grit loav, i acestea mi-a

rspuns mie.

32. i a zis lui împratul: mergi

i f lui dup cum a grit, i-l u-

cide pre el i-l îngroap, i vei ri-

dic astzi dela mine i dela casa

tatlui meu sângele, care în zadar

a vrsat loav.

33. i au întors Domnul sângele

nedreptii peste capul lui, în ce

chip a fcut el celor doi oameni

mai drepi i mai buni decât sine,

c i-a ucis pre ei cu sabie, i tatl

meu David n'a tiut de sângele lor,

pre Avenir feciorul lui Nir voevodul

otilor lui Israil i pre Âmesai fe-

ciorul lui Ieter voevodul otilor lui

luda.

34. i s'au întors sângiurile lor

pre capul lui i pre capul seminiei

lui în veac, iar lui David i semin-

iei lui i casei lui i scaunului lui»

s fie pace dela Domnul în veac.

35. i s'a suit Vaneas feciorul lui

lodae, i a nvlit asupra lui, i 1-a

omorît pre el, i 1-a îngropat pre el

în casa lui în pustie.

36. i a pus împratul pre Va-

neas feciorul lui lodae în locul lui

preste oaste, i împriea sporeâ

în Ierusalim; iar pre Sadoc preotul

1-a pus împratul preot mare în lo-

cul lui Aviatar.

32. 2 Imp. 3, 27; 20, 10.
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37. i trimiând împratul a che-

mat pre Semei, i i-a zis Iui: zide-

te-i cas în Ierusalim, i ezi a-

coîo, i s nu iei de acolo nicirea.

38. i va îi în ziua în care vei

ieî i vei trece pârîul chedrilor, s
tii bine c cu moarte vei muri, sân-

gele tu va fi presfe capul tu, i
l-a jurat pre el împratul în ziua

aceea.

39. i a zis Semei ctre împra-

tul: bun este cuvântul care l-ai grit

doamne al meu împrate! Aâ va

face robul tu, i a ezut Semei în

Ierusalim trei ani.

40. i a fost dup trei ani, au

fugit doi robi ai lui Semei la An-

his feciorul lui Maaha împratul

Ghetei, i s'a spus lui Semei, zi-

când: iat robii ti sunt în Ghet.

41. i s'a sculat Semei, i a pus

aua pre asina sa, i s'a dus în

Ghet la Anhis s caute pre robii

si, i s'a dus Semei, i a adus pre

robii si din Ghei.

42. i se spuse lui Soiomon, zi-

când : c s'a dus Semei din Ieru-

salim în Ghel, i a adus pre ro-

bii si.

43. i a (rimis împraful i a

chemai pr? Semei, i a zis ctre

el: au nu te-am jurat pre Domnul,

i am poruncit {ie, zicând: în ce zi

vei ieî din Ierusalim, i vei merge

deadreapla sau deastânga, s tii

bine c cu moarte vei murî? i ai

zis mie: bun este cuvînîul care îl auz.

43. Pentru ce n'ai pzit jurmîn-

tul Domnului, i porunca care am
poruncit ie?

45. i a zis împraful ctre Se-

mei: tii toat rutatea inimii fale,

cum o ai fcui lui David tatlui

.meu, i au întors Domnul rutatea

preste capul tu.

46. i împraful Soiomon esle

"binecuvînfat, i scaunul lui David

45. 2 Imp. 16, 5-7. 46. 2 Parai. 1, I.

va slâ înaintea Domnului în veac.

47. i a poruncit împratul Soio-

mon îui Vaneas feciorul lui lodae,

i a ieit, i l-a omorîf pre el, i a

murit.

CAP. 3.

Câsâi&ria lui Soiomon-. înelepciunea lui.

Si
s'a întrit împriea în mâna

j
iui Soiomon, i s'a fcut Soio-

mon ginere lui Faraon împratul

Eghipetului, i a luat Soiomon fata

lui Faraon, i o a bgat în cetatea

lui David pân ce a sfârit el a

zidi casa sa, i casa Domnului cea

dinfâiu, i zidul Ierusalimului de jur

împrejur.

2. Iar poporul tmâiâ pre înlimi,

pentru c wx se zidise cas nume-

lui Domnului pân acum.

3. i a iubit pre Domnul Soio-

mon umblând întru poruncile îui

David tatl su, numai c fcea
jertf, i tmâiâ pre înlimi.

j

4. i s'a sculat împraful, i a

mers în Gavaon s fac jertf a-

colo, pentru c erâ cel mai înalt

i desftat, o mie de arderi de tot

a adus Soiomon pre jertfelnic în

Gavaon.

5. i s'au artat Domnul lui Soio-

mon noaptea, i au zis Domnul c-
tre Soiomon : f vre-o cerere pen-

tru tine.

6. i a zis Soiomon: tu ai fcut

cu robul tu David tatl meu mil
mare de a petrecut înaintea ta în-

tru adevr i întru dreptate, i cu

inim dreapt spre tine, i i-ai p-
zit lui aceast mil mare, s pui

pre fiul lui pre scaunul su, precum
este astzi.

7. i acum Doamne Dumnezeul
meu ! Tu ai dat pre robul tu în

locul lui David tatlui meu, i eu

3. 1. 7, 8; 2 Parai, l, I. 3. 4 Imp. H, 4,

4. 2 Parai. 1, 3. 5. 11, 9; 2 Parai, l, 7.

7. 1 Parai 22, 5.
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sunf prunc mic, i nu iiu ieirea

mea i infrarea mea.

8. i robul lu este în mijlocul

poporului tu, care l-ai ales popor

mult, care nu se poate numr i

spune de mutfime.

9. i s dai robului lu inim a

auzi i a judec poporul tu înfru

dreptate, ca s cunoasc între bine

si între ru, c cine va putea s
judece pre acest popor greu al tu ?

10. i a plcut cuvîntul înaintea

Domnului, c a fcut Solomon ce-

rerea aceasta.

11. i au zis Domnul ctre el:
j

pentru c ai cerut de!a mine acea-

sta, i n'2i cerul zile multe, i n'ai

cerut avuie, nici ai cerut sufletul

vrjmailor ti, ci ai cerut înelep-

ciune, ca s tii face judecat,

12. Iat am fcut dup cuvîntul

lu, i iat am dat {ie inim îne-

leapt i priceput, mai înainte de

line n'a fost om ca line, i dup
tine nu se va afl asemenea {ie.

13. i cele ce n'ai cerut am dat

ie, i avuie i mrire atâta, cât

n'a fosl om asemenea {ie înlru îm-

prai în toate zilele tale.

14. i de vei umbl în calea mea,

s pzeti poruncile mele i înv-
turile mele, precum a umblat Da-

vid tatl fu, voiu înmuli i zilele

fale.

15. i s'a defepfat Solomon, i
a cunoscut c este vis, i s'a scu-

lat, i a mers în Ierusalim, i a

sftui înaintea feii jertfelnicului îm-

prejurul feii sicriului legii Domnu-
lui în Sion, i a adus arderi de toi

i cele de pace, i a fcut osp
mare lui i tuturor slugilor sale.

16. Atunci au venif dou femei

curve Ia împratul, i au sttut îna-

intea lui.

17. i a zis o femeie: vai mie

9. 2 Parai. 1. 10. 12. 5, 12; Eccles. l, 16.

13. 4 Imp. 23, 25, 1 Parai. 29, 25.

14. Mat. 6, 33.

doamne a! meu! Eu i femeia acea-

sta am locuit înfr'o cas, i am n-
scu! în aceeai cas.

18. i a fosl a treia zi, dupce
am nscut eu, a nscut i femeia

aceasta, i eram numai noi amân-
dou; iar allul afar de noi amân-
dou n'a fost în cas.

19. i a murii pruncul femeii a-

cetia noaptea, c a adormit pre-

ste el.

.20. i s'a sculat la miezul nopii,

i a luat pruncul meu din braele

mele, i roaba la dormeâ, i l-a

:
culcat la sânul su, i pruncul su
cel mort l-a culcat la sânul meu.

21. i m'am sculai dimineaa s-mi
aplec pruncul meu, i el er mori;

i iat m'am uitat bine la el dimi-

neaa, i n'a fosl fiul meu pre care

eu l-am nscut.

22. i a zis femeia cealalt: nu,

ci fiul meu este cel viu, iar fiul tu,

cel mort, i griau înaintea împ-
ratului.

23. i a zis împratul ctre ele:

lu zici: c fiul cel viu este al meu,

i cel mort este fiul fu, iar tu zici:

nu; ci cel viu este fiul meu, i cel

mort fiul lu.

24. i a zis împratul: luai o sa-

bie, i o aducei la mine, i adu-

ser sabiea înaintea împratului.

.25. i a zis împratul: tiai în

dou pre pruncul cel viu care suge,

i dai jumtate din el femeii ace-

tia, iar cealalt jumtate o dai fe-

meii ceilalle.

26. i a rspuns femeia a creia

erâ fiul cel viu, i a zis clre îm-

pratul; c-i srise inima penlru fiul

su, i a zis: vai mie doamnei Dai
ei pruncul, numai s nu-l omorîfi,

iar cealalt a zis: nici al meu, nici

al ei s nu fie, împrii-1.

27. i a rspuns împratul i a

zis: dai pruncul cel viu femeii cei

ce a zis dai-1 ei, numai s nu-l o-
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morîi, c aceasta este muma lui.

28. i a auzii toi Israilul judecata

aceasta, care a judecat împratul,

i s'a temut de îaa împratului,

c a vzut c înelepciunea lui

Dumnezeu este întru ei ca s fac
îndreptare.

CAP. 4.

Dregtorii lui Solomon. Slava lui.

Si
împratul Solomon împreâ

j
preste Israii.

2. i acetiea erau dregtorii lui:

Azariea fiul lui Sadoc preotul.

3. Eliaf i Ahia fiii lui Sisa logo-

fei, i Iosafaf fec'orul lui Ahilud

scriitor.

4. i Vaneas feciorul lui Iodae

preste oaste, i Sadoc i Aviatar

preoi.

5. i Azaria feciorul lui Nafan,

preste cei ce stau lâng împratul,

i Zavut feciorul lui Natan prieten

împratului.

6. i Ahisar erâ dregtor casei

împratului, iar Eliac iconom, i E-

liav feciorul lui Saf preste moie, i
Adoniram feciorul lui Avdon preste

biruri.

?. i Solomon avea doisprezece

cârmuitori preste fot Israilul, cari

dau de cheltuial împratului i ca-

sei lui, îietecare câte o lun pe an

da cele de cheltuial.

8. i acestea sunt numele lor : Veen

fiul lui Or în muntele lui Efraim unul.

9. Fiul lui Dacar în Maches i în

Salavin i în Vetsamis i în Elon,

pân la Vitenan, unul.

10. Fiul lui Esdi în Aravot aveâ

Soho i tot pmântul lui Ofer.

11. Fiul lui Aminadav aveâ tot

Neftadorul, i femeie aveâ pre Tefat

fata iui Solomon, unul.

1.2. Vana fiul lui Ahilut fineâ E-

taanahul i Maghedonul i toat?

casa lui San cel dela Sesatan supt

Esrae, i din Vitean pân la Savel-

maula pân la Maever-lucam.

13. Fiul lui Naver din Ravotul Ga-
laad, acesta aveâ cetile lui lair

feciorul lui Manasî în Galaad, a a-

cestuia parte erâ Argovul în Vasare

asezeci de ceti mari întrite i
zvoare de aram, unul.

14. Ahinadav fiul lui Sadoc în

Maanaim.

15. Ahimaas în Neîfalim, i ace-

sta a luat pre Vasemmat fata lui

Solomon femeie, unul.

16. Vaana feciorul lui Husi în A-

sir i în Vaalot, unul.

17. losafat fiul lui Fuasud în I-

sahar.

18. Semei feciorul lui 11a în Ve-

niamin.

19. Gaver feciorul lui Adai în p-
mântul lui Gad, pmântul lui Sion

împratul Esevonului i Og împ-
ratul Vasanului i Nasef, unul pre-

ste toate care erâ într'acel pmânt
20. Iuda i Israii muli foarte ca

nisipul mrii întru mulime, mâncau,

i beau i se veseleau.

21. Iar Solomon stpânea întru

toate împriile dela rîul pmân-
tului celor de alt neam, i pân la

hotarele Eghipetului, i aduceâ lui

daruri, i slujeâ lui Solomon în toate

zilele vieii lui.

22. Iar acesta erâ prânzul lui So-

lomon în fiecare zi: treizeci de m-
suri de fin aleas, i asezeci de

msuri de fin.

23. Zece viei alei, i douzeci

de boi pscfori i o sut de oi„

afar de cerbi i de cprioare i de

pasri alese i slbateci.

24. C el stpânea preste tot i-

nutul cel dincolo de rîu, dela Tapsa
pân la Gaza în toate împriile.

-4. 6. 5, H; 12, is.

10. Is. Navi 15, 35. 21. Sirab. 47, 14.
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dincolo de rîu, i avea el pace din

loafe prile împrejur.

25. i lcuiau Iuda i Israil fr
de fric fiecare supt vija sa i supt

smochinul su, i dela Dan i pân
la Virsavee în toate zilele lui So-

lomon.

26. i aveâ Solomon patruzeci de

iriii de cai la care, i dousprezece

anii de clrei.
27. i dau cele de cheltuial câr-

muitorii acetia împratului Solo-

mon, dup toate poruncile la masa
împratului fiecare în luna sa, cum
«râ rânduit.

28. i orz i paie cailor, i ca-

rele lor crau la locul unde erâ s
fie împratul, fiecare dup rându-

iala sa.

29. i au dat Domnul înelepciune

lui Solomon i pricepere mult foarte

i minte muit, ca nisipul cel de-

pre lâng mare.

30. i s'a înmulit înelepciunea

lui Solomon, mai mult decât îne-

lepciunea tuturor oamenilor celor

mai dinainte, i mai mult decât în-

elepii Eghipetului.

31. i a fost mai înelept decât

toi oamenii, i mai înelept decât

Ghetan Ezretineanul i decât Enan

i decât Halcad i decât Dardala

feciorii lui Mal, i 'a vestit numele

lui în toate neamurile prin prejur.

32 i a alctuit Solomon trei mii

de pilde, i cinci mii de cântri.

33. i a grit de lemne dela che-

drul cel din Livan i pân la iso-

pul care iese prin zid, i a grit de

vite i de cele ce zboar i de

cele ce se târsc i de peti.

34. i a venit din toate neamu-

rile s auz înelepciunea lui Solo-

mon, i-a luat daruri dela toi îm-

praii pmântului, carii auzeau de

înelepciunea lui.

25. 1 Parat. 22, 9. 26. 2 Parai. 1, 14 i
9, 25 31. Sirab 47, 15.

CAP. 5.

Pregtiri pentru zidirea Casei Dom-
nului.

Si
a trimis Hiram împratul Tiru-

}

lui slugile sale la Solomon, c
a zis, cum c pre el l-a uns îm-

prat în locul lui David tatlui su,
c a iubit Hiram pre David toat

vieaa sa.

2. i a trimis Solomon la Hiram,

zicând:

3. Tu tii pre tatl meu David,

c n'a putut s zideasc cas nu-

melui Domnului Dumnezeului meu,

din pricina rsboaelor ce l-au fost

încunjurat pre el, pân ce i-au daî

pre ei Domnul sunt talpele picioa-

relor lui.

4. i acum m'au odihnit Domnul
Dumnezeul meu de toate prile, nu

este împrotivitor, nu este întâmpi-

nare rea.

5. i iat eu socotesc s zidesc

cas numelui Domnului Dumnezeu-

lui meu, precum au grit Domnul
Dumnezeu ctre David tatl meu,

zicând: fiul tu, pre care voiu da

în locul tu pre scaunul tu, acela

va zidi cas numelui meu.

6. i acum poruncete, i s-mi
taie lemne din Livan, i iat slugile

j
mele împreun cu slugile tale, i
plata slujbei tale voiu da ie cum
vei zice, c tu tii, c la noi nu este

care s tie tiâ lemne ca Sidonenii.

7. i a fost dupce a auzit Hi-

ram cuvintele lui Solomon, s'a bu-

curat foarte, i a zis: bine este cu-

vântat Dumnezeu astzi, cel ce au

dat lui David fiu înelept preste po-

porul acesta mare.

8. i a trimis Hiram la Solomon,

zicând: auzit-am toate pentru care

ai trimis la mine, eu voiu face toat

5. 1, 2 Imp. 5, 11. 3. 2 Imp. 7, 5. 1 Parai.

22, 8. 5. 2 Imp. 7, 13; 2 Parai. 2, 1, 4, 1

Parai. 22. 10.
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voea la, încâ( este pentru lemne de

chedru i de pin.

9. Slugile mele le vor pogorî pre

ele din Livan la mare, eu le voiu

îace plufe pân Ia locul ce'mi vei

spune, i le voiu lsâ acolo, iar lu

le vei luâ; ci i iu s îaci voia mea,

ca s dai pâine casei mele.

10. i a dat Hiram lui Solomon
chedri i pini dup cum a voii.

11. Iar Solomon a daf lui Hiram

douzeci de mii de msuri de grîu de

hran casei lui, i douzeci de mii de

msuri de untdelemn curat, acestea

da Solomon lui Hiram în tot anul.

12. i Domnul au dat înelepciune

lui Solomon precum au grit lui, i a

îost pace între Hiram i între Solo-

mon, i au fcut legtur între sine.

13. i a luat împratul Solomon
bir din tot Israilul, i er birul de

treizeci de mii de oameni.

14. i trimefeâ din ei în Livan

zece mii înlr'o lun pe rînd schim-

bându-se, o lun erau în Livan i
dou luni în casa lor, i Adoniram
erâ preste bir.

15. Aveâ înc Solomon aptezeci

de mii, carii purtau poverile, i opt-

zeci de mii.carii tiau piatr în munte.

16. Afar demai marii cârmuifori-

lor, carii erau preste lucruri la Solo-

mon, trei mii ase sute de cîrmuilori

preste popor, carii fceau lucrurile.

17. i a poruncit împratul de

au adus pietre mari scumpe i pie-

tre necioplite pentru temelia casei.

18. i au cioplit slugile lui Solo-

mon i slugile Iui Hiram i Ghiv-

Iii, i au gtit pietrile i lemnele

în trei ani, ca s zideasc casa.

CAP. 6.

Solomon zidete Casa Domnului.

i a losf în anul patru sute i
patruzeci dela ieirea fiilor lui

9. 2 Parai. 2, 16. 12. 3, 12. -14. 4, 6.

6. 1. 2 Parai. 3. 2. Fap. Hp. 7, 47.

Israil din Eghipet, în anul al patru-

lea, în luna a doua a împriei
împratului Solomon preste Israil,

i a zidit cas Domnului.

2. i casa care a zidit împratul

Solomon Domnului, aveâ asezeci

de coji în lungimea sa i dou-
zeci de coi lrgimea sa i treizeci

de coji înlimea sa.

3. i pridvorul dinaintea Bisericii

de douzeci de coi de lung spre

coastele casei, i zece coi de larg

înaintea casei; i a zidit casa, i o

a svârit pre ea.

4. i a fcut casei ferestre largi

înluntru i înguste afar.

5. i a fcut preste zidul casei

pridvoare mari împrejurul Bisericei

i al altarului, i a fcut cmri îm-

prejur.

6. Cmrile cele de jos erau de

cinci coi în lrgime, cele din mijloc

de ase coi lrgimea; iar cele din al

treilea rând de apte coi lrgimea,

c se deosebea zidul de dinafar al

casei ca s nu se lipeasc de zi-

durile casei.

7. i casa când se zideâ, cu pie-

tre în coluri cioplite întregi s'a zi-

dit, i ciocan, secure i toat unealta

de fier nu s'a auzit în cas, când

s'a zidit ea.

8. i cmrile cele de jos aveau

intrare supt umrul drept al casei,

i pre trepte strâmbe se suiâ la cea

din mijloc, i din cea din mijloc la

cea din rândul al treilea.

9. i a zidit casa, i o a svâr-

it, i a acoperit casa cu lauri i
cu podele de chedri.

10. i a fcut coperi peste toat

casa de cinci coi de înalt, i erâ

încheiat cu lemne de chedru.

11. i au fost cuvântul Domnului

ctre Solomon, zicând:

12. Casa aceasta care fu zideti,

de vei umbl întru poruncile mele

5. 1 Parai. 9, 26. 12. 2, 4; 9, 4; 11, 10-
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S i
vei face judecile mele i vei

pzi ioale poruncile mele, s te afli

întru ele, voiu întri cu tine cuvân-

tul meu care am grit ctre David

tatl tu.

13. i voiu îcuî în mijlocul fiilor

lui îsrail, i nu voiu prsi pre po-

porul meu Îsrail.

14. i a zidit Solornon casa, i o

a svârit pre ea.

15. i a îmbrcat pereii casei din

luniru cu lemne de chedru dela

pardoseala casei i pân la perei

t pân la cpriori, i-au îcut cp-
iual cu lemne pe dinluntru, i
a cptuit casa pe dinluntru cu

scânduri de pin.

16. i a zidit cei douzeci de coi

din marginea zidului o coast dela

pardoseal pân la cpriori, i a

fcui dinluntru dela altar zid spre

Sfânta Sfintelor.

17. i de patruzeci de coji erâ

Biserica despre faa altarului.

18. i cu chedru a cptuit casa

dinluntru, i a spat spturi i
frunze întinse tot de chedru, i pia-

tra nu se vedeâ.

19. i altar în mijlocul casei în

luntru ca s pue acolo sicriul legii

Domnului.

20. Douzeci de coi lungimea i
douzeci de coti lrgimea i dou-
zeci de coi înlimea, i 1-a acope-

rit cu aur încheiat, i a îcut jert-

felnic de chedru împreajma fejii al-

tarului, i 1-a cptuit cu aur.

21. i toat casa o a cptuii cu

aur pân la sfâritul a toat casa.

22. i a fcut în altar doi Heru-

vimi de lemn de chiparos de zece

cofi de mari de o msur.
23. De cinci coji aripa unui He-

ruvim, i de cinci cofi a doua a-

rip a lui, zece coi erau dela vârful

unei aripi a lui pân la vârful cei-

ialte aripi a lui.

13. 2 Imp. 7, 16, 17. 23. 1 Pacal 28, 18.

24. Aa erâ i al doilea Heruvim,

o msur i o svârire la amândoi.

25. i înlimea unui Heruvim de

zece coi, aâ erâ i a celui de al

doilea Heruvim.

26. i a pus pre amândoi Heru-

vimii în mijlocul casei cei mai din-

luntru, i a întins aripile lor, i se

atingea o arip de zidul casei, i
aripa celuilalt Heruvim se atingeâ

de celalt perele, i aripile lor cele

ctre mijlocul casei se atingeau a-

rip de arip.

27. i a cptuit Heruvimii cu aur.

28. i pre toi pereii casei îm-

prejur spai a scris cu condeiul

Heruvimi i îinici, i frunz întins

pe dinluntru i pe dinafar.

29. i pardoseala casei o a cptuit

cu aur pe dinluntru i pe dinafar.

30. i la ua altarului a fcut ui
de lemn de mslin, i stâlpii uilor

în cinci muchii.

31. i dou ui de lemn de pin

cu Heruvimi i finicuri i frunze în-

tinse, i le-a cptuit cu aur, i Heru-

vimii i îinicurii erau poleii cu aur.

32. i aâ a fcut porii Bisericef

stâlpi de lemn de mslin în patru

dungi. .

33. i dou ui de lemn de pin,

cu dou desprituri ua i âânele

lor, i cu dou desprituri ua a

doua care se învârteâ.

34. Spate cu Heruvim i finicuri

i frunze întinse, iar spturile po-

leite cu aur.

35. i a zidit pridvorul cel mai

dinluntru cu trei rânduri de pietre

cioplite i cu un rând de chedru

cioplite prin prejur.

36. întru al patrulea an s'a pus te-

melia casei Domnului în luna lui Ziu.

37. i în anul al unsprezecelea în

luna lui Vul, care este luna a opta,

a svârit casa cu toate lucrurile

ei i cu toate socotelele ei, i o a

zidit pre ea în apte ani.
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CAP. 7.

Facerea casei împrteti i a vaselor

sfinte.

Si
a zidit Solomon lui cas în trei-

,
sprezece ani, i a svârit casa

sa cu toate ale ei.

2. Si a zidii casa cu lemn din Li-

van, o sut de coi lungimea ei, cinci-

zeci de coi lrgimea i treizeci de

coji înlimea ei; cu trei rânduri de

stâlpi de chedru i capete de che-

dru la stâlpi.

3. i a podit cu chedru casa dea-

supra pre stâlpii cei de laturi, i
numrul stâlpilor patruzeci i cinci.

4. Cincisprezece într'un rând.

5. i ferestre trei, i deschiz-

tur preste deschiztur în trei rân-

duri, i toate uile i despritu-

rile în patru unghiuri cu ferestrele

i u presteu în trei rânduri.

6. i pridvoare de stâlpi cinci-

zeci de coji de lungi i treizeci de

coi de late, împreunate pridvoarele

fa înfaj, i stâlpi i grinzi groase

la pridvoare.

7. i a fcut pridvorul scaunelor

unde se judeca, numit pridvorul

divanului, cptuit cu lemn.e de che-

dru dela un capt la cellalt.

8. i casa în care edea, avea

o curte înuntru, cu asemenea lu-

crare, apoi a zidit cas i fetei lui

Faraon, pre care o luase Solomon,

asemenea pridvorului acestuia.

9. Toate acestea din pietre alese

cioplite de o msur dinluntru i
din afar i din temelie, pân la

vârf, i afar la curtea cea mare.

10. Temelia erâ cu pietre de pre,

mari, de zece i de opt coi.

11. i deasupra ei pietre de pre,

de o msur tete, i chedrii.

12. Curtea cea mare prin împrejur

aveâ trei rânduri de pietre cioplite,

i un rând de chedru spat.

7. /. 9, 10. 8. 3, 1.

13. Ca i curtea casei Domnului

cea dinluntru, i pridvorul casei.

14. i a trimis împratul Solo-

mon i a luat pre Hiram din Tir,

15. Fecior unei femei vduve, care

erâ din seminia Neftali; iar tatl

lui, om Tiriean meter de aram, i
plin de meteug i de pricepere

i de tiin a face tot lucrul de a-

ram; i s'a dus la împratul Solo-

mon, i a fcut toate lucrurile.

16. i a turnat doi stâlpi la prid-

vorul casei, de optsprezece coi în-

nâlimea stâlpului, i grosimea stâl-

pului de patrusprezece coi împre-

jur de patru degete spturile; aa
i stâlpul al doilea.

17. i dou cununi deasupra a

fcut s le pue preste capetele stâl-

pilor turntur de aram de cinci

coi înlimea unei cununi, i de

cinci coi înlimea cununii ceilalte.

18. i a fcut dou plase, ca s
acopere cununile stâlpilor, o plas
la o cunun i alt plas la adoua

cunun, i ca ciucuri, dou rânduri

de rodii de aram împletite ce a-

târnau jur împrejur, aa a fcut i
la adoua cunun.

19. i cununile cele de pre ca-

petele stâlpilor erau în form de

crin de patru coi lâng pridvor.

20. i cununile pre cei doi stâlpi,

i deasupra cununilor plasa pre la-

turi i dou sute rodii în rânduri

preste cununa a doua.

21. i s'au pus stâlpii pridvoru-

lui Bisericii, i a pus un stâlp, i a

numit numele lui: lachin; i a pus

stâlpul al doilea, i a numit numele

lui: Vooz.

22. Preste capetele stâlpilor lucru

în chipul crinului; i s'a svârit
lucrarea stâlpilor.

23. i a fcut mare vrsat, zece

coi dela o margine pân la cea-

14. 2 Parai. 2, 13. 15. Eire 31, 3.

16. 4 Imp. 25, 16, 17 21. 2 Parai. 3, 17.

23. Ierem. 52, 17; 2 Parai. 4. 2. 3.
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1all, cinci coji înlimea ei rotund

împrejur, i roiunzimea împrejur de

treizeci de coji.

24. i proptele dedesuptul buzei

ei, împrejura pre ea de zece cofi,

ca s razeme marea împrejur, dou
rânduri de proptele vrsate la topi-

jorul lor.

25. i dedesuptul mrii doispre-

zece boi, trei cu taa spre mieaz-

noapte, trei cu faa spre apus, trei

cu fa{a spre mieazzi, i trei cu

ia\a spre rsrit; iar preste ei dea-

supra marea i toate dosurile lor

dedesupt.

26. i grosimea ei de un pumn, i
marginea ei ca marginea unui potir,

lucrat ca floarea de crin, dou mii

de vedre încpeau.

27. i a fcut zece temelii de a-

ram, cinci coi lungimea unei te-

melii i patru coi lrgimea ei, i
ase coi înlimea ei.

23. i temeliile erau astfel lucrate

c se încheiau între ele, i închee-

1ura în mijloc pe dinafar.

29. i pre încheeturile lor cele de

din afar, lei i boi i Heruvimi, din-

afar, deasupra i dedesuptul lei-

lor i al boilor, lucruri de atârnat.

30. i patru roate de aram la

îiecare temelie, cu osiile de aram
de patru pri ale lor, i umerii lor

dedesuptul scldtorilor, i umerile

-vrsate de laturea omului zcând.
31. i gura ei din luntru de c-

peea i înlimea un cot, i gura

ei rotund, fptur aa de un cot

i jumtate i pre gura ei spturi,

i închegturile lor în patru muchi,

nu rotunde.

32. i patru roate supt închieturi

i mâini în roate ia temelie, i în-

nlimea unei roate de un cot i
jumtate.

33. i lucru roatelor lucru ca roa-

iele carului, mâinile lor i umerii

28. 4 Imp. 16, 17. 29. 2 Parai." 4, 14.

lor i lucrtura lor toate vrsate.

34. i patru umeri pre cele patru

unghiuri ale fiecrei temelii, *din te-

melie, umerii lui.

35. i pre capul temeliei rotun-

zite împrejur de o jumtate de cot

de mare pre capul temeliei, i în-

ceptura mâinilor lui i închieturile

lui, i se deschideau la începturile

mâinilor lui.

36. i închieturile lui, Heruvim i
lei i finicuri stând iindu-se fiecare

dup faa sa, pe dinluntru i prin

prejur.

37. Intr'acest chip a fcut toate

cele zece temelii, o rânduial i o

msur la toate.

38. i a fcut zece vase de ara-

m, patruzeci de vedre încpeau în-

lr'un vas cu msur de patru coi,

un vas preste o temelie la cele zece

temelii.

39. i a pus cele zece temelii: cinci

la umrul casei deadreapta despre

rsrit i cinci la umrul casei dea-

stânga, i marea la umrul casei dea-

dreapta despre rsrit de partea r-
sritului.

40. i a fcut Hiram cldrile i
tigile i blidele, i a sfârit Hiram
a face toate lucrurile care a fcut

împratului Solomon în casa Dom-
nului.

41. Stâlpii cei doi i cununile stâl-

pilor cele dou, pre capetele stâl-

pilor, i plasele cele dou, ca s a-

copere amândou cununile ciopli-

turilor cele ce sunt preste stâlpi.

42. i cele patru sute rodii la a-

mândou plasele, dou rânduri de

rodii la fiecare plas, s acopere a-

mândou cununile preste amândoi

stâlpii.

43. i temeliile cele zece i cl-

drile cele zece preste temelii.

44. i marea cea una i boii cei

doisprezece dedesuptul mrii.

38. 2 Parai. 4, 6. 39. 2 Parai. 4, 14.
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45. i cldrile i tigile i blidele

i foaie vasele câte a fcui Hiram îm-

pratului Soîomon casei Domnului,

i stâlpii cei patruzeci i opt ai ca-

sei împratului i ai casei Domnului.

46. Toate lucrurile împratului câte

a îcut Hiram au îost de aram, nu

erâ cumpnitur armii din care

toate acestea s'au icut, c erâ mul-

t foarte, i nu se putea cumpni
arama din care a icut.

47. In inutul Iordanului le-a vr-
sat împratul, în pmânt cleos, în-

tre Sochot i între Gheira.

48. i a dat împratul Solomon
toate vasele, iar de mjulime mult
foarte nu erâ cumpnitur armii.

49. Si a fcut Solomon toate u-

neltele în casa Domnului, jertfelni-

cul cel de aur i masa pre care stau

pâinile punerii înainte, de aur.

50. i sfenicile cinci deadreapta

i cinci deastânga dinaintea feii al-

tarului, care sunt din aur încheele,

i candelile i lumintoarele i mu-
crile de aur.

51. i pragurile i zvoarele i pa-

harele i blidele i cdclniilc de aur

încheete i âânile uilor casei cei

mai dinluntru a Sfintei Sfintelor,

t uile casei Bisericii de aur.

52. i s'a plinit fot lucrul casei

Domnului care 1-a fcut Solomon,

i a bgat Solomon înluntru ar-

gintul i aurul i vasele pre care le-a

dat la vistieriile casei Domnului cele

afierosife de David tatl su i de

Solomon.

CAP. 8.

Sfinirea Bisericii lui Solomon.

Si
a fost dac a svârit Solomon

a zidî casa Domnului i casa sa,

dup douzeci de ani, atunci a a-

49. Eite 25, 23, 30 i 30, 1; 1 Parai 28, 14.

50. 2 Patal. 4, 7. 51. 4 Imp. 25, 14.

52. 2 Parai. 5, 1.

8. 1. 2 Parai. 5, 2.

dunat împratul Sotomon pre toi

btrânii lui Israil în Sion, ca s a-

duc sicriul legii Domnului din ce-

tatea lui David, din Sion.

2. In luna lui Atanin la srbtoa-
rea care este în luna a aptea.

3. i au venit toi btrânii lui Israil.

4. i au ridicat preoii sicriul i
cortul mrturiei i vasele cele sfin-

te, care erau în cortul mrturiei.

5. Iar împratul i tot Israilul mer-

geau înaintea sicriului jertfind oi i
boi fr de numr.

6. i au bgat preoii sicriul legii

Domnului la locul lui în altarul ca-

sei în Sfânta Sfintelor supt aripile

Heruvimilor.

7. C Heruvimii erau cu aripile în-

tinse preste locul sicriului, i aco-

pereau Heruvimii pe deasupra sicriul

i sfintele lui.

8. i întreceau cele sfinite c se

vedeau capetele celor sfinite din

sfânta înaintea altarului; iar dea-

îar nu se vedeau, i a fost acolo

pân în ziua aceasta.

9. Nu erâ în sicriu, far numai cele

dou table de piatr, tablele legii,

care le-a pus acolo Moisî în Horiv,

când au fcut legtur Domnul cu

fiii lui Israil, când ieau ei din p-
mântul Eghipefului.

10. i a îost dac au ieit preoii

din sfânta, nor a umplut casa Dom-
nului.

11. i nu puteau preoii s steâ s
slujeasc de faa norului, c um-

pluse slava Domnului casa Dom-
nului.

12. Atunci a zis Solomon: Dom-
nul au zis c lcuele în nor.

13. i eu am zidit cas numelui

tu sfânt ie, i gata ca s ezi
i s lcuefi tu în ea în veci.

14. i a întors împratul faa sa, i
6. 2 Parai. 5, 7. 8. 2 Parai. 5, 8, 10.

9. Eire 34, 27 i 25, 16; Evrei 9, 4.

10. Eire, 40, 32, 34. 11. Num. 9, 15.

12. 2 Parai. 5, 14. i 6, 1.

13. Eire 20, 21; lev. 16, 2; evrei 9,7, 12.
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bine a cuvântat împratul pre tot Is-

railul» i toat adunarea lui Israil sta.

15. i el a zis: bine este cuvân-

tai Domnul Dumnezeul lui Israil a-

stzi, cel ce au grit cu gura sa lui

David tatl meu, i cu mâinile sale

au plinit, zicând:

16. Din ziua în care am scos pre

poporul meu Israil din Eghipef, n'am

ales cetate nici într'o s
l
emin{ie de a

lui Israil, ca s zideasc cas, în

care s fie numele meu acolo; ci

am ales Ierusalimul ca s fie nu-

mele meu acolo, i am ales pre

David, ca s fie povfuifor preste

poporul meu Israil.

17. i a fost în inim lui David

tatlui meu s zideasc cas nu-

melui Domnului Dumnezeului lui

Israil.

18. i au zis Domnul ctre David

tatl meu: pentru c ai pus în inima

ta, ca s zideti cas numelui meu,

bine ai fcut, c ai socotit cu inima

la aceasta,

19. Ins tu nu vei zidi casa, ci

fiul tu care va iei din coapsele

fale, acesta va zidi cas numelui

meu.

20. i au împlinit Domnul cuvân-

tul su, carele l-au grit, i m'am
sculat eu în locul lui David tatlui

meu, i am ezut pre scaunul lui

Israil, dup cum au grit Domnul,

i am zidit cas numelui Domnu-
lui Dumnezeului lui Israil.

21. i am aezat acolo loc si-

criului, în care este legtura Dom-
nului, care o au fcut Domnul cu

prinii notri, când i-au scos pre ei

din pmântul Eghipetului.

22. i a sttut Solomon înaintea

jertfelnicului Domnului împreajma a

toat adunarea lui Israil, i 'a tins

mâinile sale la cer, i a zis:

23. Doamne Dumnezeul lui Israil 1

16. 2 Imp. 7, 6; 4 Imp. 21, 7; 1 Parai. 17, 5.

17. 2 Imp. 7, 2. 19. 2 Imp. 7, 12.

20. 2 Imp. 7, 12. 22. 2 Parai. 6, 12.

Nu este Dumnezeu precum tu în

cer sus i pre pmânt jos, cel ce

pzeti legtur i mil robului tu
celui ce umbl înaintea ta cu toat

inima sa.

24. Cel ce ai pzit robului tu
lui David tatlui meu, i ai grit

cu gura ta, i cu mâinile fale ai

svârit, precum este astzi.

25. i acum Doamne Dumnezeul

lui Israil I Pzete robului tu lui

David tatl meu, cele ce ai grit lui

zicând: nu va lipsi înaintea mea om,

care s az pre scaunul lui Israil,

numai de vor pzî fiii ti cile sale

ca s umble înaintea mea, în ce

chip ai umblat tu înaintea mea.

26. i acum Doamne Dumnezeul

lui Israil ! S se adevereze cuvân-

tul tu lui David tatl meu.

27. C de acum în adevr va l-

cuî Dumnezeu cu oamenii pre p-
mânt? De vreme ce cerul i cerul

cerurilor nu sunt destul ie, în ce

chip casa aceasta, care o arh zidit

numelui tu?
28. Deci caut spre rugciunea

mea i spre cererea mea Doamne
Dumnezeul lui Israil, ca s auzi

cererea i rugciunea, cu care se

roag robul tu înaintea ta ctre

fine astzi.

29. S fie ochii ti deschii spre

casa aceasta ziua i noaptea, spre

locul de care ai zis: fi-va numele

meu acolo, ca s auzi rugciunea,

cu care se roag robul tu în lo-

cul acesta ziua i noaptea.

30. i s asculi cererea robului

tu i a poporului tu Israil ori

câte vor cere în locul acesta, i tu

s auzi în locul lcuinei tale în

cer, i s faci i milostiv s fii.

31. Ori câte va grei fiecare a-

proapelui su, î va luâ preste sine

blestem, cu care s'a blestemat pre

25. 2 Imp. 7, 12, 16, ps. 131, 12.

27. Isaia 66, 1 ; Ierem. 23, 24. F. Hp. 7, 49.

29. a 2 lege 12, 11.
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sine, de va venî i se va mrturisi

înaintea jertfelnicului tu în casa

aceasta.

32. Tu s-1 asculfi din cer, i s
faci i s judeci pre poporul tu
lsrail, i s rsplteti celui ce face

frdelege; s-i dai calea lui preste

capul lui, i s îndrepfezi pre cel

drept, s-i dai lui dup dreptatea lui.

33. Când va cdeâ poporul tu
lsrail înaintea vrjmailor, pentru

c au pctuit înaintea ta, de se

vor întoarce i se vor mrturisi nu-

melui tu i se vor rugâ i vor cere

ertciune în casa aceasta,

34. Tu s-i auzi pre ei din cer,

i milostiv s fii spre pcatele po-

porului tu lsrail, i s-i întorci pre

ei ta pmântul, care l-ai dat prin-

ilor lor.

35. Când se va închide cerul, i
nu va plouâ, pentru c au pctuit
înaintea ta, de se vor rugâ spre lo-

cul acesta i se vor mrturisi nu-

melui tu i se vor întoarce dela

pcatele sale, când vei smeri pre

dânii,

36. S-i asculfi din cer, i milos-

tiv s fii pcatelor robului tu, i
poporului tu lsrail, i s le ari
lor calea cea bun, pre care s um-

ble, i s dai ploaie pre pmântul
tu, care l-ai dat motenire popo-

rului tu.

37. Când va fi foamete sau moarte

sau arsur sau omid sau pli-

tur, i când îl va necji pre el vrj-

maul lui în vre o cetate de ale lui,

toat întâmplarea, toat durerea,

38. Toat rugciunea i toat ce-

rerea care va face fie ce om cum
va cunoate fie care rana inimii

lui, i va tinde mâinile sale spre

casa aceasta,

39. Tu s-i asculi din cer, din

lcaul tu cel sfânt, i milostiv s
32. H Lege 25, 1. 35. 2 Pocal 6, 26.

39. Psal. 138, 1, 2; Ierem. 17, 10.

fii, i s faci, i s dai omului dup
toate cile lui, precum vei cunoate
inima lui, c tu singur tii inima

tuturor fiilor oamenilor.

40. Ca s se team de line în

toate zilele, în care lresc pre p-
mântul ce l-ai dat prinilor notri.

41. i celui strein care nu este

din poporul tu acesta lsrail, ci va

venî din pmânt de departe pentru

numele tu,

42. C vor auzi numele tu cel

mare i mâna ta cea tare i braul

tu cel înalt, i vor veni i se vor

rugâ la locul acesta,

43. Tu s-l asculi din cer din l-

caul tu cel sfânt, i s faci dup
toate câte te va rugâ cel strein, ca

s cunoasc toate popoarele p-
mântului tu, i s se team de

tine, ca i poporul tu lsrail, i s
cunoasc, cum c numele tu s'a

chemat preste casa aceasta, care

am zidit.

|
44. Când va iei poporul tu la

! rsboiu asupra vrjmailor si în

i

calea, pre care vei trimite pre ei,

|

i se vor rugâ întru numele Dom-
nului spre cetatea aceasta, care o

ai ales, i spre casa care o am zi-

dit numelui tu,

45. Tu s asculi din cer rug-

ciunea lor i cererea lor, i s-i

îndreptezi pre ei.

46. Când vor grei ie, c nu este

om care s nu greasc, i vei

bate pre ei, i-i vei da pre ei în-

naintea vrjmailor, i-i vor robi

pre ei cei ce robesc, în pmânt de-

parte s'au aproape,

47. De se vor poci cu inima sa

în pmântul în care s'au dus robi,

i se vor întoarce i se vor rugâ

ie în pmântul robiei lor zicând:

greit-am, neiegiuit-am, strâmbâtate

am fcut,

41. 2 Parai. 6, 32.

46. Pilde 20, 9; 2 Parai. 6. 36. 1 Ioan. 1,

s, 10; Ecles. 7. 21.
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48 Si se vor întoarce la fine cu

ioaiS inima lor i cu toi sufletul

for în
pmântul vrjmailor lor, unde

i-ai
mutat pre ei, i se vor rugâ

clre tine spre pmântul lor, care

j,a j dat prinilor lor, i spre cetatea

care o ai ales i spre casa care o

3m zidit numelui tu,

49. S asculi din cer din lcaul

fgti cel sfânt rugciunea lor i ce-

rerea lor, i s faci dreptatea lor,

50. i milostiv s fii nedrepti-

lor lor, care au greit ie, i tutu-

ror strâmbtajilor lor cu care Ji-au

greit, i s-i faci pre ei s afle în-

durare înaintea celor ce i-au robit

pre ei, i s le fie mil de ei.

51. C poporul tu i motenirea

ta sunt, pre cari i-ai scos din p-
mântul Eghipetului din cuptorul cel

de fier.

52. S fie ochii ti i urechile

tale deschise spre rugciunea ro-

bului tu i spre rugciunea po-

porului tu Israil, ca s-i asculi pre

ei întru toate care se vor rugâ Jie.

53. C tu i-ai ales pre ei mote-
nire fie din toate neamurile pmân-
tului, precum ai grit prin mâna
robului tu Moisî, când ai scos tu

pre prinii notri din pmântul E-

ghipetului, Doamne 1 Doamne 1

54. Aa s'a rugat Solomon pen-

tru cas, dupce a sfârit a o zidi

pre ea, soarele 1-a artat în cer,

Domnul au zis cel ce lcuete în nor:

zidete cas mie, cas cuvioas {ie,

ca s lcueti întru înnoire, au nu

aceasta este scris în cartea cân-

trii?

55. i a fost dupce a sfârit

Solomon a se rugâ ctre Domnul
toat rugciunea i toat cererea

aceasta, s'a sculat dela fa{a jert-

felnicului Domnului unde erâ în-

genunchiat pre genunchii si, i mâi-

nile sale întinse spre cer,

56. i a sttut, i a binecuvântat

pre toat adunarea lui Israil cu glas

mare, zicând:

57. Bine este cuvântat Domnul
astzi, cel ce au dat odihn poporu-

lui su Israil dup toate câte au

grit, n'a rmas neplinit nici un

cuvânt din toate cuvintele cele bune,

care au grit prin mâna lui Moisî

robul su.
58. Fie Domnul Dumnezeul nostru

cu noi, precum au fost cu prinjii

notri, s nu ne lase pre noi, nici

s se întoarc de ctre noi.

59. Ci s plece inimile noastre

ctre sine, ca s umblm întru toate

cile lui i s pzim toate înv-
turile lui i poruncile lui i îndrep-

trile lui, care au poruncit prinilor

notri.

60. t cuvintele acestea, cu care

m'am rugat înaintea Domnului Dum-
nezeului nostru astzi, s fie pri-

mite la Domnul Dumnezeul nostru

ziua i noaptea, ca s fac drep-

tate robului tu, i dreptate popo-

rului tu Israil fiecruia în vre-

mea lui.

61. Ca s cunoasc toate popoa-

rele pmântului, c Domnul Dum-
nezeu acesta este Dumnezeu, i nu

este altul.

62. i fie inimile noastre de-

plin ctre Domnul Dumnezeul no-

stru, i curat s umblm întru rân-

duelele lui, i s pzim poruncile

lui ca în ziua aceasta.

63. i împratul i toti fiii lui Is-

rail au adus jertfe înaintea Dom-
nului.

64. i a junghieat împratul So-

lomon jertfele cele de pace, care

s'au adus Domnului douzeci i

51 n 2 Lege 4, 20.

53. Lev. 20, 26.

55. Eite 19, 5; H 2 Lege 4, 20 i9j'26. 29.

56. 1 Parai. 16, 2. 61. H 2 Lege 6, 4; loan
17, 3; 1 Cor. 8,4,6; îsaia 44,8. 63. 2 Parai.

35, 7. 64'. 2 Parai. 7, 5.
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dou de mii de boi i o sul i
douzeci de mii de oi, i a sfinit

casa Domnului împratul i toi fiii

lui Israiî.

65. In ziua aceea sfinit-a împ-
ratul mijlocul pridvorului, care era

în faa casei Domnului, pentru c
a adus acolo ardere de tot i jert-

fele i grsimele cele de pace, c
jertfelnicul cel de aram dinaintea

Domnului erâ mic, de nu puteâ cu-

prinde arderea de tot i darul i
jertfele cele de pace.

66. i a fcut Solomon praznic

în ziua aceea, i tot Israilul cu el

adunare mare dela intrarea Imafu-

lui pân la rîul Eghipetului înain-

tea Domnului Dumnezeului nostru

apte zile, i alte apte zile, patru-

sprezece zile.

67. i în ziua a opta a slobozit

poporul, i a binecuvântat pre îm-

pratul, i s'au dus fiecare la l-

caurile sale veseli i cu inim
bun pentru buntjile, care au fcut

Domnul lui David robului su i
lui Israil poporului su.

CAP. 9.

Dumnezeu se arat lui Solomon a

doua oar.

8 i a fost dupce a sfârit Solomon
a zidi casa Domnului i casa îm-

prteasc i toate lucrurile lui câte

a vrut el s fac,

2. S'au artat Domnul lui Solo-

mon a doua oar precum s'au ar-

tat în Gavaon.

3. i a zis ctre el: auzit-am gla-

sul rugciunei tale i ai cererii tale,

cu care ie-ai rugat înaintea mea, i
am fcut ie dup toat rugciunea

ta, sfinit-am casa aceasta care o

ai zidit, ca s fie numele meu acolo

în veac, i vor fi ochii mei acolo

i inima mea în toate zilele.

67. 2 Parai. 7, 10.

9. 2. 2 Parai. 7, 12.

3. H 2 Lege 12, n, 2, 4; 6, 12.

4. i tu de vei umbl înaintea mea,
precum a umblat David tatl tu
cu inim curat i cu dreptate, ca

s faci toate câte am poruncit lui,

i de vei pzi rânduelele mele i po-

runcile mele,

5. Voiu pune scaunul împriei
tale preste Israil în veac precum am
grit lui David tatlui tu, zicând:

nu va lipsi ie om povuitor întru

Israil.

6. Iar de v vei întoarce voi i
fiii votri dela mine, i nu vei pzi
poruncile i rânduelele mele, care

le-a dat Moisi înaintea voastr, ci

vei merge i vei sluji la dumnezei

streini, i v vei închin lor,

7. Voiu stârpi pre Israil de pre

pmântul care am dat lor, i casa

aceasta care o am sfinit numelui

meu, o voiu lepd dela faa mea,

i va fi Israil de pild i de pove-

ste la toate neamurile.

8. i casa aceasta cât e de înalt,

tot cel ce va trece pre lâng ea se

va minuna i va uerâ, i va zice:

pentruce au fcut Domnul aa p-
mântului acestuia i casei acefiea?

9. i vor rspunde: pentruc au

prsit pre Domnul Dumnezeul lor

cel ce au scos pre prinii lor din

pmântul Eghipetului, din casa ro-

biei, i s'au lipit de dumnezei stre-

ini i s'au închinat lor i au slujit

lor, pentru aceea au adus Domnul
preste ei fot rul acesta.

10. i a fost dup douzeci de

ani, în cari a zidit Solomon cele

dou case, casa Domnului i casa

împrteasc.
11. Iar Hiram împratul Tirului

druise pre Solomon cu lemne de

chedru i cu lemne de pin i cu aur

dup toat voia lui, atunci împra-
tul Solomon a dat împratului Hi-

5. 2 Iinp. 7, 12, 16, ps. 131, 12. 6. Ps.
88, 30. 7. Ierem. 7, 15. S. H 2 Lege 29,

24; Ierem. 22, s. 10. 7, 1.
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ram douzeci de ceti în pmântul

12. i a ie? if Hiram din Tir, i a

ntes în Galileia s vaz cetile, care

Solomon le-a dat lui, i nu i-a pl-

cut lui, i a zis:

13. Ce sunt cetile acestea care

mi-ai dat mie o frate? i le-a nu-

mit pre ele hotar pân în ziua de

astzi.
#

14. i dduse Hiram lin Solomon

o sut i douzeci delalanji de aur.

15. Aceasta a fost pricina birului

care 1-a rânduit împratul Solomon

ca s zideasc casa Domnului i

casa sa i zidul Ierusalimului, i
marginea ca s fac îngrditura ce-

tei lui David, i zidul Ierusalimului,

i Asorul i Maghedul i Gazerul.

16. Faraon împratul Eghipefului

s'a suit. i a luat Gazerul, i 1-a ars

cu loc, i pre Hananeul ce lcuiâ

în cetate la omorît, i 1-a dat pre el

Faraon zestre îetei sale femeii lui

Solomon.

17. i Solomon a zidit Gazerul

i Vetoronul cel de jos.

18. i Valaadul i Tamorul în pu-

stie.

19. i toate cetjile cele tari, care

erau ale lui Solomon, i toate cet-

ile carelor i toate cetile clre-

ilor i ori ce lucru a plcut lui So-

lomon a zidi în Ierusalim i în Li-

van i în tot pmântul domniei lui.

20. Tot poporul cel rmas din He-

teu i din Amoreu i din Ferezeu

i din Hananeu i din Eveu i din

Evuseu i din Ghergheseu, carii nu

erâ din fiii lui Israil,

21. Feciorii lor cei rmai în p-
mânt dup dânii, pre carii nu pu-

teau fiii lui Israil s-i surpe pre ei,

i-a fcut pre ei Solomon birnici

pân în ziua de astzi.

22. Iar din fiii lui Israil n'a pus

13. Is. Navî 19, 27. 15. Is. Navî 17, 11.

16. ]s. Navî 16, 10. Jud 1, 29. 17. Is. Navî
10, 10. 18. is. Navi 19, 44. 22. 1 Parai.

22, 2; Lev. 25, 39.

Solomon la lucru, c acetia erau
oamenii cei rsboinici, i slugi lui,

i boieri i domni i mai mari pre-

ste carele lui i preste clreii lui.

23. i erau mai mari preste lucru-

rile Iui Solomon pui cinci sute

cincizeci, carii porunceau poporului

pus la lucru.

24. Iar fata lui Faraon s'a suit

di n cetatea lui David în casa sa

care i-a zidit ei, când a zidit Mello.

25. i aducea Solomon de trei

ori în an arderi de tot, i jertf de

pace ore jertfelnicul, care 1-a zidit

Domnului, i a tmâiat preste dân-

sul înaintea Domnului, i a svâr-
it casa.

26. i a fcut împcatul Solomon
corabie în Gasionul Gaverului, care

este lâng Elat la marginea mrii
cei dinapoi în pmântul Edomului.

27. i a trimis Hiram în corabie

i din slugile sale oameni corbieri,

I

carii iieau umbla pre mare, cu slu-

1 gile lui Solomon.

j

28. i au venit la Ofira, i a luat

de acolo patru sute i douzeci do

talani de aur, i i-au dus împra-
tului Solomon.

CAP. IO.

împrteasa Savâ vine la Solomon

Si
împrteasa Savâ a auzit de

?

numele lui Solomon i de numele

Domnului, i a venit s ispiteasc

pre Solomon cu cuvinte ascunse.

2. i a venit în Ierusalim cu slav^

mare foarte i cu cmile, care purtau

aromate i aur mult foarte i pia-

tr scump, i a intrat la Solomon,

i i-a grit lui toate câte erau în

inima sa.

3. i i-a spus ei Solomon toate

cuvintele ei, n'a fost ascuns cuvânt

24. 1 Parai. S. U.
IO. I- 2 Parai. 9, 1; Mateiu 12, 42.

2. Luca 11, 31.
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de ctre împratul, care s nu-1 fi

tlmcit ei.

4. i a vzut împrteasa Savâ

loat înelepciunea lui Solomon i
casa care o a zidit.

5. i mâncrile lui Solomon i
locuina slugilor lui i rândueala

slujitorilor lui, i îmbrcmintea lui

i paharnicii lui i arderea cea de

fot a lui, care o aduceâ în casa

Domnului, i s'a uimi? foarte.

6. i a zis ctre împratul Solo-

mon: adevrat este cuvântul, care

î-am auzit în pmântul meu de tine

i de înelepciunea ta.

7. i n'am crezut celor ce-mi griau

mie, pân când am venit i au v-
zut ochii mei; i iat nici jumtate

nu mi s'a povestit mie, înfreci cu

înelepciunea i cu buntatea vestea,

care o am auzit în pmântul meu.

8. Fericite femeile tale, fericite

slugile tale, carii stau înaintea fa

pururea, cei ce aud toat înelep-

ciunea ta.

9. Fie Domnul Dumnezeul tu bine

cuvântat ! Cel ce bine au voit înfru

fire, ca s te dea pre tine pre scau-

nul lui Israil, cci au iubit Domnul
pre Israil s-l întreasc în veci, <*i

te-au pus pre tine împrat presfe ei,

ca s faci judecat dreapt întru

judecjiie lor.

10. i a dat lui Soiomon o sut
i douzeci de talani de aur, i aro-

mate multe foarte i piatr scump;
n'a mai venit dup aromatele a-

celea atâta mulime, cât a datîmpr-
teasa Savâ împratului Solomon.

1 1 . i corabia lui Hiram, care adu-

ceâ aurul din Ofir a adus lemne cio-

plite multe foarte, i piatr scump.
12. i a fcut împratul lemnele

cele cioplite proptele casei Domnu-
lui i casei împratului, i alut
cântreilor i copze, n'au fost venit

lemne cioplire ca acelea pre pmânt,

11. 2 Parai. 9, 10

nici s'au mai vzut undevâ pân în
ziua de astzi.

1?. i împratul Solomon a dat
împrtesei Savei, toate câte ea a
vrut i câte a cerut, afar de toate-

câte i-a dat ei împratul Solomon;
de voia sa.

14. i s'a întors i a venit în p-
mântul su ea i toate slugile ei

15. i era cumpnifura aurului ce
venea lui Solomon înfr'un an, ase
sute asezeci i ase de falani de aur*

16. Afar din birul celor supui
i al negutorilor ce n^gufoareau,
i al tuturor împrailor celor de
dincolo i al domnilor pmântului.

17. i a fcut împratul Solomon
trei sute de scuturi de aur btute,

trei sute de auri erau la un scut

18. i trei sute de platoe de aur

btute, trei taleri de aur erau la o

plato, i le-a dat împratul la

casa Dumbrvii Livanului.

19. i a fcut împratul Solomon
scaun de filde mare, i 1-a ferecat

cu aur lmurit.

20. ase trepte erau la scaun, i
sptur de viei dinapoia scaunu-

lui, i mâini de o parte i de alta

la scaunul ederii, i doi lei stând

lâng mâini.

21. i doisprezece lei stând acolo

la cele ase trepte de o parte i
de alta, i nu s'a fcut aâ la toat

împriea.
22. i toate vasele c<ie de Solo-

mon fcute, erau de aur, i vasele

din care se spla erau de aur, i
toate vasele casei de lemn din Li-

van erau cu aur încheiete, nu era

argint, c argintul nu er bgat în

seam în zilele lui Solomon.

23. C corabie de Tarsis aveâ

împratul Solomon pre mare cu fiii

lui Hiram, în trei ani venea împ-
ratului dela Tarsis o corabie cu aur

17. U. 26; 2 Parai. 9, 15.

18. 2 Parai. 9 16.
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i cu arginl t cu dini de Elefant,

S i cu maimue i puni i cu pietre

cioplii i necioplife.

24. i s'a mrit Solomon, mai mult

decât toji împraii pmântului, cu

avuie i cu înelepciune.

25. i foi împraii pmântului

doreau s vaz pre Solomon, ca s
auz înelepciunea lui, care i-au dat

Domnul în inima lui.

26. i îi aduceâ fiecare darurile

saie, vase de aur i de argint i
haine, mirodenii i aromate i cai

i mucoi în fiecare an.

27. i a adunat Solomon care i
clrei; i avea Solomon patru mii

de iepe la care i dousprezece mii

de clrei, i i-a pus în cetile ca-

relor i la împratul în Ierusalim.

28. i a fcut împratul de erâ

aurul i argintul ca pietrek de mult,

i chedrii ca smochinii slbatici cei

de pre es de muli.

29. i se aduceâ cai lui Solomon

din Eghipet i din Tecue, c negu-

torii împratului luau din Tecue în

schimb.

30. i se aduceâ din Eghipet ca-

rul pe ase sute de argini i calul

pe o sut i cincizeci de argini, ca

i tuturor împrailor Heteilor i îm-

prailor Siriei prin mâna negu-
torilor.

CAP. 11.

Moartea lui Solomon.

81 împratul Solomon erâ iubitor

j
de femei, i a luat femei de alt

neam multe i pre fata lui Faraon,

Moavitence, Amanitence, Sirience,

îdumence, Sidonence, Hetence i A-

morence.

2. Din neamurile din care au oprit

Domnul pre fiii lui îsrail, ca s nu
intrai la ele, i s nu intre la voi,

20. 2 Parai. 1, 14. 28. 2 Parai 1, 16.

30. 2 Parai. 1, 17.

11. 1. n 2 Lege 17, 17; Sirab. 47, 21.

2. Eire 34, 16; H 2 Lege 7, 3.

ca s nu se abat inimile voastre

dup idolii lor, de acelea s'a lipit

Solomon a ie iubi.

3. i aveâ el femei stpâne apte
sute i iifoare trei sute, i i-au ro-

bit femeile inima lui.

4. i a fost în vremea btrânee-
lor lui Solomon, femeile au abtut

inima lui Solomon dup ali dum-
nezei; i n'a fost inima lui deplin

cu Domnul Dumnezeul lui, ca ini-

ma lui David tatl su.
5. i s mers Solomon dup A-

starf urâciunea Sidonenilor i dup
împratul lor idolul fiilor lui Amon.

6. i a fcut Solomon ru înain-

tea Domnului, i n'a umblat dup
Domnul ca David tatl su.

7. Atunci a zidit Solomon capite

înalt lui Hamos idolul lui Moav în

muntele cel din faa Ierusalimului,

i lui Moloh idolul fiilor lui Amon
i Astartei urâciunei Sidonenilor.

8. i a a fcut tuturor femeilor

lui, celor de alt neam, care fmâiau
i jertfeau idolilor.

9. i s'au mânieat Domnul pre So-

lomon pentruc s'a abtut inima lui

dela Domnul Dumnezeul lui îsrail,

cel ce s'au artat iui de dou ori.

10. i i-au poruncit iui cuvântul

acesta, ca nicidecum s nu mearg
dup ali dumnezei, ci s pzeasc
i s fac cele ce i-au poruncit lui

Domnul Dumnezeu.

11. i au zis Domnul ctre Solo-

mon: pentruc ai fcut acestea, i
n'ai pzit pojuncile mele i rându-

elele mele, care am poruncit ie, ru-

pând în dou voiu rupe împria
ta din mâna ta, i o voiu da pre ea

unui rob al tu.

12. Ci în zilele tale nu voiu face

aceasta pentru David tatl tu, din

mâna fiului tu o voiu luâ.

13. Ins nu voiu luâ împriea

5. Jud. 2. 13. 7. 3ud. 11, 7. 9. 3, 5.

10. 6, 12, 2/. 12, 16. 13. 4 Imp. 17, ÎS.
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oal, un schiptru voiu da iului tu
pentru Daviîd robul meu i pentru

Ierusalim cetatea care o am ales.

14. i au ridicat Domnul profiv-

nic lui Solomon pre Ader Idumeul

din smâna împriei din Idumeia.

15. t a fost când a pierdut Da-

vid pie Edom, i a mers îoav mai

marele otilor, s îngroape pre cei

ucii, a tiat loaf partea brbtea-
sc în Idumeia.

16. C ase luni a ezut acolo

îoav i fot Israilul în Idumeia, pân
ce a pierdut pre fot brbaful din I-

dumeia.

17. i a fugit Ader, el i ioi br-
baii Idumeii din slugile tatlui su
Împreun cu el, i a intrat în Eghi-

pet, i Ader erâ prunc mic.

18. i s'au sculai oamenii din ce-

tatea Madiamului, i au venit în Fa-

ran, i a luai oameni cu sine, i au

venit la Faraon împratul Eghipe-

1 uliii; i a intrai Ader la Faraon, i
a dat iui cas, i pâine i-a rânduit

Iui i pmânt i-a dat iui.

19. i a aflat Ader har înaintea iui

Faraon foarte, i i-a dat lui femeie

pre sora femeiei sale, pre sora Te-

cheminii cea mai mare.

20. i i-a nscut sora Techeminii

lui Ader pre Ganifaf feciorul ei, i
1-a crescut pre el Techemina între

fiii lui Faraon, i Ganifat erâ în cssa

tui Faraon între fiii lui Faraon.

21. i a auzit Ader în Eghipet, c
a adormit David cu prinii si, i
cum c a murit îoav .mai marele

oastei, i a zis Ader ctre Faraon:

las-m s m întorc în. pmân-
tul meu.

22. i a zis Faraon lui Ader: ce-{i

lipsete ie b mine, i iat tu cerci

s te duci în pmântul tu, i a zis

Ader lui: nu ! Ci s m lai negreit;

i s
f

a întors Ader în pmântul su.
23. i au ridicat Domnul vrjmai

15. 2lmp. (., 14. 23. 2 ftnp. 8, 3 i 10, 18.

lui Solomon pre Razon feciorul lui

Eiideche, pre Varamef i pre Ada-

dezer împratul Suvei, domnul su.
24. ir s'au adunat la el oameni,

i s'a fcut cpetenie celor protiv-

nici, când i-a omorîr pre ei David,

i a luatîntâîu Damascul, i a e-
zut în el, i a împrii în Damasc.

25. i au fost vrjmai lui Israil

în toate zilele lui Solomon, acesta

este rul care 4-a fcut Ader; i el

urâ pre Israil, i a împrii în p-
mântul Edomuîui.

26. i pre lerovoam feciorul lui

Naval al lui Efratî din Sarira fecio-

rul unei femei vduve rob lui So-

lomon, i acesta-i lucrul peniru care

a ridicat el mâinile asupra împra-
tului Solomon.

27. C împratul Solomon a zi-

dii marginea, i a închis îngrdirea

cefjii lui David tatl su.
28. Iar tânrul lerovoam erâ om

tare i puternic, i a vzut Soio-

mon c este om de: Ireab, 1-a pus

mai mare presfe dajdiiie casei iui

îosif.

29. i a fost în vremea aceea, i
Ieroyoam a iei! din Ierusalim, i
î-a aflat pre el Ahia Silonileanul pro-

rocul în cale, i 1-a abtut pre el

din cale, i Ahia erâ îmbrcat cu

hain nou, i amândoi erau sin-

guri în câmp.

30. i a luat Ahia haina sa cea

nou, care erâ pre el, i a rupt-o în

dousprezece buci.
31. i a zis lui lerovoam: ia |îe

zece bucji, c acestea zice Dom-
nul Dumnezeul lui Israil: iat eu

rup împria din mâna lui Solo-

mon, i voiu da {te zece schiptruri.

32. Iar dou schipiruri vor fi ale

i lui pentru robul meu David i pen-

tru Ierusalim cetatea, care am ales

din toate seminiile lui IsraiS,

26. 2 Parai. 13, 6. 29. 2 Parai. 5, 15.

30. \ Imp. 15, 27. 31. 14, 3; 1 fmp. 15,23



A 3-a A ÎMPRAILOR 11-12 451

33. Pentruc m'a prsit pre mine,

i s'a închinat Astartei urâciunei

Sidonenilor i lui Hamos idolul lui

Moav i lui Moloh idolul fiilor lui A-

îrion, i n'a umblat în cile mele

ca s îac ce este drept înaintea

înea, i poruncile mele i judecile

finele, ca David tatl lui.

34. îns nu voiu lua împria
'toat din mâna lui, ci sprijinind îl

voiu sprijini pre el în toate zilele

pieei lui, pentru David robui meu,

pre care l-am ales, care a jinut po-

runcile mele i rânduelele mele,

35. Ci voiu lua împriea din mâna
iiului su, i voiu da {ie zece schip-

iruri;

36. Iar fiului lui voiu da dou
schiptrurt, pentruc s fie scaun ro-

bului meu David în toate zilele îna-

intea mea în Ierusalim cetatea care

irn-am ales ca s fie numele meu
acolo.

37. i te voiu lu pre tine, i vei

îrnprti întru cele ce poftete su-

fletul tu i tu vei îi împrat pre-

siz Israil.

38. i va îi de vei pzi toate câte

voiu porunci jie, i vei umbl pre cile

mele i vei face ce este bine îna-

intea mea, ca s pzeti rânduelele

mele i poruncile mele, precum a

fcut David robul meu, voiu ti cu

tine, i voiu zidi ie cas credin-

cioas, precum am zidit Iui David.

39. i voiu necji seminia lui Da-

%?id pentru acestea, îns nu în toate

2ilele.

40. i a cercat Solornou s o-

moare pre îerovoam, i s'a sculat

îerovoam i a fugii în Eghipet la

Susac împratul Eghipetului, i a

fost în Eghipet pân când a murit

Soiomon.

41. Iar ce mai rmâne a spune

despre Soiomon i toate câte a f-

36. 2 Parai. 21, 7. 39. 2 Parai. 10, 15.

40. 12, 2. 41. 2 Parai. 9, 29.

cut i toat înelepciunea lui, iat,

au nu sunt scrise în cartea cuvin-

telor lui Soiomon?

42. i zileie câte a împrj» So-

iomon în Ierusalim presfe tot Is-

railul patruzeci de ani.

43. i a adormit Soiomon cu p-
rinii si, i-I îngropsr pre el în ce-

tatea lui David tatl su, i a îm-

prit Rovoam fiul lui în locul lui.

GAP. 12.

Desbinarea împriei.

In
Sichima, c în Sichima s'a a-

dunat tot Israilul, ca s-î fac pre

el împrat.

2. i a fost dac a auzit îerovoam

feciorul lui Navat din Eghipet, fiindc

în Eghipet edea, dupce fugise de

faa împratului Soiomon,

3. A trimis, i 1-a chemat pre el,

i a venit Îerovoam i tot poporul

lui Israil, i a grit poporul ctre

împratul Rovoam, zicând:

4. Tatl tu a îngreuiat jugul no-

stru, deci tu acum uureaz din sar-

cinele aspre ale tatlui tu i din

jugul cel greu, care 1-a pus preste

noi, i vom sluji Jie.

5. i a zis ctre ei: ducei-v pân
a treia zi, i atunci v întoarcei la

mine, i. s'au dus.

6. i a spus împratul Rovoam
celor mai btrâni, carii stau înain-

tea lui Soiomon tatlui su pân
tria, zicând: ce sfat îmi dai, s
rspunz poporului acestuia cuvânt?

7. Iar ei au grit ctre el, zicând:

de vei face în ziua aceasta o sluj-

b poporului acestuia, i le vei plini

voia i vei gri ctre ei cuvinte bune,

vor ii ie slugi în toate zilele.

8. Iar el a lsat sfatul, care i-au dat

lui cei btrâni, i s'a sftuit cu ti-

j
42. 2 Parai 9, 30. 43, î Parai. 3, 10.

I 12. 1> 2 Parai. 10, i.

i Z. U, 40. 4. 2 .Parai, io, 4.
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nerii, cei ce crescuse cu el carii stau

înaintea feei lui, i le-a zis lor:

9. Ce sfat îmi dai voi i ce s
rspunz poporului acestuia? Care

a grit ctre min,e, zicând: uureaz
din jugul, care l-a pus tatl tu pre-

ste noi.

10. i au grit ctre el tinerii cei

ce crescuse împreun cu el, i i-au

zis lui: acestea vei spune poporu-

lui celui ce a grit ctre tine, zi-

când: tatl tu a îngreuiat jugul no-

stru, iar tu acum ni-1 uureaz; aâ
vei gri ctre ei: degetul meu cel

mic mai gros va fi decât alele ta-

tlui meu.

11. De acum tatl meu v'a împo-

vrat pre voi cu jug greu, iar eu voiu

mai îngreuiâ jugul vostru; tatl meu
v'a btut pre voi cu bice, iar eu v
voiu bate pre voi cu scorpii.

12. i a venit lerovoam i tot po-

porul îa împratul Rovoam în ziua

a treia, precum le-a grit lor împ-
ratul, zicând: înfoarcei-v la mine

a treia zi.

13. i a rspuns aspru împra-
tul ctre popor, i a nesocotit îm-

pratul Rovoam sfatul ce btrânii

i-au dat lui.

14. i a grit ctre dânii dup
sfatul tinerilor, zicând: tatl meu a

îngreuiat jugul vostru, i eu voiu

mai îngreuiâ jugul vostru; tatl meu
v'a btut pre voi cu bice, iar eu voiu

bate pre voi cu scorpii.

15. i n'a ascultat împratul pre

popor, c dela Domnul era rânduit

ca s întreasc cuvântul, care l-a

grit prin mâna lui Ahiea Silonitea-

nul de lerovoam feciorul lui Navat.

16. i vzând tot israilul, c nu

i-a ascultat împratul pre ei, a rs-

puns poporul împratului, zicând:

ce parte avem noi cu David? Nu
avem motenire cu fiul lui Iesse.

12. 2 Parai. 10, 12. 15. îs. Navl 11, 20.
16. 2 hnp.\20, l; 11,11; 2 Imp. 20, 1.

Alearg Israile la lcaurile tale, a-

cum pate-|i casa ta Davide, i s'a

dus Israil la lcaurile sale.

17. Iar fiii lui Israil carii lcuiau
în cetile Iudei, au fcut pre Rovoam
împrat preste ei.

18. i a trimis împratul pre A-

doniram, care erâ preste bir, i l-a

ucis pre el cu pietre fot Israilul, î
a murit; iar împratul Rovoam a a-

pucat a se sui în car ca s fug
în Ierusalim.

19. i s'a lepdat Israil de casa

lui David pân în ziua aceasta.

20. i a fost dac a auzit tot Is-

railul, cum c s'a întors lerovoam

din Eghipet, a trimis, i l-a fcut pre

el împrat preste Israil, i n'a r-
mas credincios casei lui David fr
numai seminia lui Iuda i a lui Ve-

niamin singure.

21. i Rovoam a intrat în leru»

salim, i a strâns adunarea tui luda

i schiptrul lui Veniamin, o sut t
douzeci de mii de ostai tineri ca

s fac rsboiu asupra casei lui

Israil, ca s întoarc împria la

Rovoam fiul lui Solomon.

22. i au fost cuvântul Domnu-
lui ctre Samea omul lui Dumne-
zeu, zicând:

23. Spune lui Rovoam feciorul lui

Solomon împratul ludei i ctre

toat casa lui Iuda i a lui Veni-

amin i celuilalt popor, zicând:

24. Acestea zice Domnul: s nu

v sculai, nici s facei rsboiu cu

fraii votri fiii lui Israil, întoarc-se

fiecare la casa sa, c dela mine s'a

îcut cuvântul acesta; i au ascultat

de cuvântul Domnului, i nu s'au

mai dus precum poruncise Domnul.

25. i a zidit lerovoam Sichima

cea din muntele lui Efraim, i a l-

cuit într'însa, i a ieit de acolo, i
a zidit Fanuilul.

ÎS. 4, 6; 5, U. 19. 2 Parai. 10, 19.

22. 13, l; 2 Parai. 11, 2.
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26. i a z * s terovoam înlru inima

5a: iat acum se va întoarce îm-

prjiea la casa lui David,

27. De se va sul poporul acesta

s2 aduc jertf în casa Domnului în

Ierusalim, se va întoarce inima po-

porului ctre Domnul i ctre dom-

ttuî lor ctre Rovoam împratul lu-

dei, i m vor omorî pre mine.

28. i s'a sftuit împratul, i a

îcut dou junince de aur, i a zis

ctre popor: nu v mai suiji în Ie-

rusalim, iat dumnezeii ti Israile 1

carii fe-au scos pre tine din pmân-
1ul Eghipetuîui.

29. i una o a pus în Vetil, iar

una în Dan.

30. i fapta aceasta a fost pcat,

cci poporul mergeâ la una din ele

pân la Dan, i a lsat casa Dom-

nului.

3t. i a fcut capiti pre înlimi,

i a fcut preoji din poporul de rând,

care nu erau din fiii lui Levî.

32. i a fcut Ierovoam srb-
toare în luna a opta în cincispre-

zece zile ale lunei asemenea sr-

btorii cei din pmântul Iudei, i
s'a suit la jertfelnicul, care 1-a ridi-

cat în Vetil, ca s jertfeasc junin-

celor care Ie-a fcut, i a pus în

Vetil preoi înlimilor, carele fcuse.

33. i s'a suit la jertfelnicul, care

1-a ridicat în ziua a cincisprezecea

în luna a opta la srbtoarea care

o a urzit din inima sa, i a fcut

srbtoare fiilor lui Israil, i s'a suit

ia jertfelnic, ca s jertfeasc.

CAP. 13.

Ierovoam pedepsit.

i iat omul lui Dumnezeu a ve-

nit din Iuda cu cuvântul Domnu-
lui la Vetil, când stâ Ierovoam la

jertfelnic ca s jertfeasc.

28. Tobie 1, 5; 4 Jmp. 10, 31, 17, 16.

31. 2 Parai. 13, 9; 11, 14.

32. 4 Imp. 17, 32 i 23, 15.

13. 1. 12, 22,

2. i a strigat asupra jertfelnicu-

lui cu cuvântul Domnului, i a zis:

jertfelnicule 1 Jertfelnicule! Acestea

zice Domnul: iat fiu se va nate
casei lui David anume losia, i va

junghiâ preste tine pe preoii înl-

imilor, cari jertfesc preste tine, l
oase de oameni va arde preste line.

3. i a dat în ziua aceea semn,

spunând: acesta este cuvântul care

l-au grit Domnul, zicând: iat jert-

felnicul se va sparge, i se va vrs
grsimea cea de preste el.

4. i a fost dac a auzit împ-
ratul Ierovoam cuvântul omului lui

Dumnezeu celui ce strigase asupra

jertfelnicului din Vetil, a întins mâna
sa împratul de pre jertfelnic, zi-

când: prindei-1 pre el, i iat s'a

uscat mâna, care o a întins asupra

lui, i n'a putut s o întoarc la

sine.

5. i jertfelnicul s'a spart, i s'a

vrsat grsimea de pre jertfelnic

dup semnul care 1-a dat omul lui

Dumnezeu cu cuvântul Domnului.

6. i a zis împratul Ierovoam

ctre omul lui Dumnezeu: roag-te

înaintea Domnului Dumnezeului tu,

s se întoarc mâna mea la mine,

i s'a rugat omul lui Dumnezeu îna-

intea Domnului, i s'a întors mâna
împratului la el, i s'a fcut ca i
mai înainte.

7. i a grit împratul ctre o-

mul lui Dumnezeu: intr cu mine

în cas, i prânzete i voiu da

ie daruri.

8. i a zis omul lui Dumnezeu
ctre împratul: de mi-ai da jum-
tate din casa ta, nu voiu intr cu

tine, nici voiu mâncâ pâine, nici

voiu beâ ap în locul acesta.

9. C aa mi-au poruncit mie Dom-
nul cu cuvântul, zicând: s nu m-
nânci pâine i s nu bei ap, i s

2. 4 Imp. 23, 15, 16; 2 Parai. 34, 3.

6. Fapt. Hp. 8, 24. 8. Num. 22, 18.
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jiu te întorci pre calea care ai mers.

10. i s'a dus pre alt cale, i nu

s'a întors pre calea pre care venise

în Vetil.

11. i un proroc btrân lcuiâ

în Vefil, i venind feciorii lui i-au

povestit toate lucrurile câte a fcut

omul iui Dumnezeu în ziua aceea

fn Vetil i cuvintele, care a grit îm-

pratului, i s'a schimbat faa ta-

tlui îor.

12. i a flrit ctre ei tatl lor,

zicând: pre care cale s'a dus? i
i-au artat iui îiii lui calea pre care

s'a dus omul lui Dumnezeu cel ce

ieise din Iuda.

13. i a zis fiilor si: punei-mi

aoa pre asin, i au pus ao pre

asin, i a jnclicat pre ea.

14. i a mers dup omul lui Dum-
nezeu, i 1-a aliat ezând supt un

stejar, i zise iui: au tu eti omul

lui Dumnezeu cel cc ai ieit din luda?
i el a zis: eu.

15. i a zis lui: vino cu mine i
mnânc pâine.

15. i a zis ctre el: nu vciu pu-

leâ s m întorc cu line, nici voiu

mânc pâine, nici voiu bea ap în

tocul acesta.

17. C aa mi-au poruncii mie cu

cuvânt Domnul, zicând: s nu m-
nânci pâine acolo, nici s bei apa

acolo, i s nu te întorci pre calea

pre care ai mers.

Î8. i a zis ctre el: i eu sunt

•proroc ca i tine, i îngerul a grit

ctre mine cu cuvântul Domnuku,

zicând: întoarce-î prc el la tine în

casa la, i s mnânce pâine i s
beâ ap, i i-a minit lui.

19. i l-a întors pre el, i a mân-

cat pâine i a but ap în casa lui.

20; i a fost când edea el la mas,
s'a fcut cuvântul Domnului ctre

i'rorocul cel ce l-a întors pre el.

21. i a grit ctre omul lui Dum-
nezeu cel ce venise din Iuda, zi-

când: acestea zice Domnul: pentru

c ai întrâtat cuvântul Domnului,

i n'ai pzit porunca, care i-au po-

runcit fie Domnul Dumnezeul tu,

22. i te-ai întors, i ai mâncat
pâine i ai but,ap în locul ace-

sta de care au grit cftre tine, zi-

când: s nu mnânci pâine, nici s
bei ap; trupul tu nu va fi pus îrt

groapa prinilor ti.

23. i a fost dup ce a mâncat eî

pâine i a but ap, i a pus aoa
pre asinul prorocului i s'a dus.

. 24. i l-a aflat pre el un îeu.îrt

cale, i l a omorît, i er trupul lut

aruncat în cale, i asinul st lâng
el, i leul stâ lâng trup.

25. i iat oamenii mergând pre

acolo au vzut mortciunea arun^

cat în cale, i leul stând lâng mor-
tciune, i au intrat i au spus în ce-

tatea în care lcuiâ prorocul cel b-
trân.

26. i a auzit cel ce l-a întors pre

el de pre cale, i a zis: om ui lui-

Dumnezeu este acesta, care a înt-

râtat cuvântul Domnului, t l-au da!

pre el Domnul leului, i l-a zdrobit

pre el i l-a omorît, dup cuvântul

Domnului, care i-au grit lui. <

27. i a grit ctre fiii si, zicând:

punei aoa pre. asin, i o au pus.

28. i s'a dus, i i-a aflat lui tru-

pul aruncat în cale, i asinul i leul

stâ lâng trup, i n'a mâncat leul

trupul omului lui Dumnezeu, i n'a

sîieaf pre asin.

29. t a luat prorocul trupul o-

muîui lui Dumnezeu, i l-a pus pre

asin, i l-a întors pre el prorocul

în cetate ca s-l îngroape.

30. i a pus trupul lui în groapa

sa, i l-a plâns pre el: vai frate!

31. i a fost dupce l-a plâns pre

el, a grit fiilor si, zicând: de voiu

murî îngropai-m în groapa acea-

sta în care s'a îngropat omul lui

24. 20, m. 4 Imp. 17, 25.
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Dumnezeu, lâng oasele lui pune-

j-ni ca s se mântuiasc oasde

mele cu oaseie lui;

32. C se va plini cele ce !e-su

grit cu cuvântul Domnului asupra

jertfelnicului celui din Veiil i asu-

pra capifelor celor înalte din Sa-

rrsariea. *

33. i dup întâmplarea aceasia

nu s'a întors lerovoam dela ruta-

tea sa, i iari a fcut din popo-

rul de rând preoi înlimilor: cel ce

vreâ sfinea mâna îui, i se fcea

preot înlimilor.

34. i s'a socotit aceasta spre p-
cat casei Iui lerovoam i spre pe

îre i stingere de pre faa pmân-
tului,

CAP. 14.

Prorocii asuj>ra lui lerovoam. Domnia
Ini Rovoam; pcatul i Moartea lui.

In
vremea aceea s'a bolnvit Aviea

feciorul lui Ierevoam.

2. i a zis lerovoam femeii sale:

scoal-fe i te schimb ca s nu te

cunoasc c tu eti femeia iui le-

rovoam, i mergi în Silom, i iat

este acolo Ahiâ prorocul care mi-a

spus mie c voiu împrai preste

poporul acesta.

3. i ia cu tine pentru omul iui

Dumnezeu zece pâini, i covrigi fi-

ilor lui i struguri i un urcior de

miere, i vei merge la el, i va spune

ie ce va fi pruncului.

4. i a fcut aa femeia lui fero-

voam i s'a dus în Silom, i a in-

trat în casa lui Ahiâ; iar Ahiâ nu
putea vedeâ, c i se împinjinase o-

chii de btrânee.

5. i a zis Domnul ctre Ahiâ:

iat femeia lui lerovoam vine ca

s. le întrebe pentru fiul su, c este

bolnav, aa i aâ vei gri ctre ea.

32. 4 Imp. 23, 16.- -''4. 15, 29, 30.

14. 2. l Imp. 28, s.

3. 1 Imp. 9, 7; 4 Imp. S, S.

6. i a fost când intr ea i se

fcea ca i cum ar fi alta. i a fost

când a auzit Ahiâ sgornoful picioa-

relor ei intrând pre u, a zis: in-

tr femeia lui lerovoam, pentruce te

faci ca i cum ar fi alia? i eu sunt

trimis aspru pentru tine.

7. Mergând zi lui lerovoam: ace-

stea zice Domnul Dumnezeul lui îs-

raiî: pentruc fe-am înlat pre tine

din mijlocul poporului, i te-am pus

povuitor preste poporul lui israil.

8. î am rupt îrnpriea dela casa

lui David, i o am dai ie, i n'ai

fost ca robul meu David, cei ce a

inut poruncile melc i a umblat

dupa mine cu ioaf inima lui, ca

s fac ce este drept întru ochii mei.

9. Ci ai fcut mai ru decât toi

carii au fost mai înainte de tine, i
ai umblat i i-ai fcut ie ali dum-

nezei i turnai ca s m mânii; iar

pre mine m'ai lepdat dela tine.

10. Pentru aceea iat eu voiu a-

duce rutate asupra essei lui lero-

voam, i voiu surp din a îui le-

rovoam, i pre cel ce se pi la pe-

rete, pre cel închis i prsit întru

Israil, i voiu mtur casa lui le-

rovoam, în ce chip se mtur ba-

lega, pân se va nimici el.

11. Pre cel mor! al lui lerovoam

în cetate îl vor mânca câinii, i pre

cel mort în arin îl vor mâncâ pa-

srile cerului, c Domnul au grit.

12. Deci tu te scoal i mergi la

casa fa, când vei pune piciorul în

cetate va muri pruncul.

13. i-l va plânge pre el tot Is-

railul, i-l va îngropa pre el, c a-

cesta singur din ai iui lerovoam va

fi pus în groap, pentruc s'a aflat

întru acela cuvânt bun despre Dom-
nul Dumnezeul lui îsraiîîn casa lu

lerovoam.

14. Si va scula Domnul luis îm-

7, 16, 2. 8. 11, 31.

10. 1 Jmp. 25, 22; 4 Imp. 9, S.
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praf preste Israil, care va bafc casa

lui lerovoam în ziua aceea, i înc
i acum.

15. i va bate Domnul pre Israil

în ce chip se cltete trestia în a-

p, i va stârpi pre îsrail de pre

pmântul acest bun, care î-au dat p-
rinilor lor, i va împrtieâ pre ei

dincolo de rîu, pentruc au fcut

loru desiuri, mâniind pre Domnul.

16. i va da Domnul pre Israil pen-

tru pcatele lui lerovoam cel ce a p-
ctuit, i a îcut pre Israil a pctui.

17.- i s'a sculat femeia lui lero-

voam i a mers la Sarira, i a îost

când peâ preste pragul casei, a

murit pruncul, i l-a îngropat.

18. i l-a plâns tot lsraiîul dup
cuvântul Domnului, care l-au grit

prin mâna robului su Ahîâ prorocul.

19. Iar celelalte fapte ale lui le-

rovoam, cum s'a rsboit i cum a

împrit, iat acestea scrise sunt

în cartea cuvintelor anilor împra-
ilor lui îsrail.

20. i zilele în care a împr-
it lerovoam douzeci i doi de ani,

i a adormit cu prinii si, i a îm-

prit Adad feciorul iui în locul lui.

21. Iar Rovoam feciorul lui Solo-

mon a împrit preste Iuda, în vâr-

st de patruzeci i unul de ani a

fost Rovoam când a împrit el, i
aptesprezece ani a împr{it în Ie-

rusalim în cetatea, care o au ales

Domnul din toate neamurile lui Is-

rail s-i pue numele su acolo, i
numele mumei lui Noomâ Amoni-

leanca.

22. i a îcut Rovoam ru înain-

tea Domnului, i l-a mânieaf pre el

mai mult decât fot ce fcuse prin-

ii lui, prin pcatele svârite de ei.

23. i i-au zidit ei loru înlimi

i stâlpi i desiuri în fot dealul

înalt i supt fot copacul umbros.

15. Jud. 3, 7. 21. 2 Parai. 12, 13.

22, 2 Parai. 12, 1.

23. 4 Imp. 17, 10; Isaia 57, 5;ierem. 2, 20.

24. i sodomie s'a fcut în {ar,
i au fcut de toate urâciunile nea-

murilor, care le-au isgonit Domnul
dela fata fiilor lui Israil.

25. i a fost în anul al cincilea

al împriei lui Rovoam s'a sculat

Susachim împratul Eghipefului a-

supra Ierusalimului.

26. i a luat toate vistieriile casei

Domnului i vistieriile casei împ-
ratului.

27. i suliele cele de aur, care

le-a luat David din mâna slujitori-

lor iui Adrazar împratul Suvei, i
le-a adus în Ierusalim.

28. i armele cele de aur care le-a

fcut Solomon, toate le-a luat, i le-a

dus în Eghipet; i a fcut Rovoam
împratul arme de aram în locul

acelora, i le-a încredinat pre elepo-

vuitorilor arcai, carii pzeau poar-

ta casei împratului.

29. i a fost când intrâ împra-
tul în casa Domnului le purtau- pre

ele arcaii înainte, i le puneau în

cmara arcailor.

30. Iar celelalte întâmplri ale lui

Rovoam i toate câte a fcut, au

nu iat acestea scrise sunt în cartea

cuvintelor anilor împrailor Iudei?

31. i rsboiu a fost între Ro-

voam i între lerovoam totdeauna.

32. i a adormit Rovoam cu p-
rinii si, i s'a îngropat cu prinii

si în cetatea lui David, i numele

mumei lui Noomâ Amoniteanca i
a împrit Aviu feciorul iui în lo-

cul lui.

GAP. 15.

Domnia lui Aviu i a lui Asa în Iuda
i a lui Naval i a lui Vaas în

#
Israil. Iosafat,

Tar în anul al optsprezecelea al

^împriei lui lerovoam feciorul

lui Navaf, s'a fcut împrat Aviu

feciorul lui Rovoam preste Iuda.

24. 4 Imp. 23, 7. 25, 2 Parai. 12, 2.

26. 2 Parai. 9, 15 i 12, 9. 31, 15, 6.
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jr
•

I; 2. » *re î am" a împrii în le-

> ^salim, i numele mumei lui Maahâ

V jaia lui Avesalom.

£ 3. i a umbla! întru toate pca-

{ele tatlui su, care le-a fcut în-

natniea lui, i nu er inima lui de-

"

plin cu Domnul Dumnezeul lui, cum

a fost inima lui David tatlui su.

4. C pentru David au lsat lui

domnul Dumnezeul lui rmi în

Ierusalim, ca s pue pre fii lui dup
dânsul, i s întreasc Ierusalimul.

i 5. Pentruc a fcut David ce este

drept înaintea Domnului, i nu sau

abtut dela toate câte i-au poruncit

lui în toate zilele viejii sale, fr
numai în întâmplarea lui Urie Heteul.

6. i rsboi a fost între Rovoam,

i între lerovoam în toate zilele vie-

ii lor.

7. i celelalte întâmplri ale lui

Aviu i toate câte a fcut, au nu

iat acestea scrise sunt în cartea

cuvintelor anilor împrajiîor ludei?

i rsboiu a fost între Aviu i între

lerovoam.

8. i a adormit Aviu împreun cu

prinii si în anui al douzecilea

al lui lerovoam, i s'a îngropat cu

prin{ii si în cetatea lui David, i
a împrit Asa fiul lui în locul lui.

9. i în anul al douzecilea al lui

lerovoam împratul lui Israil a îm-

prii Asa preste luda.

10. i patruzeci i unul de ani a

împr{it în Ierusalim, i numele

maicii lui Maahâ fata lui Avesalom.

11. i a fcut Asa ce este drept

înaintea Domnului, ca David tatl

su.

12. i a stârpit sminteleîe din {ar,

i a curit oale spurcciunile, care

k-au fcut prinii lui.

13. i pre Maahâ muma sa o a

15. 2. 2 Parat 13, 2; 2 Parat. 11, 20.

4. Ps. 131, 13; 4 Imp. 8, 19.

5. 2 Imp. 11.4. 6. 2. Parat. 13. 3.

8 2 Parat. 14. 1. 10. 2 Parai. 16, 13.

13. 2 Parai. 15, 16.

deprtat ca s nu fie povtuitoare,

pentruc a fcut idol de ruine în-

fr'un desi, i a stricat Asa culcu-

urile ei, i le-a ars cu foc la pâ-

rîul chedrilor.

14. Iar înlimile nu le-a surpat,

îns inima lui Asa erâ desvârit
cu Domnul în toate zilele sale.

15. i a adus stâlpii tatlui su,
i stâlpii si cei de aur i de ar-

gint în casa Domnului i vasele.

16. i rsboiu a fost între Asa i
între Vaasâ împratul lui Israil în

toate zilele lor.

17. i s'a sculat Vaasâ împra-
tul lui Israil asupra ludei, i a zi-

dit Rama, ca s nu poat nimeni

iei i intrâ la Asa împratul Iudei*

18. i a luat Asa tot argintul i
aurul, care s'au aflat în vistieriile

casei Domnului i în vistieriile casei

împratului, i le-a dat în mâinile

slugilor sale, i i-a trimis pre ei

împratul Asa la fiul lui Ader fe-

ciorul lui Taverema, feciorul lui A-

zin împratul Siriei, care lcuiâ în

Damasc, zicând :

19. Legtur s fie între mine i în-

tre tine i între tatl meu i între ta-

tl tu, iat am trimis tie daruri

argint i aur, vino acuma i stric

legtura ta cea cu Vaasâ împratul

lui Israil, ca s se deprteze dela

mine.

20. i a ascultat fiul lui Ader pre

împratul Asa, i a trimis pre c-
peteniile otilor sale în cetile Iui

Israil, i a btut pre Aiin i pre

Dan i pre Avei al casei Maahei

i tot Heneretul pân la pmântul
Neftali.

21. i a fost dac a auzit Vaasâ

a încetat a zidi Rama, i s'a întors

în Tersa.

22. i împratul Asa a poruncit

la tot Iuda în Enachim, i a luaf

14. 4. Imp. 12. 3; 15, 4. 35. 16. 14, 31.
17. 2 Parai. 16, 1. 18. 4 Imp. 12, 18.

20. 2 Imp. 20, 14. 22. 4 Imp- 23, &.
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pietriîe din Rama i lemnele ci, care

îe-a zidii Vaasâ, i a zidii cu de
împratul Aa toî muntele Iui Ve-

niamin i locul de pz.
23. i celelalte întâmplri ale lui

Asa i toat domnia lui i toate ce a

fcut i cetile care le-a zidit, au nu

iat acestea sunt scrise în cartea cu-

vintelor anilor împrailor ludei ? In-

s în vremea btrâneilor lui 1-a du-

rut picioarele lui.

24. i a adormit Asa eu prinii

si, i s'a îngropat, cu prinii si
în cetatea Iui David tatl su, l în

locul lui a împrii Iosaîaf hui lui.

25. Iar. Naval fiul lui lerovoam a

împrii preste Israil în anul al

doilea a! lui Asa împratul Iudei,

i a împrii preste Israil doi ani.

26. i a fcut ru înaintea Dom-
nului, i a umblat în calea tatlui

su, i în pcatele ce el a fcut

pre Israil a pctui.

27. H-a împresurat pre el Vaasâ

feciorul Iui Ahia la casa lui Veeîan

feciorul lui Ahia, i î-a lovit pre el

în Oavatonul celor de alt neam; iar

Naval i tot Iraiîul edea în Ga-

vaton.

23. i 1-a omorît pre el Vaasâ în

anul al treilea al lui Asa fiul lui A-

via împratul Iudei, i a împrit
în locul lui,

29. i a fost dnpce a început

el a împrî, a btut toat casa

lui lerovoam, i n'.a lsat nici un

suflet de al lui lerovoam, pân ce

î-a pierdut pre el. dup cuvântul

Domnului, care l-au grit prin mâna
robului su, Ahia Silonttearful.

30. Pentru pcatele lui lerovoam,

ee el a fcut pre Israil a pctui,
i pentru întrâlarea lui, cu care a

întrâtat pre Domnul Dumnezeul lui

Israil.

31. Iar celelalte întâmplri ale lai

24. 2 Parai. 17, 1. 27. Is. Navi 19, 44.

29. 13, 34. 30. 21, 22; 4 Imp. 16, 3.

Navaf, i toate câte a fcut, au
iat acestea scrise sunt în cartea

cuvintelor anilor împrailor lui Îs

rail?

32. i rsboiu ja fost între Asa si

între Vaasâ în toate zilele lor.

33. Iar în anul al treilea al iui Asa
împratul Iudei a împrit Vaas^
feciorul lui Ahia preste toi Israiluj

în Tersa douzeci i patru de ani

34. i a fcut ru înaintea Dom-
nului, i a umblat în calea iui le.

rovoam feciorul iui Navat, i în p-
catele ce ei a fcut pre Israil a p~
cfuî.

CAP. 16.

Patru împrai în Israil.

Si
au fost cuvântul Domnului prin;

mâna lui lu fiul lui Anani ctre

Vaasâ, zicând:

2. Pentruc le-am ridicat dela p-
mânt, i le-am dat povuifor pre-

ste poporul meu Israil, i ai umblat

pre calea lui lerovoam, i ai fcut

a pcluî pre poporul meu Israil, ca

s m întrâi cu deertciunile îor
r

3. Iat eu voiu luâ pre cei de pre

urma lui Vaasâ i pre cei de pre

urma casei lui, i voiu da casa iui,

ca i casa lui lerovoam feciorul lui

Navat.

4. Pre cel mort al lui Vaasâ în.

cetate îl vor mânca câinii, r,i pre cel

mort al lui în câmp îl vor mânca
pasrile cerului.

5. Iar celelalte întâmplri ale lui

Vaasâ i toate câte a fcut i dom-

nia lui, au nu iat acestea scrise

sunt în cartea cuvintelor anilor îm-

prailor lui Israil?

6. i a adormit Vaasâ cu prinii

I

si, i s'au îngropat în Tersa, i au

împrii Ila feciorul lui în locul lui.

7. Si au grit Domnul prin mâna
i

S
16. 2. 14, 7. .V. 4 Imp. 9, 9.

! 5. 2 Parai. 16, l.
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<ui Iu Hui lui Anani asupra lui Vaasâ

i asupra casei Iui, i pentru fot

rul care a fcut înaintea Domnu-

lui ca s-l întrâte pre el cu fap-

tele mâinilor sale, ca s fie ei ca

i casa lui Ierovoam, i ca s-! bat

pre el.

8. i în anul al douzeci i ase

2 l lui Âsa împratul ludei, îla fecio-

rul lui Vaasâ, a împrii preste Is-

ra i! doi ani în Tersa.

9. i s'a sculat asupra lui Zamvri

sluga lui, care era mai mare peste

jumtatea clrimii, i el era în Ter-

sa bând, i îmbtându-se în casa

lui Osa dregtorul casei în Tersa.

10.
.
i a intrat Zamvri, i 1-a lo-

vit pre el, i 1-a ornorîî în anul al

^ouzeci i apte al lui Âsa împ-
ratul ludei, i a împrii în locul lui.

11. i a fost dupce s'a fcut el

împrat, i a ezut pre scaunul lui,

a ucis toat casa iul Vaasâ, i n'a

lsat, lui dinfr'însa nici ce s pie
la perete, nici pre rudele lui, nici

pre pjietenii lui.

12. i â pierdut Zamvri toat casa

lui Vaasâ dup cuvântul Domnului,

cre au, .grit Domnul asupra casei

lui Vaasâ prin mâna lui Iu prorocuî.

13. Pentru toate pcatele lui Va-

asâ i ale lui lia fiul lui, cu care a

fcut pre Israii s pcuiasc ca

s întrâte pre Domnul Dumnezeul
lui îsrail întru cele dearte ale lor.

14. Iar celelalte întâmplri ale lui

11a i toate câte a fcut, au nu iat
acestea scrise sunt în cartea cuvin-

telor anilor împrailor lui Israii?

. 15. In anul al douzeci i apte
a! lui Asa împratul Iude!, Zamvri

a împrii în Tersa apte ziie, i
tabra lui Israii era asupra Gava-

tonului celor de alt neam.

16. i a auzit poporul în tabr,
zicând: c s'a rsvriif Zamvri, i
a ucis pre împratul, i a pus îm-

10. 4 Imp. 9, 31. 11. 4 Imp. 9, 9,

prat în Isail pre Amvri povui-
turul otii preste Israii înfr'acea zi

în tabr.

.

17. i s'a sculat Arrvri i tot Is-

raîlul cu ei din Qayaton, i au în-

conjurat Tersa.

18. i a fost dac a vzut Zamvri

c s'a luat cetatea, a intrat în pe-

tera casei împrteti, i a aprins

i preste el casa cea împrteasc, i
a murit.

1§. Pentru pcatele sale care le-a

fcut, fcând ce este ru înaintea

Domnului, i umblând în calea lui

Ierovoam fiul lui Navat, i în p-
catele ce el a fcut pre Israii a p-
ctui.

20. Iar celelalte întâmplri ale lui

Zamvri i rsboaele lui care a f-

cut, au nu iat acestea scrise sunt

în cartea cuvintelor anilor împra-
ilor lui Israii?

21. Atunci s'a împrit poporul lui

Israii: jumtate din popor urma dup
Tamni feciorul lui Gonat ca s-l fac
împrat pre^ el; iar jumtate din po-

por urma dup Amvri.

22. i 2 biruit poporul cel ce urmâ

dup Amvri pre poporul cel ce urmâ

dup Tamni feciorul lui Gonat; i a

murit Tamni i foram fratele lui în

vremea aceea, i a împrii Amvri

dup Tamni.

23. In anul al treizeci i unul al

împraiului Asa împratul Iudei, a

împrii Amvri preste Israii doi-

sprezece ani, în Tersa a îrnprit

ase ani.

24. i a cumprat Amvri muntele

Semironul dela Semir domnul mun-

telui cu doi ralâni de argint, i a zi-

dit muntele, i a nuniit numele munte-

lui cate t-a zidit Semiron, pre numele

lui Semir domnul muntelui.

25. i a fcut Amvri rele înaintea

Domnului, i a fcut ru mai mult

decât foi cei ce au fost înaintea lut.

18. 4 Imp. 9, 31.
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26. i a mers în loal calea lui

Ierovoam feciorul lui Naval, i în

pcalele lui ce el a fcut pre Israil

a pctui, ca s întrîte pre Dom-
nul Dumnezeul lui Israil întru de-

ertciunile lor.

27. Iar celelalte întâmplri ale lui

Amvri, i toate câte a fcut, i loal

domniea lui, au nu iat acestea

scrise sunt în cartea cuvintelor ani-

lor împrailor lui Israil?

28. i a adormit Amvri cu prin-

, ii si, i s'a îngropat în Samariea,

i în locul lui a împrii Ahaav

feciorul lui.

29. Iar Ahaav feciorul lui Amvri

a împrit preste Israil în anul al

treizeci i opt al lui Asa împratul

Iudei.

30. i a împrjit Ahaav feciorul

lui Amvri preste Israil în Samariea

douzeci i doi de ani, i a fcut

Ahaav ce este ru înaintea Domnului,

i a fcut rele mai mulie decâl toi

cei mai înainte de el.

31. i nu i-a fost lui destul a um-

bl înlru pcatele lui Ierovoam fe-

ciorul lui Naval, ci a luat femeie

pre Iezavel fata lui Ietevaal împ-
ratul Sidonenilor, i a mers, i a

slujit lui Vaal, i s'a închinat lui.

32. i a pus jertfelnic lui Vaal

în casa desfrânrilor ce o fcuse

în Samariea, i a fcut Ahaav desi.

33. i a adaos Ahaav a face des-

îrânri, ca s întrâte pre Domnul
Dumnezeul lui Israil, i s-

t
>i surpe

sufletul su, fcând ru mai mult

decât toi împraii lui Israil, carii

au fost mai înainte de el.

34. i în zilele lui a zidit Ahiil

Vetiliteanul lerihonul în Aviron ce-

lui întâiu nscut al su, i 1-a înte-

meiat, i în Seguv celui mai tânr

al su a pus porile ei dup cu-

vântul Domnului, care au grit prin

mâna lui Isus fiul lui Navi.

CAP. 17.

Pr or o cui Ilie.

Si
a zis Prorocul Ilie Tesviteanul

j
cel din Tezvanul Galaadului c-

tre Ahaav: viu este Domnul Dum«
nezeul puterilor, Dumnezeul lui Is-

rail, cruia îi stau înainte, de va fi

întru anii acetia rou i ploaie,

fr numai prin cuvântul gurii mele.

2. i a fost cuvântul Domnului

ctre Ilie, zicând:

3. Mergi de aici spre rsrituri,

i te ascunde la pârîul lui Horat,

care este împreajma Iordanului.

4. i vei beâ din pârîu ap, i
corbilor am poruncit s te hrneasc
acolo.

5. i a mers, i a îcut Ilie dup!

cuvântul Domnului, i a ezut îa

pârîul lui Horat, împreajma Iorda-

nului.

6. i corbii aduceau lui pâine di-

mineaa, i carne seara, i din pâ-

rîu bea ap.
7. i a fost dup câlevâ zile a

secat pârîul, pentru c nu era ploaie

pre pmânt.
8. i a fost cuvântul. Domnului

ctre Ilie, zicând:

9. Scoal-te i mergi în areta
Sidonului, i vei lcuî acolo, c
iat am poruncit unei femei vduve
s te hrneasc.

10. i s'a sculat i a mers în a-
reta, i a venit la poarta cetii, i
iat acolo o femeie vduv adunâ

lemne, i a strigat Ilie în urma ei,

i a zis ei: adu-mi puin ap în-

lr'un vas s beau.

11. i a mers s ia, i a strigat

în urma ei Ilie, i a zis: adu-mi i
o bucat de pâine în mâna ta, i
voiu mâncâ, i a zis femeia:

12. Viu este Domnul Dumnezeul

tu, de este la mine azim de pâine.

31. 4 Imp. 9, 34. 32. 4 Imp. 3, 2.

34, Is. Navi 9, 26.
17. 1. 4 Imp. 5, 16; Sirab 48, 1.

10. Lucâ 4, 26.
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numai o mân de fin înlr'o

vadr, « Pu f
m im{Q,elemn înir'un

urcior, i »al Clt adun vr'° dou

Icmnioare, i voiu merge i voiu

jace aceasta mie i fiilor mei, i

vorn mâncâ, i vom muri.

13. i a zis ctre dânsa Hie: cu-

leaz, intr i f dup cuvântul tu,

ci s-mi faci întâiu mie de acolo o

azim mic, i s-mi aduci; iar ie

i feciorilor ti vei face mai pre

urm.
14. CM acestea zice Domnul Dum-

nezeul lui Israil: vadra de fin nu

va scdea, i urciorul de untdelemn

nu se va împuinâ pân la zilele

Intru care va da Domnul ploaie pre

pmânt.

15. i a mers femeia i a fcut

dup cuvântul lui Ilie, i i-a dat lui

i au mâncat ei i ea i feciorii ei,

16. i vadra de fin n'a sczut,

i urciorul cu untdelemn nu s'a îm-

puinat, dup cuvântul Domnului

cel ce au grit prin gura lui llie.

17. i a fost dup aceasta s'a bol-

nvit feciorul femeii stpânei casei,

i a fost boala lui tare foarte pân
ce n'a rmas înfr'însul duh.

18. i a zis ctre Ilie: ce este mie

i jie omul lui Dumnezeu? Ai in-

trat la mine s pomeneti pcatele

mele i s omori pre fiul meu?
19. i a zis Hie ctre femeie : d-mi

pre fiul tu, i l-a luat pre dânsul

din braele ei, i l-a suit în foior

unde lcuiâ el, i l-a pus pre el pre

patul su.
20. i a strigat Ilie ctre Domnul,

i a zis: vai mie Doamne! Mrtu-
riea vduvei la care eu lcuesc, tu

o ai scârbit de ai omorît pre fiul ei 1

21. i a suflat preste prunc de

trei ori, i a strigat cfre Domnul,

i a zis; Doamne Dumnezeul meu I

S se întoarc sufletul pruncului a-

cestuia înlr'însul.

14. 4 Imp. 4, 2. 21. 4 Imp. 4, 34.

22. i s'a fcut aâ, i s'a întors

sufletul pruncului înlr'însul, i a în-

viat pruncul.

23. i l-a pogorîf pre dânsul din

foior în cas, i I-a dat pre el mai-

cei lui, i a zis llie ctre dânsa:

vezi, c viu este fiul tu.

24. i a zis femeia cfre llie: iat

am cunoscut c omul lui Dumne-
zeu eti tu, i cuvântul Domnului

în gura ta adevrat.

CAP. 18.

J e r t/a lui Ilie.

Si
a fost dup zile multe, i cu-

j
vântul Domnului a fost cfre Hie

în anul al treilea, zicând: mergi i
te arat lui Ahaav, i voiu da ploaie

pre faa pmântului.

2. i a mers Ilie s se arate lui

Ahaav, i erâ foamete mare în Sa-

mariea.

3. i a chemat Ahaav pre Avdiu

dregtorul casei, iar Avdiu se te-

mea de Domnul foarte.

4. i a fost când a ucis Iezavel

pre prorocii Domnului, a luat Av-

diu o sut de brbai proroci, i i-a

ascuns pre ei câte cincizeci în dou
peteri, i-i hrnea pre ei cu pâine

i cu ap.
5. i a zis Ahaav ctre Avdiu:

vino i s umblm pre pmânt i
la izvoarele apelor i la toate pâra-

ele, ca doar vom aflâ iarb, ca s
inem vii caii i mucoii, i s nu

lsm s piar de tot vitele.

6. i 'a împrit calea care pre

unde s umble, i Ahaav a mers

pre o cale singur.

7. Iar Avdiu a mers pre alt cale

singur, i când erâ Avdiu pre cale,

a venit llie înaintea lui, i Avdiu a

grbit i a czui pre faa sa, i a

zis: au fu eti doamne al meu Ilie?

18. 4. 4 Imp. 4, 38.

5. Ierem. 14, 3.
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8. i a zis I!ie lui: eu, mergi de
]

zi domnului tu: iat Ilie.

9. i a zis Âvdiu: ce am pctui!
de dai pre robul tu în mâinile lui

Ahaav s m omoare?

10. Viu este Domnul Dumnezeul

tu, de este neam sau împria
unde n'a trimis domnul meu s te

caute, i a zis: nu este, i a ars

împria i satele ei, pentruc nu

te-au afîa! pre line.

11. i acum tu zici: mergi i spune

domnului tu: iat Ilie.

12. i va h* dupce m voiu duce

eu dela tine, i Duhul Domnului te

va duce într'un loc pe care nu-l tiu,

i voiu inlrâ s spuiu lui Ahaav, i
nu le va afla, i m va omorî pre

mine, i eu robul tu m tern de

Domnul din tinereile mele.

13. Au nu {i s'aspus ie Domnul
meu ce âm fcut când a ucis leza-

vel pre prorocii Domnului, cum am
luat din prorocii Domnului o sut
de b5rbaji, i i-am ascuns pre ei

câte cincizeci în peteri i i-am hr-
nit pre ei cu pâine i cu ap?

14. i acum tu zici rnie: mergi, zi

domnuiui iau: iat îlie, i m va

omorî pre mine.

15. i a zis Ilie: viu este Dom-
nul puterilor cruia stau înainte, c
astzi m voiu arta lui.

16. i a mers Avdiu înaintea lui

Ahaav, i i-a spus lui, i a alergat

Ahaav, i a mers întru întâmpina-

rea lui Ilie.

17. i a fost dac a vzut Ahaav

pre îlie, zise Ahaav ctre Ilie: au tu

eti cel ce rsvrteti pre Israil?

18. i a zis Ilie: nu rsvrtesc eu

pre îsrail, ci tu i casa tatlui tu,

lsând pre Domnul Dumnezeul vo-

stru, i mergând în urma lui Vaal.

19. i acum trimite i adun la

mine pre tat Israilul în muntele Kar-

12. 4 Imp. 2, 16. 17. fimos. 7, 10.

19. 22, 6

miiului, i pre cei patru sute cinci-

zeci de proroci fr ruine ai lui

Vaal, i pre cei patru sute de pro-

roci ai desiurilor carii mnânc din

masa lezavelii.

20. i a trimis Ahaav la tot Isra-

ilul, i a adunat pre toi prorocii în

muntele Karmilului.

21. i s'a apropiat Ilie ctre toi,

i le-a zis lor Ilie: pân când vei

chioptâ într' amândou gleznele

voastre? De este Domnul Dumne-
zeu mergei dup dânsul; iar de este

Vaal mergei dup dânsul, i n'a r-
spuns poporul nimic.

22. i a zis Ilie ctre popor: eu

am rmas singur Proroc Domnu-
lui; iar prorocii lui Vaal sunt patrii

sute i cincizeci de oameni, i pro*

rocii desiurilor patru sute.

23. Dai-ne nou doi boi, i s-i
aleag ei loru unul, i s-t taie

buci, i s-l pue pre lemne, i s
nu pue foc, i eu voiu jertfi pre

celalt bou, i foc nu voiu pune.

24. i strigai întru numele dum-

nezeilor votri, i eu voiu chemâ în-

tru numele Domnului Dumnezeului

meu, i Dumnezeul care va auzî cu

foc, acela este Dumnezeu, i a r-

spuns tot poporul, i a zis: bun este

cuvântul, care ai' grit.

25. i a zis Ilie prorociîor ce-

lor de ruine: alegeii-v vou un

bou i jertfii îniâiu voi, c voi sun-

tei mai muli,, i Chemai întru nu-

mele dumnezeului vostru, iar foc

s nu punei.

26. i au luat un bou, i au f-

cut aa, i au chemat întru nu-

mele lui Vaal de dimineaa pân
la amiazzi, i au zis: auzi-ne pre

noi Vaaîe 1 auzi-ne pre noi; i nu

era glas, i nu erâ ascultare, i a-

lergau împrejurul jertfelnicului, care

au fcut.

27. i se fcuse amiazzi, i îi

20. 4 Imp. 3, 13. 21. Is. Navi 24, 15.
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m
'

-f>afj°
c0re^ pre dâriirfiie Tesvileanul

,X
j a 2is: strigai cu glas mare c

^mnezeu este, c gâridete s'au

oa(c lucreaz cevâ, s'au va fi dor-

ind* eJa s se detepte.

,28.

^

!i strigau cu glas mare, i se

£eau dup obiceiul lor cu cuite, i

s€ gteau cu bice pân la vrsarea

5îngelul
lor.

i se trecuse de amiazzi, i

irl îndesear, i au prorocit pân

c€ venise vremeâ s se aduc jert-

fa, i "u era glas, nu erâ ascul-

tare; i a grit Hie Tesviteanul

ctre prorocii urâciunilor, zicând:

{jgji-v înlturi *acum, ca s aduc

f eu arderea cea de tot a mea, i
s'a dat înlturi i s'au dus.

30. i a zis Hie ctre popor: a-

propiai-v ctre mine, i s'a apro-

pieaf tot poporul ctre el, i aez
jertfelnicul Domnului cel spat.

31. i a luat îlie dousprezece pietre

dup numrul seminiilor lui Israil,

precum au grit cire dânsul Dom-
nul, zicând. Israil va fi numele tu.

32. i a cldit pietrile în numele

Domnului, i a întocmit jertfelnicul

Domnului cel spat, i a fcut groap
împrejurul jertfelnicului, întru care

încpeau* dou msuri de smân.
33. i a grmdit lemnele pre jert-

felnicul ce fcuse, i a tiat buci
cele de jertf i le-a pus pre lemne

t le-a pus pre jertfelnic.

34. i a zisllie: aducei-mi patru

vedre de ap, i le vrsai presfe

jertf i presfe lemne, i au fcut

aa, i a zis: turnai a doua oar, i
u turnata doua oar, i a zis: tur-

nai a treia oar, i au turnsf a treia

oar.

35. i umbiâ apa împrejurul jert-

felnicului, i groapa se umptusese

de ap.

28. Lcv. 19, 25.

29. Eire 29, 41; Daniil 9, 21.

31. Facere 32, 28; Is. Nav. 4, 5, 20.

36. i când erâ vremea a se a-

duce jertfa, a venit Ilte Prorocul, i
a zis: Doamne Dumnezeul lui A-

vraam 1 i al lui Isaae'l i al lui Is-

rail 1 auzi-m Doamne 1 auzi-m a-

stzi cu foc 1 Ca s cunoasc tot po-

porul acesta, c fu eti Domnul
Dumnezeul lui Israil 1 i eu suni

robii! tu, i pentru tine am fcut

lucrurile acestea !

37. Auzi-m Doamnei auzi-m l

Ca s cunoasc poporul acesta, c
tu eti Domnul Dumnezeu, i fu ai

întors inima poporului acestuia înJ

napoi

1

38. i a czut foc deîa Domnul
din cer i a mistuit jertfa, i lem-

nele i apa cea din groap i pie-

trile i lutul l-a lins focul.

39. i a vzut tot poporul i a

czut pre faa sa, i a zis: adevrat

Domnul este Dumnezeu, Domnul
acesta este Dumnezeu.

43. i a zis Ilie ctre popor: prin-

dei pre prorocii lui Vaal, ca nici

unul dinfr'înii s nu scape, i i-au

prins pre dânii, i i-a dus liie la

rîul Kison î i i-a junghiat acolo.

41. i dup aceasta a zis Ilie lui

Ahaav: rnergi, i mnânc i bea,

c iat glas de pogorîre de ploaie.

42. i s'a dus Ahaav s mnânce
i s bea; iar Ilie s'a suit în mun-
tele Karmilului, i plecându-se la

pmânt, s'a pus iaa sa între ge-

j

nunghile sale.

43. i a zis slugii sale: du- te i
te uit spre mare, i s'a dus i s'a

uitat sluga, i a zis: nu este ni-

mica, i i-a zis ilie: întoarce-te t
tu de apte ori, i s'a întors de

apte ori.

44. i a fost în a aptea oar iat

nor mic, ca o urm de om scoând

ap din mare, i a zis: du-te, i zi

36. Eire 3, 6; Mat. 22, 32.

38. Lcv, 9, 24; 2 Paratip. 7, 1.

40. Jad. 5, 21.
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lui Ahaav: înham crua ta, i te

pogoar, ca s nu le ajung ploaia.

45. i iat de îndal, cerul s'a

întunecat cu nori i cu vânt, i s'a

fcut ploaie mare; i Ahaav înh-
mând s'a dus pân la lezrael.

46. i mâna Domnului a fost preste

îlie, i încingând mijlocul su a-

lergat înaintea lui Ahaav în lezrael.

CAP. 19.
Ilie hrnii de înger. Urmaul su.

i a spus Ahaav lezavelei femeii

sale, toate câte a fcut Ilie, i
cum a ucis pre proroci cu sabiea.

2. i a trimis lezavel !a Ilie, i a

zis: tu eti Ilie i eu lezavel, aâ
s-mi fac mie dumnezeii i aa
s-mi adaoge, c mâine într'acesl

ceas voiu pune sufletul tu, ca su-

fletul unuia dintr'aceia.

3. i s'a temut Ilie, i sculându-

se s'a dus unde îl trgea inima, i
a venit în Virsavee în pmântul Iu-

dei, i 'a lsat sluga sa acolo.

4. i el a mers în pustie cale de

o zi, i a venit i a ezut supt un

ienuper, i a cerut moarte sufletului

su, i a zis: destul este mie acum
Doamne ! la sufletul meu deia mine,

c nu sunt eu mai bun decât p-
rinii mei.

5. i s'a culcat i a adormit a-

colo supt copac, i iat un înger

s'a atins de dânsul, i i-'a zis lui:

scoal-te, mnânc i bea.

6. i a cutat Ilie, i iat lâng
cptâiul lui o azim de orz i un

urcior cu ap.
7. i s'a sculat, i a mâncat i a

but, i iari a adormit, i s'a în-

tors îngerul Domnului a doua oar,

i s'a atins de dânsul, i i-a zis lui:

scoal de mnânc i bea c lung
îi este (ie calea.

8. i s'a sculat, i a mâncat i a

but, i a mers întru puterea mân
crei aceea patruzeci de zile i pa
truzeci de nopi, pân la muntd
Horiv. :

9. i a intrat acolo înfr'o peter^
i a lcuit într'însa, i iat cuyân-

tul Domnului ctre dânsul, i i-a zis
.

ce faci aici Ilie?

10. i a zis Ilie: râvnind am râvnit
:

Domnului atotiitorul, cci te-au pg.

rsit pre tine fiii lui Israil, i jerf-

felriicile tale le-au surpat, i pre Pro-

rocii ti i-au ucis cu sabie, i am
rmas eu singur, i caut sufletul

meu s-l ia.

11. i a zis: s iei mâine, i s
stai înaintea Domnului în munte, i
iat va trece Domnul, i vânt mare
i tare, care va risipi munii i va

sfrmâ pietriîe înaintea Domnului

în munte, nu în vânt este Domnul]

i dup vânt cutremur, nu în cu-

tremur este Domnul.

12. i dup cutremur foc, i nu

va îi în foc Domnul; i dup foc

glas de vânt subire, i acolo este

Domnul.

13. i a fost dac a auzit Ilie 'a
acoperit faa cu cojocul su, i a

ieit i a sttut lâng peter, i
iat s'a fcut ctre dânsul glas, i
i-a zis: ce faci aici Ilie?

14. i a zis Ilie: rvnind am râv-

nit pentru Domnul atotiitorul, c au

prsit legea ta fiii lui Israil, i al-

tarele tale le-au surgat, i pre Pro-

rocii ti i-au ucis cu sabie, i am
rmas eu singur, i caut sufletul

meu ca s-l ia pre el.

15. i au zis Domnul ctre dân-

sul: mergi i te întoarce pre calea

ta, i s te duci spre pustia Dama-
scului, t s ungi pre Azail împ-
rat Asiriei.

16. i pre lu feciorul lui Namesi,.

îl vei unge împrat preste Israil, t

19. 2. 4 Imp. 6, 31. 3. Is. Navî 19, 2.

4. Iov. 30, 4. <?. Eire 34, 26; Mat. 4, 2.

10. R©m. 11, 3. 14. Romani 11, 3.

15. 4 Imp. 8, 13. 16. 4 Imp. 9, 2.
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pre Eliseiu feciorul lui Safat îl vei

unge proroc în locul tu.

17. i va îi, pre cel.ee va scpâ
<je sabiea lui Azail îl va omorî Iu,

i pre cel ce va scpâ de sabiea

jul fu îl va omorî Eliseiu.

• 18. i voiu lsâ în Israil aple
mii de brbai, cari nu 'au pleca!

genunchiul lui Vaal, i a cror gur
nu 1-a cînsfîl.

19. i s'a dus de acolo, i a a-

Jlaf pre Eliseiu feciorul lui Safal, i
el arâ cu boii, i dousprezece pe-

rechi erau înainlea lui, i el era în-

tre cele dousprezece* i a mers I-

lie la el, i a aruncai cojocul su
presle el.

20. i a lsal Eliseiu boii, i a

alergai dup îlie, i a zis: las-m
s srut pre tatl meu i pre mama
mea, i voiu venî dup line, i i-a

zis lui: du-te, i s te întoarci apoi,

c am a face cu tine.

21. i s'a dus dela el, i a luai

o pereche de boi i i-a jertfit, i
carnea lor o a îripi cu uneltele bo-

ilor, i a dat poporului i a mân-
eai, i s'a sculat i a mers dup
llie i slujâ lui.

CAP. 20.

Rsboial lui Ahaab cu Sirienii.

Si
feciorul lui Ader împratul Si-

j
riei a adunai toat oastea sa, i

s'a suit, i a înconjurat Samariea,

i treizeci i doi de împraji cu

dânsul i toat clrimea, i car
se suir i înconjurar Samaria, i
deter rsboiu asupra ei.

2. i a trimis soli la Ahaav îm-

pratul lui Israil în cetate,

3. i au grit lui: acestea zice fiul

iui Ader: argintul fu i aurul tu, al

meu este, i femeile tale i fiii ti cei

prea buni, ai mei sunt.

4. i a rspuns împratul lui ls-

18, Romani 11, 4.

rail, i a zis: precum ai grit doam-
ne al meu împrate, al tu sunt eu

i tpate ale mele.

5. i s'au întors solii, i au zis:

acestea zice fiul lui Ader, eu am tri-

mis la tine, grind: argintul iu i
aurul fu i femeile tale i fiii ti s
le dai mie.

6. C mâine într'acesf ceas voiu

trimite slugile mele la tine, i voiu

cercâ casa ta i casele slugilor tale,

i tot ce vor poftî ochii lor, ori pre-

ste ce vor pune mâinile lor, vor luâ.

7. i a chemat împratul lui Is-

rail pre toi btrânii pmântului, l
a zis : cunoatei i vedei, c r-
utate caut acesta, c a trimis la

mine pentru femeile mele i pentru

fiii mei i pentru fetele mele; argin-

tul meu i aurul meu n'ai opri de

ctre dânsul.

8. i au zis lui btrânii i tot po-

porul: s nu-1 ascuii i s nu vo-

efi a-i da.

9. i a zis solilor fiului lui Ader:

zicefi domnului vostru: toate câte

ai trimis ctre robul tu dintâiu voiu

face, iar cuvântul acesta nu voiu

pufeâ s-1 fac; i întorcându-se so-

lii i-au spus lui cuvântul.

10. i iar a trimis la el fiul lui A-

der, zicând : aâ s-mi fac mie dum-

nezeii i aâ s-mi adaoge, de va

ajunge râna Samariei s umple

mâinile a tot poporul pedestrai-

lor mei.

11. i a rspuns împrafullui Is-

rail, i a zis: destul este, s nu se

fleasc cel gârbov ca cel drept.

12. i când a primii el rspunsul

acesta, el i toi împraii carii erau

cu el în corturi beau, i a zis slu-

gilor sale: facei an, i au fcui

an împrejurul cetii.

13. i iat un proroc a venit la

Ahaav împratul lui Israil, i a zis:

acestea zice Domnul: vezi toat mul-

imea aceasta mare? lat eu o voiu
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da pre ea asizi în mâna ta, i vei

cunoate c eu suni Domnul.

14. i a zis Ahaav: prin cine?

i a zis: acestea zice Domnul prin

slugile boierilor rilor, i a zis A-

haav: cine va începe rsboiul? i
a spus: iu.

15. i a numrat Ahaav slugile

boierilor rilor, i a fost trei sute

treizeci i dou, i dup aceasta a nu-

mrat poporul, toai oastea ase-

zeci i apte de mii.

16. i a ieit la amiazzi, i fecio-

rul lui Ader se îmbtase în Sochot

el i împrajii cei treizeci i doi,

carii erau întru ajutor lui.

17. i au ieit slugile boierilor j-

rilor dintâiu, i a trimis fiul lui A-

der, i a spus împratului Siriei, zi-

când: brba|i au ieit din Samariea.

18. i le-a zis lor: de ies spre

pace prindefi-i pre ei vii, i de ies

spre rsboiu, vii prindefi-i pre ei.

19. i au ieit din cetate slugile

boierilor rilor, i oastea dup ei.

20. i a ucis fiecare pre cel ce

veneâ împrotiva sa, i iar a ucis

fiecare pre cel dimprotiva sa, i fu-

geau Sirii, i i-au gonit pre ei îs-

rail, i fiul lui Ader a scpat pre

calul unui clra.
21. i a ieit împratul lui îsraii,

i a luat toi caii i carele, i a f-

cut prad mare în Siriea.

22. i a venit prorociri la împ-
ratul lui Israil, i a zis: întrete- te

i cunoate i vezi ce vei face; cci
dup un an fiul iui Ader împratul

Siriei, iar se va scul asupra ta.

23. i slugile împratului Siriei

au zis ctre el: dumnezeii muni-
lor, Dumnezeul lui Israil, i nu dum-
nezeul vilor, pentru aceea a fost

mai puternic decât noi; iar de vom
începe noi rsboiul pre es, cu a-

devraf vom fi noi mai puternici

decât dânii.

24. i f aâ: s înlturi pre fie-

care împrat din locul su, i pune
în locul lor domni.

25. i-i ia oaste în locul oastei

ce a czut dela tine, i clrime în

locul cfrimei i care în locul ca-

relor, i vom da rsboiu asupra 4or

la es, i vom fi mai tari decât

ei, i a ascultat cuvântul, i a f-

cut aâ.

26. i dup un an a numrat fiul

lui Ader Siriea, i s'a suit în Aîeca

la rsboiu asupra lui Îsraii.

27. i fiii lui Israil s'au numrat,
i au mers întru întâmpinarea lor,

i a tbrîl Israil împreajma lor ca

dou turme de capre, iar Sirienii au

umplut pmântul.

28. i a venit omul lui Dumne-
zeu, i a zis împratului Iui Israil:

acestea zice Domnul: pentruc a

zis Siriea Dumnezeul munilor este

Domnul Dumnezeul lui Israil, iar

nu Dumnezeul vilor, da-voiu oa-

stea cea mare aceasta în mâna ta

i vei cunoate c eu sunt Domnul.

29. i au tbrît acetiea împro-

tiva acelora apte zile, i a fost în

ziua a aptea s'a apropieat rsboiul,

i a biut Israil pre Sirieni o sut
douzeci de mii de pedetfi în-

tr'o zi.

30. i au fugit cei ce au rmas
în cetatea Aîeca, i a czut zidul

preste douzeci i apte de mii de

oameni din cei ce rmsese; iar

fiul lui Ader a fugii, i a intrat în

casa cea de dormit în cmar.
31. i au zis ctre el slugile Iui:

iat tim c împraii casei lui Is-

rail împrai milostivi sunt, s pu-

nem dar sacii notri pre mijloacele

noastre i funii preste capelele noa-

stre, i s ieim la împratul lui

îsraii, c doar va lsâ vii sufletele

noastre.

32. i s'au încins cu saci preste

mijloacele lor, i au pus funii pre-

ste capetele lor, i a zis împratu-
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}ui lui Israil-. robul tu fiul lui A-

der zice: las-m cu viea, i a

rspuns : de trete înc, fratele

meu este.

33. i oamenii o mrturisir i
adeverir, i au îneles cuvântul din

rostul lui, i au zis: fratele tu este

feciorul lui Ader, i a zis: ducei-v

\A aducei, i a venit la el fecio-

rul lui Ader, i 1-a suit pre el la

dânsul în carr i a zis ctre el:

34. Cetile care le-a luat latl

meu dela tatl tu, le voiu da |ie

înapoi, i ieiri voiu pune ie în

Damasc, în ce chip a pus tatl meu

în Samariea, i eu cu legtur te

voiu slobozi, i a fcut cu el leg-

tur, i 1-a slobozit.

35. Iar un om din îiii prorocilor

a zis ctre aproapele su cu cu-

vântul Domnului: iovete-m, i n'a

vrut omul s-1 loveasc.

36. i a zis ctre el: pentruce n'al

ascultat de cuvântul Domnului, iat

tu te duci dela mine, i te va lovî

pre tine un leu, i s'a dus dela dân-

sul, i 1-a aflat pre el un leu, i î-a

ucis pre dânsul.

37. i a aflat pre al! om, i i-a

zis lui: lovete-m, i l-a lovit pre

el omul, i loviridu-1 l-a rnit.

38. i a mers prorocul i a sl-

iut înaintea împratului lui Israil în

cale, i 'a legat cu o curea ochii si.

39. i a fost când mergea împ-
ratul pre aproape, el a strigat ctre

împratul, i a zis: robul tu a ie-

it la oastea rsboiului, i iat un

om a adus la mine pre alt om,

i a zis ctre mine: pzete pre o-

mul acesta, iar de va fugi cumvâ,

sufletul tu va fi pentru sufteiuî lui,

sau un talant de argint vei pltî.

40. i când a cutat robul tu
încoace i încolea, acela nu erâ, i
a zis ctre el împratul iui Israil:

singur i-ai dat hotrîrea.

41'. i îndat a luat cureaoa dela

ochii lui, i l-a cunoscut pre el îm-
pratul lui Israil, c din proroci

este el.

42. i a zis ctre el: acestea zice

Domnul: pentruc ai slobozit din

mâna ta pre om vrednic de moarte,

va fi sufletul tu pentru sufletul lui,

i poporul tu pentru poporul lui.

43. i s'a dus împratul lui Is-

rail mâhnit i trist, i a venit în

Samariea.

CAP. 21.

Tirania lui Ahaav i a Isabclei,

i a fost dup cuvintele acestea, a-

veâ Navute Israiiteanuî o vie lâng
ariea lui Ahaav împratul Samariei.

2. i a grit Ahaav ctre Navute,

zicând: d-mi viea ta s-mi îie gr-
din de legumi, pentruc este a-

proape de casa mea, i- i voiu da

pentru ea alt vie mai bun decât

aceasta; iar de place înaintea ta îi

voiu plti via cu argint, i-mi va fi

mie grdin de legumi.

3. i a zis Navute ctre Ahaav:

îereasc-m Dumnezeul meu,s dau

eu moiea prinilor mei ie.

4. i a venit Ahaav acas trist i
mâhnit pentru cuvântul, care i-a grit

Navute Israilteanul.spunând: nu voiu

da ie moiea prinilor mei, i s'a

turburat suîletuî lui Ahaav, i s'a

culcat pre patul su, i 'a acope-

rit obrazul su, i n'a mâncat pâine.

5. i a intrat Iezavel femeia lui

la dânsul, i a zis ctre dânsul:

pentru ce-i este sufletul tu turbu-

rat, i nu mnânci pâine?

6. i a zis ctre ea: pentruc am
vorbit cu Navute Israiiteanuî, zicând:

d-mi viea la pe bani, sau de vei

vrea îi voiu da ie alt vie pentru

ea, i a rspuns: nu voiu da ie;

moiea prinilor mei.

20. 36. 13, 24. ' 21. 3. Lev. 25, 23; Num. 36, 7.
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7. i a zis ctre el Iezavel femeia

iui: aâ faci lu acum împratul lui

îsrail? Scoal-te, i mnânc pâine

i fii cu voie bun, eu îi voiu da

|ie viea lui Navute Israilteanul.

8. i a scris carie cu numele lui

Ahaav, i o a pecetluit cu pecetea

lui, i a trimis cartea la btrânii i
cpeteniile carii lcuiau cu Navute.

9. Iar în carte erâ scris: rânduii

post, i punei pre Navute s az
cu cpetenia poporului.

10. i punei s az doi oameni

frdelege împreajma lui, mrturi-

sind asupra lui, i zicând: ai hulit

pre Dumnezeu i pre împratul; apoi

s-l scoa, i s-l ucid cu pietre

s moar.
11. i au fcut oamenii btrâni

i cpeteniea cetii, carii locuiau

în cetatea lui, dup cum a trimis

la ei Iezavel i dup cum erâ scris

în crile cele trimise lor.

12. i a rânduit post, i a pus

pre Navute s az cu cpetenia

poporului.

13. i au intrat doi oameni fii fr-
delegilor, i au ezut împreajma lui,

i mrturisir oamenii cei frde-
lege asupra lui Navute, înaintea po-

porului, zicând: a hulit Navute pre

Dumnezeu i pre împratul, i 1-a

scos pre el afar din cetate, i 1-a

ucis cu pietre, i a murit.

14. i a trimis la iezavel, zicând:

ucisu-s'a Navute cu pietre, i s murit.

15. i a fost dupce a auzit Ie-

zavel vestea c a murit Navute i
s

!

a îngropat, a zis Iezavel ctre A-

haav: scoal-te, motenete viea lui

Navute Israilteanul, care nu i-a

dat-o ie pre bani, c nu este Na-

vute viu, ci a murit.

16. t a fost dac a auzit Ahaav

c a murit Navute Israilteanul, 'a
rupt hainele sale, i s'a îmbrcat cu

sac, i dup aceea s'a sculat, i s'a

dus Ahaav în viea lui Navute Isra-

ilteanul s o moteneasc.

17. i au grit Domnul ctre ÎHe

Tesvifeanul, zicând:

18. Scoal-te i te du întru în-

tâmpinarea lui Ahaav împratul lui

Israil celui din Samariea, c este

în viea lui Navute, c s'a dus acolo

ca s o moteneasc.
19. i vei grî ctre el, zicând:

acestea zice Domnul: fiindc ai u-

cis i ai motenit, pentru aceea a-

cestea zice Domnul: în locul în care

a lins porcii i câinii sângele lui

Navute, acolo vor linge câinii sân-

gele tu, i curvele se vor spla cu

sângele tu.
20. i a zis Ahaav ctre Ilie; au

aflatu-m'ai vrjma pre mine? i a

zis: te-am aflat pentruc în deert

te-ai ispitit, ca s taci ce este ru
înaintea Domnului, ca s-l mânii

pre el.

21. Acestea zice Domnul: iat eu

voiu aduce asupra ta rele, i voiu

pierde pre ai ti cei dup tine, i
voiu stârpi din ai lui Ahaav pân
la cel ce se pi la perete, pre cel

închis i prsit întru Israil.

22. i voiu da casa ta, ca i casa

lui lerovoam feciorul lui Navaf, i
casa lui Vaasa feciorul lui Ahia,

pentru întrîtrile cu care m'ai în-

trîtat, i ai fcut pre Israil a p-
ctui.

23. i asupra Iezavelii au grit

Domnul, zicând: câinii o vor mâncâ
pre ea înaintea zidului lui Ezrael

24. Pre cel mort al lui Ahaav în

cetate îl vor mâncâ câinii, i pre

cel mort al Iul în câmp îl vor mâncâ
pasrile cerului.

25. Ins nimenea nu este ca A-

haav, care cu totul s'a dat pre sine,

ca s fac ce este ru înaintea Dom-
nului, c 1-a purtat pre el Iezavel

femeia lui.

26. Si s'a fcut foarte urît mer-

19. 22, 38; 4 Imp. 9, 10 i 26.

21. 14, 10; 4 Imp. 9, 8 i 10, 17.

22. 4 Imp. 16, 3. 23. 4 Imp. 9, 37.

26. Lcv. 26, 30.
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sând dup toate urîciunile, care a

{Scul Amoreul, pre care l-âu surpa!

Domnul dela fafa fiilor lui Israil.

27. » a f°sJ dacâ a auzif Anaav

cuvintele acestea 'a rupi hainele

sate, i a încins sac presie trupul

su, i a postit, i s'a învlit cu

sac'în ziua în care a ucis pre Na-

vute lsrailfeanul, i a umblat smerit.

2& i au fost cuvintele Domnului

în gura robului su llie pentru A-

haav, i au zis Domnul:

29. Vzut-ai cum s'a umilit Ahaav

de ctre faa mea? Deci pentruc

s'a smerit înaintea mea, nu voiu

aduce rutate în zilele lui, ci în zi-

lele feciorului lui voiu aduce ru-

tate presle casa lui.

CAP. 22.

Moartea lui Ahaav. împria lui

Iosafat fiul su.

i au trecut trei ani, i n'a fost r-
sboîu între Siriea i între Israil.

2. i a fost în al treilea an, s'a

pogorît Iosafat împratul ludei la

împratul lui Israil.

3. i a zis împratul lui Israil c-
tre slugile sale: au nu tii c al

nostru este Remmalul Galaaduiui?

t noi ne lenevim a-1 lu din mâna
împratului Siriei?

4. i a zis împratul lui Israil c-
tre Iosafat: suî-te-vei cu noi la Rem-

mai Oalaad s dm rsboiu? i a

zis Iosafat : cum sunt eu, aâ i tu,

cum este poporul meu, aâ i po-

porul tu, cum sunt caii mei, aâ
i caii ti.

5. i a zis Iosafat împratul Iu-

dei ctre împratul lui Israil: între-

ba ji dar astzi pre Domnul.

6. i a adunat împratul lui Is-

rail pre loji prorocii, ca vr-o patru

sute de brbai, i le-a zis lor îm-

29. 4 Imp. 9, 24, 26.

22. 4. 4 Imp. 3, 7; 2 Parat. 18, 3.

G. 18, 19.

pratul: merge-voiu la Remmalul Ga<

laad s dau rsboiu, au lsâ-m-
voiu? Iar ei au zis: mergi i îi va

da Domnul în mâinile împratului.

7. i a zis Iosafat ctre împra-
tul lui Israil: nu este aicivr'un pro-

rocal Domnului, i vom întreb pre

Domnul prin el?

8. i a zis împratul Iui Israil c-
tre Iosafat: este înc un om, prin

care putem s întrebm pre Dom-
nul, i eu l-am urîl pre el, c nu

grete pentru mine bune, ci rele,

Mihea feciorul lui Iemvlaa, i a zis

Iosafat împratul Iudei: nu zice aâ
împrate.

9. i a chemai împratul lui Is-

rail pre un famen, i i-a zis: curând

s-mi aducei pre Mihea feciorul lui

Iemvlaa.

10. Iar împratul lui Israil i Io-

safat împratul Iudei edeâ fiecare

pre scaunul su înlrarma(i în por-

jile Samariei, i toi prorocii proro-

ceau înaintea lor.

11. i Sedechiea feciorul lui Ha-

naan 'a fcut lui coarne de fier,

i a zis: acestea zice Domnul: cu

acestea vei împunge Siriea pân se

va sfâri.

12. i toi prorocii proroceau aâ,
zicând: du-fe la Remmalul Galaad,

i bine vei umbl, c va da Dom-
nul în mâinile tale pre împratul

Siriei.

13. Iar solul care se dusese s che-

me pre Mihea i-a grit lui, zicând : iat

toi prorocii cu o gur gresc bine

pentru împratul, fii dar l fu cu

cuviinele fale dup cuvintele unuia

dwttr'acetiea, i grete bine.

14. i a zis Mihea: viu este Dom-
nul, c orice va grî Domnul ctre

mine, acestea voiu gri.

15. i a venit la împratul, i a

zis lui împratul: Mihee! Merge-voiu

7. 4 Imp. 3, 11. 10. 2 Parat. 18, 9.

14. Num. 22, 18.
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la Remmatul Galaad s dau rsboiu,

au lsa-mâ-voiu? i a zis lui: mergi,

t bine va, da Domnul în mâinile

împratului.

16. i i-a zis lui împratul: de

câte ori s te jur eu pre fine, ca

s grefi rcfre mine adevrul în-

tru numele Domnului?

17. i a zis Mihea: am vzut pre

tot Israilul împrtiat în muni, ca

o 'turm fr de pstor, i a zis

Domnul: nu Domnul este acestora

Dumnezeu? S e întoarc fiecare

cu pace la casa sa.

18. i a zis împratul lui Israil

ctre Iosafat împratul ludei: au nu

ji-am zis, c nu-mi prorocete a-

cesta mie bune, ci numai rele?

19. i a zis Mihea: nu aâ, nu

eu, ascult cuvântul Domnului, nu

aâ, vzut-am pre Domnul Dumne-
zeul lui Israil ezând pre scaunul

su, i toat oastea cerului stâ îm-

prejurul lui deadreapta lui i dea-

stânga Iui.

20. i au zis Domnul: cine va în-

el pre Ahaav împratul lui Israil

ca s mearg i s caz în Rem-
matul Galaad? Ziceâ unul aâ i
altul altfel.

21. i a ieit un duh, i a sttut

înaintea Domnului, i a zis: eu îl

voiu înel pre el, i a zis ctre el

Domnul: cu ce?

22. i a zis: voiu iei i voiu fi

duh mincinos în gura tuturor pro-

rocilor lui, i a zis Domnul: îne-

îa-î-veii ji-l vei birul» iei i f aâ.
23. i iat acum a dat duh min-

cinos Domnul în gura tuturor pro-

rocilor ti acestora, iar Domnul au

grit asupra ta rele. *.

24. i s'a apropiat Sedechia fe-

ciorul lui Hanaan, i a lovit pre Mi-

hea preste falc, i a zis: care este

duhul Domnului cel ce au grit în-

tru tine?

t

*,

25. i a zis Mihea: iat tu vei ve-

deâ în ziua aceea când vei intr în

cmara casei fale ea s te ascunzi

acolo.

26. Iar împratul lui Israil a zis;

prindei pre, Mihea, i-1 ducei la A-

mon mai marele cetjii i la loas

feciorul împratului.

27. i le zicei: aâ zice împra-
tul, pune|i pre acesta în temni, i
s mnânce pâine de necaz, i s
beâ ap de necaz, pân m voii

întoarce cu pace.

28. i a zis Mihea: dac te vei

întoarce cu pace, n'au grit Dom-
nul întru mine, i a zis: auzii no-

roadele toate.

29. i s'a suit împratul lui Israil

i Iosafat împratul ludei cu el la

Remmatul Galaad.

30. i a zis împratul Iui Israil

ctre Iosafat împratul Iudei : m
voiu îmbrc în alte haine, i voiu

intr în rsboiu, iar tu s îmbraci

haina fa; i s'a îmbrcat în alte hai-

ne împratul lui Israil, i a intrat

în rsboiu.

31. i împratul Siriei a poruncit

celor treizeci i doi povtuitori pre-

ste care, zicând: nu batei pre mic

sau pre mare, fr numai pre îm-

pratul lui Israil singur.

32. i a fost dac au vzut po-

vuiforii carelor pre Iosafat împ-
ratul Iudei au zis : împratul lui Is-

rail este acesta, i 1-a încunjuraf s-l

bat, i a strigat Iosafat.

33. i a fost dac au vzut po-

vuilofii carelor, c nu este împ-
ratul lui Israil acesta, s'au întors

dela el.

34. i a întins unul arcul bine

chibzuind, i a lovit pre împratul

lui Israil între plmâni i între piept;

i a zis cruului su: întoarce

mâna ta i m scoate din rsboiu,

c sunt rnit.

17. Num. 27, 17. 19. Daniil 7, 9. 32. 2 Parai. 18, 31. 34. 2 Parai. 18, 33-
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35. i a încetat rsboiu! în ziua

aceea, i împratul a sttut în car

împreajma Siriei de diminea pân

scara, i curgea sânge din ran în-

tuntru carului, i a mu ril pân seara.

36. i a sttut strigtorul oastei

în tabr când apuneâ soarele, zi-

când: Hecare în cetatea sa i fie-

care în pmântul su s se întoarc.

37. C a murit împratul, i a ve-

nit în Samariea, i a îngropat pre

» împratul în Samariea.

38. i a splat sângele deia car

îa fântâna Samariei, i au lins por-

cii i câinii sângele lui, i curvele

s'au splat cu sângele tui dup cu-

vântul Domnului care au grit.

39. i celelalte întâmplri ale lui

Ahaav i toate câte a fcut, i casa

de filde care o a fcut, i toate ce-

tile care a fcut, toate acestea sunt

scrise în cartea cuvintelor zilelor îm-

prailor lui Israil.

40. i a adormit Ahaav cu prin-

ii si, i a împrii Ohozia fecio-

rul lui în locul lui.

41. Iar losafat feciorul lui Asa a

împrii preste Iuda. în anul al pa-

trulea al lui Ahaav împratul lui Is-

rail a împrii losafat.

42. De treizeci i cinci de ani a

fost când a început a împrî, i
douzeci i ccinci de ani a împr-
ii în ierusalim, î numele mumei
lui er Azuva faa lui Salai.

43. i a umblat pre toat calea

lui Asa tatl su, nu s'a abtut de

la aceea, i a fcut ce este drept

în ochii Domnului.

44. Ins înlimile nu le-a stricat,

c poporul jertfeâ i tmâiâ pre înl-

imi.

38. 21, 19. 43. 2 Parai. 17, 4.

44. 2 Parat. 20, 34.

45. i s'a împcat losafat cu îm-
pratul lui Israil.

46. i celelalte întâmplri ale lui

losafat i domniile lui, care a fcut,

au nu iat acestea scrise sunt în

cartea cuvintelor anilor împrailor
ludei?

47. i pre cei rmai din cei ru
nrvii, carii au rmas în zilele lui

Asa tatl su, i-a pierdut de pre p-
mânt.

48. i în Idumea nu era împrat.

49. i losafat a fcut corbii de

Tarsis, ca s mearg la Ofir pen-

tru aur, i n'au mers c s'au spart

corbiile la Ghesion-Gaver.

50. Atunci a zis Ohozia feciorul

lui Ahaav ctre losafat: s mearg
robii mei cu robii ti, i n'a vrut

losafat.

51. i a adormit losafat cu p-
rinii si, i s'a îngropat lâng p-
rinii si în cetatea lui David tatl

su, t a împrii Ioram feciorul

lui în locul lui.

52. Iar Ohozia feciorul lui Ahaav
a început a împrî preste Israil

în Samariea în anul al aptespre-

zece al lui losafat împratul ludei,

i a împrit preste Israil în Sa-

mariea doi ani.

53. i a fcut rele înaintea Dom-
nului, i a umblat pre calea lui A-

haav tatl su i pre calea leza-

velei mumei sale i în pcatele ca-

sei lui lerovoam feciorul lui Navat,

care a fcut pre Israil a pctui.
54., i a slujit Vaalimilor i s'a

închinat lor, i a înfrîfat pre Dom-
nul Dumnezeul lui Israil, dup toate

care s'a fcut înainte de el.

48. 2 Imp. 8, 14.

49. 2 Parai. 20, 37.



CARTEA A PATRA

CAP. 1.

Boala lui Ohozia. Râvna lui Ilie.

Si s'a rsvrtit Moav întru Israil

,
dupce a murit Ahaav.

2. i a czut Ohozia prin gratiea

cea din foiorul lui cel din Sama-
ria, i s'a bolnvit, i a trimis soli,

i a zis ctre ei: mergei i între-

bai pre Beelzebut dumnezeul Aca-

ronului, oare m'ai sculâ-m-voiu din

boala mea aceasta? i au mers s-1

întrebe pre el.

3. Iar îngerul Domnului a grit

ctre llie Tesviteanul, zicând: scoa-

l-le i mergi înaintea solilor lui 0-

hozia împratul Samariei, i s gr-
eti ctre ei: au pentruc nu este

Dumnezeu în Israil mergei voi s
întrebai pre Beelzebut dumnezeul Â-

carohuluf? Ci nu aâ.
4. C acestea zice Domnul: de pe

patul pre care fe-ai suit,' nu te vei

pogort, c cu moarte vei muri; i a'

mers IlieV i a grit lbr; ^ e

5. Si s'au întors solii la el, si a

zis ctre ei: de
:

ce v'ai întors? Iar

ei au zis ctre el:

6. Un om a ieit înaintea noastr,

i a zis ctre noi: mergei i v în-

toarcei la împratul cel ce va tri-

mis pre voi, i zicei ctre el: ace-

stea zice Domnul: au pentruc nu

este Dumnezeu în Israil mergi tu a

întreb pre Beelzebut dumnezeul A-

A ÎMPRAILOR
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caronului? Nu aâ, de pre patUipre

care te-ai suit, nu te vei pogorî, c cu

moarte vei muri; i întorcându-se

au spus împratului ce le-a grit Ilie,

7. i le-a zis lor împratul: cum
er chipul omului carev'a ieit vou
înainte i a grit ctre voi cuvin-

tele acestea?

8. Iar ei au zis ctre dânsul: om
pros er i cu curea încins mij-

locul lui, i a zis: Ilie Tesviteanul

este acela. î

9. i a trimis la el pre un cpi-

tan, care er preste cincizeci de oa-

meni, cu cei cincizeci de oameni ai

luii i s'au dus, i au venit la el, i
iat Ilie edeâ pre vârful muntelui,

i a grit cpitanul ctre el, i a zis:

omule al lui Dumnezeu, împratul

te-a chemat, pogoâr-re.*

10. i a rspuns Ilie i a zis c-
tre cpitan: de sttrt eu omul lui

Dumnezeu, s se pogoare foc din

cer i s te arz pre tine i pre cet

cincizeci âi ti; i s'a pogorît foc

din cer, i l-a ars pre el i pre cei

cincizeci ai lui.

1 1 . f a adaos împratul, i a trU

mis la el pre alt cpitan i pre cei

cincizeci ai lui, i s'au suit, i a

grit cpitanul ctre el, i a zis: o-

mule al lui Dumnezeu, acestea zice

împratul: curând te pogoar.

12. i a rspuns llie i a grit c-

1. S. Mat. 3, 4. 10. Luci 9, 54.
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el
i a zis: de sunf eu ornul lui

Dumnezeu, s se pogoare foc din

er si s ie arzpre tine i pre cei

cincizeci ai ti, i s'a pogorît foc

dfn cer, i 1-a ars Pre el Drc ce{

cincizeci ai lui.

'

12. i a adaos împratul înc a

irimite un cpitan i cincizeci de

oameni ai lui, i a venit al treilea

cpitan la el, i a îngenunchiat îna-

intea iui Ilie, i s'a rugat lui, i a

grit ctre el, i a zis: omule al lui

Dumnezeu caut cu ochi milostivi

ia sufletul meu i sufletele robilor

ti acestor cincizeci.

14. iat s'a pogorît foc din cer,

i a ars pre cei doi cpitani dintâiu

i pre cei cincizeci ai lor, i acum

caut cu ochi milostivi spre sufle-

tele robilor ti.

15. i a grit îngerul Domnului

ctre llie, i a zis: pogoar-te cu el,

nu le teme de faa lor, i s'a scu-

lat Hie, i s'a pogorît cu el la îm-

pratul.

1%. i a grit ctre el, i a zis:

acestea zice Domnul: de ceai trimis

soli s întrebe pre Beelzebut dum-
nezeul Acaronului, ca i cum n'ar

fi Dumnezeu în Israil s întrebi cu-

vântul fui, pentru aceea de pre pa-

tul pre care te-ai suit nu te vei po-

gorî, c cu moarte vei muri.

17. i â murit dup cuvântul Dom-
nului, care a grit îlie; i a împ-
rii Ioram fratele lui Ohozia în lo-

cul lui, c Ohozia nu aveâ fecior,

în anul al doilea al lui Ioram fecio-

rul lui losaîat împratul Iudei.

18. Iar celelalte întâmplri ale lui

Ohozia câte a fcui, au nu iat a-

cestea scrise sunt în cartea cuvin-

telor anilor împrailor lui Israil?

19. i Ioram feciorul lui Ahaav
a împrfif presfe îsrail în Sama-
ria doisprezece ani, în anul al opt-

sprezecelea al împriei Iui losa-

fat împratul Iudei, i a fcut rele

înaintea Domnului, îns nu ca îra-'

ii Iui, nici ca muma sa.

20. i a deprtat stâlpii lui Vaal,

carii i-a fcut tatl su, i i-a sdro-

bit îns de pcatele casei iui Iero-

voam feciorul lui Naval, care a f-
cut pre Israil a pctui, s'a lipit,

nu s'a deprtat de ele, i s'a mâ-
nieat cu iuime Domnul pre casa

lui Ahaav.

CAP. 2.

Ilie rnduete froroc pre Bliseiu.

8i a fost când au vrut Domnul s
,
înale pre lîie în vifor mare, ca

spre cer, au mers Ilie i Eliseiu la

Galgala.

2. i a zis lîie ctre Eliseiu: ezi
aici c Domnul m'au trimis pân la

Vetiî, i a zis Eliseiu: viu este Dom-
nul i viu este sufletul tu de te

voiu lsâ pre tine.

3. i a venit la Vetii, i au venit

fiii prorocilor cei din Vetil la Eli-

seiu, i au zis ctre el: tii c ia

astzi Domnul pre domnul tu dea-

supra capului tu? i a zis: i eu

am cunoscut, tcei.

4. i a zis Ilie lui Eliseiu: ezi

aici c Domnul m'au trimis la lerî-

hon, i a zis Eliseiu: viu este Dom-
nul i viu este sufletul tu de, te

voiu lsâ.

5. i a venit la Ierihon,
,
i s'au

apropieat fiii prorocilor cei din le-

rihon la Eliseiu, i au zis ctre ek

tii c ia astzi Domnul pre dom-
nul lu deasupra capului tu? i a

zis: i gu am cunoscut, tcei.

6. ^i a zis llie lui: ezi aici c
Domnul m'au trimis pân la Iordan,

i a zis Eliseiu: viu este Domnul i
viu este sufletul tu de te voiu lsâ,

i au mers amândoi.

7. i cincizeci de oameni din fe-

ciorii prorocilor au venit i au sl-

2. 3. 1 Im». 10, 5
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lut împreajm dedeparte, iar ci a-
j

mândoi au stiuf lâng Iordan.
|

8. i a luat Ilie Gojacul su, i l-a

învârtii, i a 4©vit cu dânsul apa,

i s'a împrfît apa încoace i în-

colo, i au trecut amândoi în pustie.

9. i a fost dac au trecut ei, a

zis Ilie lui Eliseiu: cere, ce vei s-fi

îac mai înainte de ce m voiu luâ

dela tine? i a zis Eliseiu: s fie

Duhul care este în tine îndoit în-

tru mine.

10. i a zis Ilie: greu lucru ce-

rui, îns dem vei vedeâ când m
voiu luâ dela tine, va îi fie aâ; iar

de nu m vei vedeâ, nu va îi.

11. i a îost când mergeau ei i
vorbeau, iat un car de îoc i cai

de îoc au desprjif pre amândoi,

i s'a înlat Ilie în vifor mare ca

spre cer.

12. i Eliseiu priveâ i striga: P-
rinte 1 Printe! Carul lui Israil i c-
lraul lui, i mai mult nu l-a v-
zut pre el, i s'a apucai Eliseiu de

hainele saie i le-a rupt în dou.
13. i a luat cjociil Jaî Mte/care

s&T&m deasupra lui Eliseiu.

14. i s'a întors Eliseiu, i a st-
tut pre rmurile Iordanului, i a luat

cojocul lui Ilie, care czuse deasu-

pra lui, i a lovit apa, i nu s'a de-

sprit, i a zis: unde este Dumne-
zeul lui Ilie, înc i acum? i a lo-

vit apa a doua oar, i s'au împr|it

apele încoace i încolo, i a trecut

Eliseiu pre uscat.

15. i l-au vzut pre el feciorii

prorocilor cei din Ierihon din preaj-

ma lui, < au zis: odihnit-a Duhul
lui Ilie preste Eliseiu, i au venit

înaintea lui Eliseiu, i s'au închi-

nat lut pân la pmânt.
16. i au zis ctre el: iat cu slu-

gile tale sunt cincizeci de brbai
viteji, s mearg s caute pre dom-

8. Is. Navî 3, 17. 11. Sirab 48, 9, 1J.
12. 1 Macab. 2, 58. 16. 3 Imp. 18, 12.

nul tu, ca nu cumvâ s-1 îi ridicat

Duhul Domnului i s-1 fi aruncat

în Iordan, sau într?un munte sau în-

tr'un deal, i a zis Eliseiu: nu tri-

metefi.

17. i l-au silit pre el, i s'a în-

duplecat, i a zis : trimitei, i au

trimes cincizeci de oameni, i l-au

cutat trei zile, i nu l-au aflat.

18. i s'au întors la el, i el e-
deâ în Ierihon, i a zis Eliseiu: au

nu v'am zis vou s nu trimiteji?

19. i au zis oamenii cetii ctre
Eliseiu : iat lcuina cetii este

bun, precum tu doamne vezi, dar

apele sunt rele i pmântul sterp.

20. i a zis Eliseiu: aducei-mi o

vadr nou, i punei într'însa sare.

21. i au luat, i i-au adus hu,

i a ieit Eliseiu la izvoarele ape-

lor, i a aruncat acolo sarea, i a

zis: aâ grete Domnul: vindecat-

am apele acestea, i nu va mai #
de acum înainte moarte aici, nici

sterpiciune.

22. :î s'au vindecai apele pân
în ziua aceasta, dup cuvântul care

a grit Eliseiu.

23. i s'a suit de acolo în Vetil,

iar când se suiâ pre cale, nite co-

pii au ieit din cetate i -l batjoco-

reâ pre el zicând: suie-fe pleuvule,

suie-te pleuyule,

24. i uitându-se înapoi i-a v-
zut pre ei, i i-a blestemat în nu-

mele Domnului, i iat ieir dou
ursoaice din pdure, i sfiear
dintru ei patruzeci i doi de copii.

25. i a mers de acolo în mun-

tele Karmilului, i de acolo s'a în-

tors în Samaria.

CAP. 3.

Rsboiul lui Ioratfi ctt Amoniii.

i Ioram feciorul lui Ahaâv a îm-

prii preste Israil în Samaria în

j
anul al optsprezecelea al lui losa-
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fat
împratul Iudei, i a împrii

J0 ; sprezece
ani.

2 i a fcui rele întru ochii Dom-

nului, îns nu ca tatl su, nici ca

muma sa, t a deprtat stâlpii lui

Vaal, carii i-a fcut tatl su.

3. Ins de pcatele lui Ierovoam

feciorul lui Navaf, care a fcut pre

Israil a pctui s'a lipit, nu s'a de-

prtat dda ele.

4. Iar Mosa împratul Moavului

aveâ turme multe i da din ele îm-

pratului Iui Israil cu ridicata o sut

de mii de miei i o sut de mii de

berbeci cu lâna lor.

5. i a fost dupce a murit A-

haav, s'a rsvrtit împratul Moa-

vului asupra împratului lui Israil.

6. i a ieit împratul loram în

ziua aceea din Samaria, i a nu-

mrat pre Israil.

7. i a mers, i a trimis la Iosa-

îat împratul ludei, zicând: împ-
ratul Moavului s'a rsvrtit împro-

llva mea, merge-vei cu mine asu-

pra Moavului la rsboiu? i a zis:

voiu merge, eu sunt ca i tine, po-

porul meu ca poporul tu, caii mei

ca i caii ti.

8. i a zis: pre care cale m voiu

duce? i a rspuns: pre calea pu-

stiei Edomului.

9. i a mers împratul lui Israil

i împratul Iudei i împratul E-

domului, i au încunjurat cale de

apte zile, i nu erâ ap pentru ta-

br, nici pentru dobitoacele cele

ce erau cu ei.

10. i a zis slugilor sale împra-
tul lui Israil: o! Cum au chemat Dum-
nezeu pre aceti trei împrai sâ-i

deâ pre ei în mâna lui Moavl

1 1. i a zis losafat împratul Iudei

ctre el: au nu este aici vr'un pro-

roc de al Domnului? Ca s între-

bm pre Domnul prin el; i a r-

3. 2. 3 Imp. 16, 32.

7. 3 Imp. 22, 4; 2 Parai. 18, 3.

11. 3 Imp. 22, 7.

spuns unul din slugile împratului

lui Israil, i a zis: aici este Eliseiu

feciorul lui Safat, care turna ap pre

mâinile lui Iiie.

12. i a zis losafat: este cu el cu-

vântul Domnului, i s'a pogorîf la

el împratul lui Israil i losafat îm-

pratul ludei i împratul Edomului.

13. i a zis Eliseiu ctre împ-
ratul lui Israil: ce este mie i {ie?

Mergi la prorocii tatlui tu i la

prorocii mumei tale, i i-a zis lui

împratul lui Israil: au doar au che-

mat Domnul pre aceti trei împ-
rai ca s-i deâ pre ei în mâinile

lui Moav?
14. i a zis Eliseiu: viu este Dom-

nul puterilor cruia stau înainte, c
de n'ai aveâ în vedere pre losafat

împratul Iudei, n'ai fi cutat spre

tine i nu te-ai fi vzut.

15. Iar acum aducei-mi un cân-

tre, i a fost când cânt cântre-

ul s'a fcut preste el mâna Dom-
nului.

16. i a zis: acestea zice Dom-
nul: facei în valea aceasta gropi,

gropi.

17. C acestea zice Domnul: nu vei

vedea vânt, nici vei vedeâ ploaie, i
valea aceasta se va umpleâ de ap,
i vei bea voi i taberile voastre i
dobitoacele voastre.

18. i uor este aceasta întru o-

chii Domnului, i va da pre Moav
în mâinile voastre.

19. i vei bate toat cetatea tare

i toat cetatea aleas i tot lem-

nul bun vei doborî i toate izvoa-

rele apei le vei astup i toat par-

tea bun o vei strica cu pietre.

20. i a fost dimineaa când se

aducea jertfa, i iat ape veneau din

spre Edom, i s'a umplut pmân-
tul de ap.

21. i tot Moavul a auzit c s'au

suit acei trei împrai ca s-i bat

13. 3 Imp. 18, 19. 20. Eire 29, 38.
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pre ei, s'au strâns de pretutideneâ

cei în slare de a purt arme i alii,

i au sttut la hotar.

22. i au mânecat de diminea
i a rsrit soarele preste ape, i
a vzut Moav din preajm apele

roii ca sângele.

23. i a zis: sânge de sabie este

acesta, btutu-s'au împrajii i a lo-

vit- fiecare pre aproapele su, i a-

cum iei la prad Moav.

24. i a intrat în tabra lui Israil,

i Israil s'a sculat i a btut pre

Moav, i a fugit dela faa lor, i au

intrat urmrind i btând pre Moav.

25. i cetile le-au stricat,"i pre-

ste toat partea bun a aruncat fie-

care om piatra sa, i o a umplut,

i tot izvorul apei a astupat i tot

lemnul bun a doborît pân ce au

rmas pietrile zidului surpate, i au

încunfurat prtieaii i o au b-
tut pre ea.

26. i a vzut împratul Moavu-

lui c s'a întrit preste el rsboiul,

a luat cu sine apte sute de oameni

cu sbiile scoase, ca s taie spre

împratul Edomului, i n'a putut.

27. Atunci a luat pre feciorul su
cel întâiu nscut, pre care aveâ s-1

pfaie împrat în locul su, i l-a a-

âus pre el ardere de tot pre zid, i
a prut foarte ru lui Israil, i ri-

dicându-se dsla dânsul s'a întors în

pmântul su.

CAP. 4.

Minunile lui Eliseiu.

i o femeie din fiii prorocilor stri-

g ctre Eliseiu, zicând: robul tu
brbatul meu a murit, i tu ai Cu-

noscutc robul tu erâ om cu frica

lui Dumnezeu, i împrumufiorul a

venits ia pre amândoi fiii mei s-i

fie lui robi.

2. i a zis ctre ea Eliseiu: ce

s-i fac? Spune-mi ce ai în cas?
Iar ea a zis: n'are roaba ta nimica

în cas.fr numai puin untdelemn

cu care s m ung.

3. i a zis ctre ea: mergi i cere

ie vase din afar dela toi vecinii

ti dearte, dar tiu puine.

4. i intr i închide u dup
tine i dup fiii ti, i toarn în va-

sele* acestea, i ce se va umpleâ,

vei lu.

5. i s'a dus dela el, i a fcut

aâ, i a închis ua dup sine i
dup fiii si; ei apropieau vasele

de ea, i ea turn.

6. t a fost dac s'au umplut va-

sele, a zis ctre fiii si: mai adu-

cei la mine vase, iar ei au zis ei:

nu mai este nici un vas, i s'a oprit

unfuldelemn.

7. i a venit i a spus omului lui

Dumnezeu, i a zis Eliseiu: mergi

i vinde untuldelemn i pltete da-

toriile tale; iar tu i fiii ti veji trî ci*

celalt untdelemn ce va rmânea!'
8. i s'a fcut ziu, i a trecut E-

liseiu la Sunim, i erâ acolo o fe-

meie bogat, i l-a oprit
!

pre el s
mnânce pâine; i se abteâ el de

multe ori acolo, i infrâ de mâncâ
pâine.

9. i a zis femeia ctre brbatul

su: iat am cunoscut c om sfânt

al lui Dumnezeu este acesta, care

trece pre la noi pururea.

10. S-i facem lui un foior mic,

i s-i punem lui acolo pat i mas
i scaun i sfenic, i va îi când

va vreâ s intre el la noi se va a-

bate acolo.
*

11. i a fost într'o zi, i a intrat

acolo, i s'a abtut în foior, i a

dormit acolo.

12. i a zis ctre Ohiezi sluga sa:

chiam la mine pre Somaniteanca

aceasta, i o a chemat, i a sttut

ea înaintea lui.

.4. 1, Lev. 25, 39. 2. 3 Imp. 16, 14. 8. Is. Navi 19, 18.
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"*
13 i a zis lui: zi ctre dânsa:

"

at ai 9 s,jl nou toaf 9aiirea a"

*

sla , ce vei sr-fi
iac fie? Au doar

-

tu ai cuvânt ctre împratul sau c-

ire
Domnul puterii? Iar ea a zis:

în
poporul meu eu lcuesc în tihn.

14, i a zis ctre Ghiezi: dar ce

se cade s-r fac ei? i a zis Ghiezi

sluga iui: mai ales fiu n'are ea, i
brbatului este btrân.

15, i a zis: chiam-o pre ea, i o

a ctonat, i a sttut la u, i a

zis Eliseiu ctre dânsa:

16, în vremea aceasta i în cea-

sul acesta la anul fiind tu vie, vei

purt în braje fiu; iar ea a zis: nu

domnul, meu omul iui Dumnezeu,

r^amgî pre roaba ta.
J

"l7. i a luat femeia în pântece

i a nscut fiu în vremea i în cea-

sul, precum i-a zis ei Eliseiu.

18. i a crescut pruncul, i a fost

când a ieit pruncul la tatl su la

secerlori, a zis ctre tatl su:
19. Capul meu! Capul meu! i a

zis ctre slug: du-1 ia muma sa.

20. i î-a adus la muma sa, i a

adormit pre genunchele ei pân la

amiazzi, i a murit.

21. i 1-a suit pre el în foior, i
1-a pus pre patul omului lui Dum-
nezeu, i a încuiat casa, i a ieit, i
a chemat pre brbatul su, i a zis:

22. Trimite-mi o slug i o asin,

i voiu aiergâ la omul lui Dumne-
zeu, i m voiu înapoia.

23. Iar brbatul ei a zis: pentru

ce s mergi la dânsul astzi, nici

fiind lun nou. nici sâmbt? Iar

ea a zis: pace.

24. i a pus aoa pre asin, i a

zis ctre sluga sa: mergi i umbl,
nu zbovî a încleca, precum zic

jie, vino i vei merge, i vei sosî

la omul lui Dumnezeu în muntele

Karmilului.

25. i a mers, i a sosit la omul

H. Fac. 18, 10, 14.

lui Dumnezeu în muntele Karmilu-

lui, 'a losf dac o a vzut pre ea

Eliseiu venind* a zis -ctre Ghiezi

sluga sa: iat Somanifeanca.

26. Alearg acum întru întâmpi-

narea ei, i s-i zici ei: pace ieste

jie? i a alergat întru întâmpinarea

ei, i a zis ei: pace este Jie? Pace

este brbatului tu? Pace este prun-

cului? Iar ea a zis: pace.

27. i a venit la Eliseiu în munte,

i s'a' apucat de picioarele lui, i s'a

apropieat Ghiezi ca s o deâ în la-

turi, i a zis Eliseiu: las-o pre ea, c
sufletul ei întristat este înfr'însa* i
Domnul au ascuns de mine, i nu
mi-au spus,

28. i a zis ea: au doar am ce-

rut fiu dela Domnul meu? C am
zis: nu m amgî pre mine, i a

zis Eliseiu lui Ghiezi: încinge mij-

locul tu, i ia toiagul meu în mâna
ta, i mergi.

29. i de vei întâlni vre un om,

s nu-i vorbeti lui, i de-fi va vor-

bi vre un om ie s nu-i rspunzi

iui, i s pui toiagul meu preste

fa|a pruncului.

30. i a zis muma pruncului: viu

este Domnul i viu este sufletul tu,

de te voiu lsâ, i s'a sculat Eli-

seiu, i a mers dup dânsa.

31. Iar Ghiezi a mers mai înain-

tea lor, i a pus toiagul lui pre laja

pruncului, i n'a fost glas, nici a-

uzire, i s'a întors întru întâmpina-

rea lui, i i-a spus lui zicând: nu

s'a sculat pruncul.

32. i a intrat Eliseiu în cas, i
iart pruncul era pus mort pre pa-

tul lui.

33. i a intrat Eliseiu în cas, i
a încuiat u dup ei amândoi, i
s'a rugat Domnului.

34. i s'a suit, i s'a culcat pre

prunc, i 'a pus gura sa pre gura

29. Luc. 10, 4. 33. Mat. 6, 6.

34. 3 Imp. 16, 21.
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lui i ochii si preste ochii lui i
mâinile sale preste mâinile Tui, i
s'a plecai presie dânsul, i a suflat

presie dânsul, i s'a înclzii trupul

pruncului.

35. >i s'a întors, i a umblat prin

cas încoace i încolo, i s'a suit,

i s'a culcat preste prunc pân de

apte ori, i a deschis pruncul o-

chîi si.

36. i a strigat Eliseiu ctre Ghiezi,

i a zis: chiam pre Somaniteanca

aceasta, i o a chemat pre ea, i a

intrat la dânsul, i a zis Eliseiu

:

ia-fi pre fiul tu.

37. i a intrat femeia, i a czut
la picioarele lui, i s'a închinat Iui

pân la pmânt, i 'a luat pre iiul

su, i a ieit.

38. i Eliseiu s'a întors în Oaî-

gala, i foamete er în arâY i fiii

prorocilor edeau înaintea lui, i a

zis Eliseiu slugii sale: pune clda-

rea cea mare, i fierbe fiertur fi-

ilor prorocilor.

39. i a ieit în arin s culeag
verdeuri, i a aflat în arin o vi
slbatic, i a cules din ea curcu-

beele slbatice, plin haina sa, i
a venit, i le-a pus în cldarea cea

cu fiertur, c n'a tiut.

40. i a turnat oamenilor s m-
nânce, i a fost când mâncau ei din

fiertur, iat au strigat, i au zis:

moarte este în cldare omule al lui

Dumnezeu! i n'au putut s m-
nânce.

41. i a zis: luai fin i punei

în cldare, i a zis Eliseiu ctre

Ghiezi sluga sa: toarn poporului,

i s mnânce i n'a mai fost ni-

mica ru în cldare.

42. i venind un om din Vetarisa,

a adus la omul lui Dumnezeu din

pârga roadelor douzeci de pâini

de orz i o legtur de smochine

35. F. Hp. 20, 10. 38. 6, l; 3 hnp. 18, 4.

41. Eke 15, 25.

în traista sa, i a zis: daile popo-

rului s mnânce.
43. i a zis sluga lui: ce s dau

acestea la o sut de oameni, i a

zis: d" poporului s mnânce, c|

acestea zice Domnul: rnâncâ-vor i
va rmâneâ.

44. i a mâncat, i a rmas dupg

cuvântul Domnului.

CAP. 5. Z
Vindecarea lui Neeman. Pedeapsa

lui Ghiezi.

i Neeman cpetenia dastei Siriei

erâ om mare înaintea domnului

! su i minunat la fa, c printrln-

sul au dat Domnul mântuire Siriei,

i omul acesta erâ tare cu puterea,

dar lepros.

2. i când ieise din Siriea tâl-

hari, au robit din pmântul lui ls-

rail o fat mic care erâ înaintea

femeii lui Neeman.

3. i aceasta a zis ctre dânsa:

de ar fi domnul meu înaintea pro-

rocului lui Dumnezeu celui din Sa-

maria, atunci l-ar curi pre el de

lepra sa.

4. i a intrat, i a spus domnu-

lui su, i a zis: aâ i aâ a grit

fata cea din pmântul lui fsrail.

5. i a zis împratul Siriei ctre

Neeman: vino, intr înluntru.i voiu

trimite carte la împratul lui israil,

i s'a dus, i a luat în mâinile sale

zece talani de argint i ase mii de

galbeni de aur i zece rânduri de

haine.

6. i a adus cartea la împratul

lui Israil, zicând: i acum dac va

veni cartea aceasta la tine, iat am
trimis la tine pre Neeman sluga mea,

s-1 vindeci pre el de lepra lui.

7. i a fost dac a cetit împra-
tul lui Israil cartea, a rupt hainele

|

sale, i a zis: au dumnezeu sunt

43. loan 6, 9.

£>. 1. Lucâ 4, 27. 7. l Imp. 2, 6.
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7 S omor sau s înviez, de iri-

!!jie acesta
la mine om, ca s-1 cu-

*
{
dc lepra lui? Cunoatei dar i

vedel». c pricin caut acesta a-

supra
mea.

8 i a fost dac a auzit Eliseiu

omul lui Dumnezeu, c împratul

|U j
Israil 'a rupt hainele sale, a tri-

mis ia împratul lui Israil, zicând:

pentru ce |i-ai rupt hainele tale; vie

ia mine Neeman, i va cunoate c
este proroc în Israil.

9. i a venit Neeman cu cruje i

cu clrei, i a sttut la ua casei

lui Eliseiu.

10. i a trimis Eliseiu ctre dân-

sul un vestitor, zicând: mergi de te

spal în Iordan de apte ori, i se

va însnfoâ trupul tu, i se va

curi.

11. i s'a mânieat Neeman, i s'a

dus, i a zis: iat ziceam, c va iei

ia mine, i va stâ, i va chiemâ nu-

mele Domnului Dumnezeului su, i
va pune mâna sa presie loc, i va

vindec lepra.

12. Au doar nu sunt mai bune A-

vanâ i Farfar apele Damascului,

decât Iordanul i decât toate apele

lui Israil? Au nu voiu merge, i m
voiu spîâîntr'însele, i m voiu cu-

r|î? i s'a întors, i s'a dus mânios.

13. i s'au apropieat slugile lui,

i î-au zis lui: doamne, de i-ar îi

grit {ie prorocul un cuvânt mare,

au doar nu l-ai îi fcut? Dar cu

cât mai vârtos, c i-a zis ie: spa-

î-le i te curjete?
14. i s'a pogorît Neeman, i s'a

afundat în Iordan de apte ori, dup
zisa lui Eliseiu, i s'a fcut tru-

pul lui, ca trupul unui prunc mic, i
s'a curit.

15. i s'a întors el la Eliseiu i
toat tabra lui, i au venit, i au

sttut înaintea lui, i a zis: iat am
cunoscut c nu este Dumnezeu în

14. Lucâ 4, 26, 27.

tot pmântul, fr numai în Israil

i acum ia mulmit dela robul tu.
16. i a zis Eliseiu: viu este Dom-

nul înaintea cruia stau, de voiu lua,

i 1-a silit s ia, i n'a vrut.

17. i a zis Neeman: cel pu|in s
se dea robului tu pmânt cât pot

duce o pereche de mucoi, c mai

mult nu va face robul tu ardere

de lot i jertfe la ali dumnezei, îr
numai Domnului singur.

18. Pentru cuvântul acesta s ierte

Domnul robului tu, când va intr

domnul meu în casa lui Remmart
ca s se închine acolo, i el se va

rezema pre mâna mea, i m voiu

închin în c?sa lui Remman, când

se va închin el în casa lui Rem-
man, s ierte dar Domnul pre ro-

bul tu pentru cuvântul acesta.

19. i a zis Eliseiu ctre Neeman:
mergi în pace, i s'a dus dela el o

bucat de loc.

20. i a zis Ghiezi sluga lui E-

Hseiu omul lui Dumnezeu : iat a

lsat domnul meu pre Neeman i-
rul acesta de s'a dus, i n'a luat

din mâna lui nimic din cele ce a

adus, viu este Domnul, voiu alerg

dup el, i voiu lu dela el cev.

21. i a alergat Ghiezi dup Ne-

eman, i 1-a vzut pre el Neeman
alergând dinapoiea sa, i s'a pogo-

rît din car înaintea lui, i a zis:

pace este?

22. i a zis Ghiezi: pace, domnul

meu m'a trimis zicând: iat acum
a venit la mine doi feciori din mun-

tele lui Eîraim din fiii prorocilor,

deci d-le lor un talant de argint i
dou rânduri de haine.

23. i a zis Neeman: bine este,

ia doi falanji de argint; i 1-a silit

pre el, i a luat doi talani de ar-

gint în doi saci, i dou rânduri de

haine, i le-a pus pre dou slugi

16. 3 Imp. 17, 1.

22. Fac. 45, 22; Jud. 14, 12.
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ale sale, i le-au adus înaintea lui.

24. i venind înlr'un loc dosnic

îe-a luat din mâinile lor, i le-a pus

în cas, i a slobozit pre oamenii

aceia i s'au dus.

25. Dup aceea el a intrat, i a

statui înaintea domnului su ; i a

zis ctre el Eliseiu: de unde vii Ghie-

zi? i a zis Ghiezi: n'a fost sluga

fa niciri.

26. i a zis ctre el Eliseiu: au

n'a mers inima mea cu tine când a

întors omul din carul su înaintea

ta, i acum ai luat argintul i hai-

nele? S cumperi cu ele grdini i
maslineturi i vii i oi i boi i slugi

i slujnice.

27. i lepra lui Neeman se va lipî

de tine i de smâna ta în veac,

i a ieit dela faja lui lepros ca z-
pada.

CAP. 6.

Alte minuni fcute dc Eliseiu.

i au zis fiii prorocilor ctre Eli-

seiu: iat locul întru care noi l-

cuim înaintea ta, ne este strimt.

2. S mergem pân la Iordan, i
s lum de acolo fiecare o grind,

s ne facem acolo lcauri, i a zis:

merge(i.

3. i a zis unul dintr'înii: f bine,

vino i tu cu robii ti, i a zis E-

liseiu: voiu merge i eu.

4. i a mers cu ei, i a venit la

Iordan, i a tiat lemne.

5. i iat unul rsturnând grinda,

i securea srind din coad a c-
zut în ap, i a strigat: o Doamne!
i aceasta împrumut o am fost luat.

6. i a zis omul lui Dumnezeu:

unde a czut? i i-a artat lui lo-

cul; i a tiat un lemn, i 1-a arun-

cat acolo, i a înnotat pre el scurea.

7. i a zis linde-le, i o ia, i a

întins mâna sa, i o a luat.

27, Num. 12, 10.

6. 1. 4, 38.

8. i împratul Siriei se rsboiâ
asupra lui Israil, i a fcui sfat cu
slugile sale, zicând: în cutare loc

voiu tbrî.
9. i a trimis Eliseiu la împra-

tul lui Israil, zicând: pzete ca g
nu treci prin locul acesta, c acolo

s'a ascuns Sirianul.

10. i a trimis împratul lui Is-

rail la locul care i-a spus Eliseiu,

i s'a pzit apoi nu adat sau de

dou ori.

11. i s'a turburat sufletul împ-
ratului Siriei pentru cuvântul ace-

sta, i a chemat pre slugile sale,

i a zis ctre ei: nu-mi vei spune
cine m vinde la împratul lui Is-

rail?

12. i a zis unul din slugile Un:

nu doamne al meu împrate 1 Ci

prorocul Eliseiu, care este în Israil

spune împratului lui Israil toate

cuvintele care le grefi în cmara
ta în tain.

13. i a zis: mergei i vedeji unde

este el, i voiu trimite, i-1 voiu prin-

de pre el, i-i spuser lui, zicând:

iat în Dotaim.

14. i a trimis acolo clrei i
care i putere grea, i au venit

noaptea, i au încunjurat cetatea.

15. i s'a sculat de diminea
sluga lui Eliseiu, i a ieit, i iat

cetatea era încuniurat de oaste i
de cai i de care, i a zis sluga

ctre el: o doamnei Ce vom face?

16. i a zis Eliseiu: nu te teme c
mai muli sunt cu noi, decât cu ei.

17. i s'a rugat Eliseiu, i a zis:

Doamne, deschide ochii slugii s
vaz, i au deschis Domnul ochii

lui, i a vzut, i iat muntele erâ

plin de cai i de care de foc îm-

prejurul lui Eliseiu.

18. i s'a pogorîf la el; iar Eliseiu

s'a rugat ctre Domnul, i a zis:

bate neamul acesta*cu orbire, i i-a

16. 2 Parai. 32, 7. 18. Fac. 19, 11.



A 4-a A ÎMPRAILOR. 7 481

bStul pre ei cu orbire dup cuvân-

lul lui Eliseiu.
,

19. i a zis ctre ei Eliseiu:. nu

€S je aceasla cetatea i, nu este a-

ceasia calea, veniji dup mine, i

voiu duce eu pre voi la omul care

îl cutai, i i-a dus pre ei în Sa-

maria.

20. i a fost dupce au intrat în Sa-

mari.a, a zis Eliseiu: deschide Doam-

ne ochii, lor s vaz, i au deschis

Domnul ochii lor, i au vzut, i
ial? erau în mijlocul Samariei.

21. i a zis împratul lui Israil

ctre Eliseiu, dac i-a vzut pre ei:

au voiu puteâ s-i bal printe?

22. i a zis Eliseiu: nu-i bale c
nu i-ai prins cu sabiea ta i cu ar-

cul lu ca s-i bati; ci pune pâine

i ap înaintea lor, s mnânce i
s bea, l s se duc la domnuîlor.

23. i le-a pus lor mâncare mult,

i au mâncat i au but, i i-a slo-

bozit pre ei, i s'au dus la domnul

lor, i n'au mai adaos înc tâlharii

Siriei a venî în pmântul lui Israil.

- 24. i a fost dup aceasta a a-

dunal fiul lui. Ader împratul Siriei

loat. tabra sa, i s'a suit i a e-
zut împrejurul Samariei.

25. i s'a fcut foamete mare în

Samaria, i iat atâta a ezut îm-

prejurul ei, pân ce a ajuns capul

de asin cu cincizeci de siclii de ar-

gini i a patra parte de cav de g-
ina de porumb cu cinci siclii de

argini.

28. i când mergea împratul lui

îrail pre zid, a strigat o femeie c-
tre, el, zicând: mântuete-m doam-
ne împrate 1

27. i i-a zis ei împratul: dac
nu te mântuele Domnul, cum te

voiu mântui eu din arie sau din

teasc?

28. i i-a zis ei împratul: ce este

ie? i a zis: femeia aceasta a zis

ctre mine, d pre fiul tu, i-1 vom

mâncâ pre el astzi i pre fiul meu
îl vom mânca mâine?.

29. i am fript pre fiul m^u i î-am

mâncat, i am zis ctre ea în ziua

a doua: d pre fiul tu s-1 mân-
cm, i ea a ascuns pre fiul su.

30. i a fost dac a auzit împ-
ratul lui Israil cuvintele femeii, 'a
rupt hainele sale mergând pre zid,

i a vzut poporul sacul pre trupul

lui de desubt.

31. i a zis împratul: Aa s-mi
fac mie Dumnezeu, i aâ s-mi
adaoge de va st capul lui Eliseiu

fiul lui Safat pre el astzi.

32. Iar Eliseiu sdeâ în casa sa

i btrânii edeau cu el, i împ-
ratul a trimis un om înaintea feii

sale, i mai înainte de ce a ve-

nit solul acela la Eliseiu, a zis Eli-

seiu ctre btrâni: au nu tii c a-

cest uciga a trimis aici s-mi tae

capul meu? Vedei când va venî tri-

misul acela, închidei ua i-I oprii

pre el la u, au nu se aude ve-

nind dup el domnul lui?

33. înc grind el,. iat -i trimi-

sul s'a pogorît la el, i a zis: iat

rutatea aceasta dela domnul este,

ce voiu mai atept dela domnul?

CAP. 7.

Efiintaiea în Samm-ia;

Si
a zis Eliseiu: ascultai cuvân-

j
tul Domnului, acestea zice Dom-

nul: mâine în ceasul acesta msura
de fin de grâu va fi un siclu, t
dou msuri 'de orz un siclu în por-

ile Samariei.

2. i a rspuns cel ce erâ al tre-

ilea dup împratul, pre a cruia

rriân se rezem împratul, ctre E-

liseiu, i a zis: iat de va face Dom-
nul jghiaburi în cer, nu va fi cu-

vântul acesta, i Eliseiu a zis: iat

29. H 2 Lege 28, 53; Plâng. Ier. 4, 10.

31. 3 Imp. 19, 2.
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tu vei vedea cu ochii ti, i de a-'

colo nu vei mânCâ.
8 1

3. i erau palru b'ameni leproi

la poarta cetii, i â zis unuî c-
tre aproapele su: ce edern noi aici,

pâii y6m ttiurf?

4. De vorh zice s intrm în ce-

fate,' foametea este în cetate, vom
muri acolo, i de vom edea aici

far vom muri. Deci acum venii i
s cdem la tabra Siriei, doar ne

vor lsâ vii i vom tri, iar de ne

vor omorî, vom murî.

5. i s/au sculat când er înc
Inlunerec ca s între în tabra Si-

riei,' i au venit la o parte a taberii

Siriei, i iat nici un om nu erâ a-

coto.

6. C Domnul au fost fcut ca s
auz tabra Siriei sunet de care i
sunet de cai i sunet de oaste mare,

i a zis unul ctre aproapele su:
acum cu plat a tocmit asupra noa-

, str împratul lui Israil pre împ-
iaii Heteilor i pre împraii Eghi-

petului, ca s vie asupra noastr.

7. i s'au sculat i au fugit fiind

întunerec, i 'au lsat corturile lor

i caii lor i asinii lor în tabr cum
«rau, i au fugit ca s-i mântuia-

sc sufletul lor.

8. i au intrat leproii acetia pân
la o parte de tabr, i au intrat

într'un cort, i au mâncat i au but,

i au luat de acolo argint i aur i
Jiaine, i s'au dus i le-au ascuns,

i s'au întors, i au intrat într'alt

<:ort, i au luat i de
.
acolo, i s'au

dus i le-au ascuns.

9. i a zis unul ctre aproapele

su: s nu facem noi aâ ziua a-

ceasta, zi de bun vestire este, i
noi de vom tceâ i vom lsâ pânla
lumin diminea, ne vom afl fr-
delege, i acum venii, i s mergem
i s spunem în casa împratului.

•7. 3. Lcv. 13, 46. 0. 2 Imp. 5, 24; Isaia

33, 4. 0. Num. 32, 23.

10. i au mers, i au strigat la

poarta cetii, i au spus zicând:

inirai-am în tabra Siriei, i iat nici

un om nu es'fe acolo, nici glas de
om, fr numai cai legai i asini

legai, i corturile tor precum erau.

11. i au strigat portarii, i au

spus în casa împratului în luntru.

12. i scuiându-se împratul noap-

tea a zis slugilor sale: voiu spune

acum vou cete ce rie-a îctit nou.
Siria, a cunoscut c suntem noi H-'

mânzi, i a ieit din tabr, i s'a

ascuns în arin, zicând: c vor ieî

din cetate i-i vom prinde pre ei vii,

i vom intrâ în cetate.

13. i rspunzând unul din slu-

gile lui a zis: s ia dar cei cinci

cai <~arii au rmas, iat sunt la toat

mulimea lui Israil care au slbit,

i s trimetem acolo, i s vedem.

14. i au luat dou crue cu ci,

l' i-a trirnfs împratul lut Israil pre

urma împratului Siriei, zicând : mer-

gei i vedei.

15. i au mers în urma lui pân
la Iordan, i iat toat calea erâ

plin de haine i de vase, care le-au

fost lepdat Sirienii spirnântai, f
s'au întors trimiii, i au spus îm-

pratului iui Israil.

16. i a ieit poporul, i a jefuit

toat tabra Siriei, i â fost msura
de fin de grâu un siclu, i dou
msuri de orz un siclu, dup cu-

vântul Domnului.

17. i împratul pre cel ce erâ al

treilea dup sine, pre a cruia mân
se rezem împratul, 1-a pus mai

mare la poart i 1-a clcat popo-

rul în poart, i a murit dup cum
zr grit omul lui Dumnezeu, care a

grit când s'a pogorît vestitorul la

dânsul.

18. : a fost precum a grit E-

liseiu ctre împratul, zicând: dou
msuri de orz un siclu, i o msur

I
de fin de arau un siclu vor fi mâi-
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ne în ceasul acesta în poarta Sa-

19. T cm &2 eraal tre-

ilea dup împratul lui Eliseiu, i

a zis: iat de;
ar îace Domnul jghia-

îjuri îh cer, nu va fi cuvântul ace-

sta, i a zis Eliseiu: iat vei vedeâ

iu cu odhii ti, i de acolo nu vei

sîiâncâ.

20. i s'a fcut aâ, i i-a clcat

pre eî poporul în poart, i a murif

CAP. 8.

Prorocii ale lui Eliseiu,

8i a grit Eliseiu ctre femeia, al

creia fecior l-a învieaf, zicând:

scoal-le j le du tu i casa ta, i
iâcuete unde vei puleâ, c au che-

mat Domnul foamete pre pmânt, i
va fi pre pmânt apte ani.

2. Si s'a sculat femeia, si a fcut

dup cuvântul lui EHeiu, i s'a dus

ea i casa ei, i a lcuit în pmân-
tul celor de all neam apte ani.

3. i a fost dup sfâritul acelor

apte ani, s'a întors femeia din p-
mântul celor de alt neam în cetate,

i a venit la împratul s se roage

pentru casa a i pentru (arinilesale.

4. Iar împratul griâ ctre Ghiezi

sluga lui Eliseiu omul lui Dumne-

zeu, zicând: spune mie toate cele

mri care le-a fcut Eliseiu.

5. i a fost când spuneâ ei îm-

pratului, cum a învieat pre fecio-

rul cel mort, iat femeia al creia

fecior l-a învieat Eliseiu, strig c-
txi împratul pentru casa sa i pen-

tru arinile sale, i a zis Ghiezi

:

doamne împrate î Aceasta este fe-

meia i acesta este feciorul ei pre

care î-a învieat Eliseiu.

6. i a întrebat împratul pre fe-

meie, i i-a povestit lui, i i-a dat

ei împratul un famen, zicând: în-

toarce toate ale ei i toate roadele

8. 1. 4, 34, 35.

|aritiei ei din ziua în care a 'lsat
i ea pmântul pân astzi.

7i i a venit Eliseiu în Damasc,
i feciorul lui Ader împratul Siriei

erâ bolnav, i i-a spusu lui, zicând: a

venii omul lui Dumnezeu pân aici,

8. i a zis împratul jsire Azail:

ia în mâna ia daruri, i mergi îna-

intea omului lui Dumnezeu; i în-

treab pre Domnul prinir'însul, zi-

când: oare mai sculâ-m-voiu* din

boala mea aceasta?

9. i a mers Azail înaintea tui, i
a luat daruri în mâna sa, i toate

buntile Damascului povar de

patruzeci de cmile, i a venit i a
sttut înaintea lui, i a zis ctre E-

h'seîu: fiul tu feciorul lui Ader îm-

pratul Siriei, m'a trimis la fine, zi-

când: oare sculâ-m-voiu din boala

mea aceasta?-

10. i a zis ctre el Eliseiu: mergi

i zi lui: cu viea vei tri, îns mi-au

artat mie Domnul, c el cu moarte

va muri.

11. i a sttut Azail înaintea fe-

ii lui, i a pus înaintea lui daru-

rile pân la ruinarea lui, i a plâns

omul liii Dumnezeu.

Î2. i a zis Azail: pentruce plân-

ge domnul meu? i a zis: pentruc
tiu câte rele vei face fiilor lut îs*

rail, cetile lor vei arde cu foc, i
pre cei alei ai tor cu sai>f« vei u-

cide, i pre pruncii lor îi vei sdroblr

i pre cele ce au în pântece le vei

spintec.

13. i a zis Azail: cine este ro-

bul tu, un cânta mort, ca s fac
acest lucru mre? i a zis Eliseiu;

artatu-mi-au Domnul, c tu vei îm-

prî preste Siria.

14. i s'a dus dela Eliseiu, i a

intrat la domnul su, i el i-a zis

iui: ce a zis ie Eliseiu? i a r-

8. 3 Imp. 14, 2, 3.

12. 10, 32, 33; 12, 18; 13, 3; 15, 16.

13. 3 Imp. 19, 15.
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spims: mi-a zis Eîiseiu, c c:: vir

ea vei tri

Î5. i a fost a doua zi, a lusl o

cârp i o a muiat nîn ap, i o a

puspreste faa lui, i a murit, i a

împrii Azail în locul lui.

16. In anul al cincilea al lui lo-

ram feciocul lui Ahaav împratul lui

Israil i al lui Iosafat împratul lu-

dei a împrii Ioram feciorul Iul

Iosafat împratul Iudei.

t?. în vârst de treizeci i doi de

ani era când a început a împrji,

t. opt ani a împrii în Ierusalim.

18. i a umblat pre calea împ-
rcfilor lut Israil, în ce chip a îcul

casa lui Ahaav, c lata lui Ahaav

era lui femeie, i a fcut reie îna-

intea Domnului.

19. i n'au vrut Domnul s strice

pre luda, pentru Devid robul su,

precum au fost zis, c-i va da lui

lumintor, i fiilor lui în toate zilele.

20. In zilele lui s'a scos Edom
de supt mâna ludei, i 'a pus pre-

ste sine împrat;

21. i s'a suit loram în Sior i
toate carele cu el, i noaptea s'a

sculat i a lovit pre Edom, care-l

înconjurase pre el i pre mai marii

caîelor, i a fugit poporul la sta-,

urik sale.

22. i s!# scos Edom de supt mâna
ludev pâfî în ziua aceasta. Atunci

s'a scos i tovna în vremea aceea.

23. i mUUlte întâmplri ale lui

loram, i toate câte a îcut, au nu

iat s'au scris în cartea cuvintelor

anilor împrailor ludei?

24. i a adormit loram cu p-
rinii si, i s'a îngropat cu prin-

ii si în cetatea lui David tatl su;
i a împrit Ohozia feciorul lui

în locul lui.

25. în anul al doisprezecelea al

15. 1 Ptat. 3, 11; 2 Parai. 21, 4, 5.

17. 2 Parai. 21 , 5. 19. 3 Imp. 1, 36; i 15, 4.

20. 2 Parai. 21, 8. 22. Is. Navi 21, 13.

24. 2 Parai. 22, l, 6.

lui loram feciorul lui Ahaav împ-
ratul lui Israil a împrit Ohozia
feciorul lui loram împratul Iudei.

26. In vârst de douzeci i doi

de ani erâ Ohozia' când a' început

a împrî, i un an a împrit în

Ierusalim, i numele mumei lui erâ

Gotolia, fata lui Amvri împratul lui

Israil.

27. i a umblat pre cleai casei

lui Ahaav, i a fcut rele înaintea

Domnului, ca i casa lui Ahaav, pen-

truc a fost ginere lui Ahaav.

28. i a mers cu Ioram fecioruî

lui Ahaav s fac rsboiu cu Azaii

împratul celor de alt neam în'Ra-

moul Galaadului, i au btut Sirie-

nii pre Ioram. ''

29. i s'a întors împratul Ioram

în lezraeî ca s se vindece de ra-

nele, cu care l-au btut pre el Siri-

enii în Ramof, când s'a btut el cu

Azail împratul Siriei, i Ohozia îe-

ciorul lui Ioram împratul Iudei s'a

pogorrt s vaz pre loram feciorul*

lui Ahaav în Iezrael, c acolo erâ

bolnav.

CAP. 9.

Iu îmfrat. Moartea lui Ioram,
Ohozia i Isabcla:

Si.
a chemat Eliseiu prorocul pre

j
unul din fiii prorocilor, i i-a zis

lui: încinge mijlocul tu, i ia cor-

nul cu acest untdelemn în mâna ta,
:

i mergi în Ramol Galaad.

2. i vei intrâ acolo, i vei vedea

pre Iu feciorul iui îosafat fiul, lut;

Namesi, i vei intra i-l vei sculâ ;

pre el din mijlocul frailor lui, - i-t

vei duce în cmar.
3. i vei luâ cornul cu untulde-

lemn, i-l vei turn preste capul lui,

i vei grî: acestea zice Domnul
Dumnezeul lui Israil : unsu-te-aîît

26. 2 Parai. 22, 2.

9. 1. 1 Imp. 10, 1; i 16, 1.

2. 3 Imp. 19, 16. 3. 1 Imp. 10, 1, 16, 1, 13.
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^n^ral presie Israil. i vei deschi-

de ua, ?f veiW i nu verrmâ-

«n'eâ
acolo.

-

4 Si a mers Hui prorocul în Ra-

moi GaW. ...... ,

5 i a intrai, t tat mai mani

fcffWf.ek**.'? 1 a zis: Cuvânl am

line dcfmnul meu, i a zis Iu: cu

jcinc dintre noi foii? i a zis: cu

linendomnul meu. -
- -

*

#. i s'a sculat i a intrai în cas,

i a turnai unluldelemn pre capul

lat, i a zis lui; acestea zice Dom-

nul Dumnezeul lui lsrail: unsu*te-am

împrat preste poporul Domnului

presie lsrail.

7. Si vei pierde casa lui Ahaav

domnul tu dinaintea feii mele, i

s izbândeti sângele robilor mei

prorocilor, i sângele tuturor robi-

lor Domnului din mâna îezavelii,

8. i din mâna a toat casa lui

Ahaav; i vei stârpi casa lui Ahaav

pân la cel ce se pie la perete, pre

cel închis i prsit întru lsrail.

#. i voiU da casa lui Ahaav, ca

t casa lui îerovbam iîul lui Navat,

i ca i casa lui Vaasa fiul lui Ahia.

10. i pre îezavel o vor mânca

câinii pre câmpul lezreel, i nu va

fi cine s o îngroape. i a deschis

ua i a fugit

11. Iar Iu a ieit la slugile dom-

nului su, i acelea i-au zis Iui:

pace este? Pentruce a venit Hufu-

raful acesta la tine? i le-a zis lor

îu : voi tii omul i vorbele lui, i
a zis: nedrept este, ci spune-ne nou.

12. $i a zis îu ctre ei: aâlî
aâ a grit ctre' mine, zicând: a-

cestea zice domnul: unsu-te-am îm-

prat preste lsrail.

13. Iar ei auzind acestea, au grit

i a luat fiecare haina sa, i o a

pus supt el sz pre treapt mai

S. 2 Parai. 22, 7. <?.3 Imp, 14, 10; i 21, 21.

9. 3 Imp. 16, 3( i 11.
IC. 3 imp. 21, 19; i 23.

înalt, i -a trâmbiat cu cornul, i
a zis: Iu împrat:

14. i s'a' sculat lu feciorul lu!

losafat fitil lui Namesi asupra lui

Ioram, i Ioram acesta pzeâ în Ra-

mot Galaad, i lot Israilul de ctre

faa lui Azail împratul Siriei.

15. i s'a fost înapoiat Ioram îm-

pratul, ca s se vindece în lezreel

de raneîe cu care l-au rnit Sirienii

când se bteâ el cu Azail împra-
tul Siriei, i a zis lu: de v unii

în cuget cu mine, s nu ias nimeni

diri Cetate, ca s se duc i s spue

în lezreel.

16. i a înclecat Iu, i a plecat

i s'a 4us în lezreel, c Ioram îm-

pratul lui lsrail se vindec în lez-

reel de sâgetturile cu care l-a s-
getat Araminii în Ramof în rsbo-
iul cu Azail împratul Siriei, c eî

er tare i brbat puternic. i O -

hozia împratul Iudei s*a fost po-

gbrîf acolo s vaz pre lorarnV
*

17. Iar strcjarul s'a suit în turn în

lezreel, i a vzut praful lui Iu ve-

nind el, i a zis: praf vz eu, i a

zis Ioram: ia urr clre i trimite

înaintea lor, i s zic: pace este?

18. i a mers clreul pre Un cal

înaintea lor, i a zis: acestea zice

împratul: pace este? i a zis îu:

ce mai întrebi de pace? întoafce-te

dup mine. i a spus strejaruî, zi-

când: a mers trimisul frân '"la ei,

i nu s'a întors.
'

19. i a trimis alt clre, i s'a

dus la el, î a zis : acestea zice îm-

pratul: este pace? i a zis Iu: mai

întrebi de pace? intoarce-te dup
mine.

20.^i a spus strejaruî, zicând:

s'a dus pân la ei, i nu s'a întors.

i aduc cu dânii pre lu feciorul

lui Namesi, cci mân furios,

21. i a zis Ioram: înham caii,

i a înhmat caii la cru, l a ie~

21. 10, 4.
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if împratul lui lsrail, i Ohozia îm-
|

pratul Iudei, fiecare în ctua -sa;
J

i au ieit întru întâmpinarea lui lu,

i l-au aflat pre el în arina lui Na-

vute din Iezreel. • -7
*

22. i a fost dac a vzut loram

pre Iu, a zis: pace este Iu? i a

zis Iu: ce pace? Curviile lezavelii

mumei fale i fermecaturile ei se în-

mulesc înc.

23. i ''a întors loram mâinile

sale, i fugind a zis ctre Ohozia:

vânzare Ohozia I

24. i a întins Iu arcul cât a pu-

tut cu mâna sa, i a lovit pre lo-

ram în mijlocul braelor iui, i a

trecut sgeata prin inima lui, i a

czut pre genunchii si.

25. i a zis lu ctre Vadecar, care

er al treilea dup sine, ia-l i-1 a-

runc în arina lui Navute din Iez-

reel, c mi-am adus aminte când

clream eu i tu mergând dup
Ahaav tatl su, c Domnul au a-

rancat preste el sarcina aceasta, zi-

când : ;

26. De nu pentru sângele iui Na-

vute i pentru sângele fiilor iui, care

î-am vzul ieri, zice Domnul, voiu

rsplti lui în arina aceasta, zice

Domnul; acum dar îuându-i arun^

c-1 pre. el într'o parte dup cu-

vântul Domnului.
27. Iar Ohozia împratul Iudei v-

zând aceasta a fugit pre calea Vet-

ganului, ci a alergai dup el Iu, i
a zis: i pre acesta, i 1-a lovit pre

el în car când se'duceâ la Gâi, care

este lâng Ievlam, i a fugit în, Ma-
ghedd, i a murit acolo. /

"
>.

,V
28. i l-au suit pre el slugile lui în

car, i l-au adus în Ierusalim, i l-au

îngropat pre el în groapa iui, cu

prinii lui îrt cetatea lui David.

29. i în anul al unsprezecelea

al lui loram împratul lui lsrail a

împi'it Ohozia preste Iuda.

24. 3 Imp. 21, 29. 20. 3 Imp. 21, 10.

27. Is. Navi 17, H.

30. i a venitlu la iezreel, i \z .

zavel a auzit, i ?a vpsif ochii si,
i 'a împodobit capul su, i s'a

uitat pre fereastr*;Hu intr în ce-

tate.

, 31. i ea a zis ster paee luf Zam-
vri, cel ce a ucis pre dorffnul gu?

32. Iar Iu 'a ridicai faa ctre fe-

reastr, i o a vzul pre ea, i â

zis: cine eti tu? Vino cu mine, i
se întoarser ctre eî doi îameni.

33. i le-a zis lor: aruncai-o jos,,

i o au aruncat, i s'a stropit cu

sângele ei peretele i caii, i o ci-

car pre ea.
*

34. i a intrat Iu, i a mâncat i
a but, i a zis: vedei pre osân-

dit aceea, i o îngropai, c lat

de împrat este.

35. i au mers s o îngroape, t
nu s'a aftaJ din ea alia, fr nu-

mai capul i picioarele i palmele

mâinilor,

36. i s'au înapoiat i au spus

lui Iu, iar el a zis: cuvântul- Dom-
nului este care au grit prin robul

su Ilie Tesviteanul, zicând: în câm-

pul Iezreel vor mâncâ câinii crnu-

rile lezavelii.

37. i va fi trupul cel mort al le-

zavelii ca gunoiul pre faa arinii în

câmpuî Iezreel, ca s nu mai zic
cineva: aceasta este îezavel.

CAP. IO.

Stârpitea neamului Im Ahaav i a>

pofilor lai Voal.

Si
avea Ahaav aptezeci de fii în

5

amaria, i a eris lu carte, i
o trimis în SamariaJa boierii Sa-

martei, la btrâni i la hrnitorii fi-

ilor lui Ahaav, zicând:
'

2. i acum dac va sosî cartea

aceasta la voi, fiindc la voi sunt

fiii domnului vostru, i la voi sunt

31. .3 Imp. 16, 18. 32. 3 Imp. 15, o.
33. 3 Imp. 21, 23. 34. 3 Imp. 16, 31-

36. 3 Imp. 21, 23.
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c$e\e i caii, i ceti întrite- i

armele

.3. Alegei pre celtnai .Jjun.i» pre
,

^ mai drept dintre iiii demnului

yislfUr i"1 Rune t*
el P»*e

.

sca-

unul -lalâluir *su,ni t
faccfi rboiu

pentru casa demnului vostru.

4. Iar ei ,s'aii spimântat foarte,

au zi,.jat .amândoi împraii"

n'^y sftuUmprotiva fejii Iui, cum

vom stâ.jioi?
j

, ,5. i au trimis mai marii casei i i

jnai marii cetii i btrânii i lir- !

rjitorii la Iu, .zicând: slugile tale sun-

iem*npU i ori câte vei zice ctre

noi, vom face, pre nimenea nu vom
f^ce, împrat, ce este bine întru 0-

xfcii 43 i vom face.

6. i le-a scris lor Iu a doua oar
cafie, zicând: de suntei de ai mei

^oi,.^ cuvântul meu ascultai, luai

capelele brbailor fiilor domnului

3$$tnu, i le aducei la mine în cea-

sul' sessta mâine în IczreeL i fiii

îfEypratului erau aptezeci de br-
bai* pre acetiea bogaii cetii îi

hr|neau.

7. i a fost dac a sosii xarlea

îa ei, au luat pre fiii împratului, i
au junghiat pn? cei aptezeci de br-
bai, j-au pus capetele în conie,
i ie-au, frgni la Iu în Iezreel.

8..i a venit solul i i-a spus lui,

zicând; au adus capetele fiilor îm-

pratului, iar-el a zis: punei-le dou
grmezi la poarta, cetii pân di-

minea. ,

-

9. i a fost dimineaa a ieit i
a sttut, i a zis, ciie,,4of; poporul;

drepi suntei voi, iat eu m'am scu-

lat asupra domnului meu, i l-am

omorît pre el, dar pre acetiea cine

i-a omorît?

10. Vedei acum, c nimica nu va

clieâ jdin c«vântul Domnului Spre

ppânt, c au grit Domnul asu-

pra casei lui Ahaav, i Domnul au

IO. 4. 9, 21, 23. 10. 1 imp. 3, 19.

fcut câte a,u grit prin mâna ro-

bului su Ilie. v

îl. i a ucis Iu pre toi cei ce

au rmas îmcaa lut Ahaav înoez-

reel, i pre toi boierii ui i=pri? ru-

dele Iui i p,re popiijîltsi , jc ;n'a:r-

mas nimeni dc ai lui. _

12. i s'a sculat -Iu, i a jpfrs îs

Samaria, i venind la coliba unor

pstori în ca Ije, a aflat pre fraii lui

Ohozia împratul ludei, i a zis:

13. Cine suntei voi? Iar ei au zis:

fraii iui Ohozia noi, i ne ducem
s ne închinm fiilor împratului i
fiilor împrtesei.

14. i a zis Iu: prindei pre ei vii,

i i-au prins pre ei vii, i i-au jun-

ghiat pre ei la acea colib patru-

zeci i 'doi de oameni, i n'a lsat
om dintr'înii.

15. i s'a dus de acolo, i a a-

flaf pre lonadav feciorul lui Rihav

în cale întru întâmpinarea sa, i 1-a

binecuvântat pre el, i a zis ctre

el lu: este inima ta cu inima mea
dreapt, precum este inima mea cu

inima ta? i a zi lonadav: este, i
0 zis îu: de este d-mi mâna ta, i
i-a dai lui mâna sa, i î-a suit pre

el în car lâng dânsul. r

16. i a. zis ctre dânsul: \vino

cu mine i vezi râvna mea pentru

Domnul Savaol, t l-a fcut" pre ei

s az în caruMui.

17. i. au intrat în Samaria^it^u

ucis pre toi,cei ce rmsese din ai

lui Ahaav în Samaria,pân i-au stins,

dup cuvântul Domnului.,, care hau
grit ctre 'ilie. s (

... ,«

*

18. i a adunat hjjof poporul, i
a zis, ctre ei: Ahaav a slujit lui Vaal

puin, iar Iu va sluji lui mult.

19. i acum toi prorocii lui Vaal,

pre toi robii lui i pre foi popii

lui s-i chemai la mine, nici unul

s nu lipseac, c jertf mare voiu

s fac lui Vaal, tot cel ce nuva veni

17. 3 Imp . ; ^
'
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va muri. i lu a fcut aceasta cu

înelciune, ca s piarz pre robii

lui Vaal.

20. i a zis Iu: facei serbare lui

Vaal, i o vestii pre ea.

21. t a trimis lu în fot Israilul

zicând: acum tb{i robit lui Vaal i
loji popii i toji prorocii lui, nime-

nea s nu rmâe, c jertî mare fac,

cel ce nu va veni, nu va trî, i au

venit toi robii lui Vaal.

22. i toi popii, lui i toi proro-

cii lui, nici unul n'a rmas, care s
tiu li venii, i au intrat în casa lui

Vaal, i s'a umplut casa lui Vaal

dela u pân în fund..

23. i a zis Iu celor ce erau mai

mari preste casa cea cu hainele:

scoatefi haine tuturor robilor lui Vaal,

i le-au scos haine.

24. i au intrat Iu i lonadav

fiul lui Rihav în casa iui Vaal, i
au zis robilor lui Vaal: cercai i
vedei, oare nu cumvâ este cu voi

cineva din robii Domnului?
25. i scoatei pre toi robii Dom-

nului, carii se afl acolo, i a fost

dupce au spus lui lu, c nu sunt

din robii Domnului, ci numai robii

lui Vaal singuri,

26. A intrai ca s fac tmâeri i
jertfe, iar lu 'a rânduit afar opt-

zeci de oameni, i a zis: de va sc-
pa vre unul din oamenii, carii voiu

aduce eu în mâinile voastre, sufle-

tul *!uf va îi pentru sufletul aceluia.

27. i a fost dupce a sfârit a

lace jertfa, â zis lu slujitorilor t mai

rrîarilor: intrai i îi omorîi pre ei,

i s nu scape din ei om, i i-au

ucis pre ei cu ascuitul sbiei, i
i-au aruncat, slujitorii i mai marii,

i s'au dus pân la cetatea casei

lui Vaal.

28. i au s^ps stâlpul lui Vaal, i
l-au ars, i au doborît stâlpii lui Vaal.

29. i au stricat casa lui Vaal, i
o a fcut s fie ieiîdare pân în

ziua aceasta.

30. i a pierdut Iu pre Vaal din
Israil.

' 31. Iar dela pcatele lui Ierovoam
feciorului Navat, care a fcut pre
Israil a pctui, nu s'a deprtat Iu;

a umblat dup junincele cele de aur

din Vefil i din Dan.

32. i au zis Domnul ctre Iu :

pentruc bine ai fcut ce este drept

întru ochii mei, i toate dele ce erau

în inima mea ai fcut casei lui A-

haav.fiii ti pân la al patrulea neam
vor edeâ pre scaunul lui Israil.

33. i Iu n'a pzit ca s umble

în legea Domnului Dumnezeului lui

Israil cu toat inima sa, nu s'a de-

prtat de pcatele lui Ierovoam fe-

ciorul lui Navat, care a fcut pre

Israil a pctui.
34. In zilele acelea au început Dom-

nul a tiâ pre Israil, i i-a btut pre

ei Azail în tot hotarul lui Israil.

35. Dela Iordan ctre rsritul soa-

relui tot pmântul GalaaduluC al hti

Gad i al lui Ruvim i al lui-Mâ-

nai dela Aroir, care este în mar-

ginea vii iui Arnon, i Galaadul t
Vasanul.

j

!~36. Iar celelalte întâmplri ale lut

Iu, i toate câte a fcut i toat dom-

nia lui i rsboaele lui, care a f-

cut, au nu iat acestea scrise sunt

în cartea împrailor lur' Israil?

37. t a adormit Iu cu prinii si,

i 1-a îngropat în Samâria, i a îm-

prii loahaz fiul lui în locul lui.

38. Iar zilele în care a împrit
lu preste Israil au fost douzeci i
opt de ani în Samaria.

CAP. 11.

Goioli. Ungerea lui loas.

Iar
Gotolia muma lui Ohozia v-

zând c au murit fiii ei, s'a scu-

lat, i pierdu toat smâna împ-
rteasc.

31. 3 Imp. 12, 2S. 33. 15, S, 12.
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? Si a luat Iozavee fala împrâ-

'

inhii lorani sora lui Ohozia pre loas

Clorul fraielui su, i 1-a furai din-

L fii»
împratului, cei hotrîi morii,

e c j i
hrnitoarea lut, i l-a a-

gCunS în cmar* paturilor dela faa

Gotoliei, i n'a fost omorîi.

3. i a fost cu ea ascuns în casa

domnului ase ani, i Gotolia îm-

prjeâ în Iar,

4. i în anul al aptelea a trimis

jpdae preotul, i a luat utai ai Ho-

gilor i ai Razimilor, i i-au bgat pre

d la sine în casa Domnului i a f-

cut cu ei legtur înaintea Domnu-

lui, i i-a jurat pre ei i le-a ar-

tat lor Iodae pre feciorul împra-

tului.

* 5. i le-a poruncit lor, zicând: lu-

crul acesta avei s facei: a treia

parte din voi s intre sâmbta, i
facei streaja casei împratului la

poart,

6. i ia treia parte ia poarta ci-

lor, i a treia parte dinapoi la poarta

alergtorilor, i facei paza casei

Mesae.

7. Iar dou pri dintre voi toi

ieind sâmbta s pzeasc casa

Domnului pe lâng împratul.

8. i; facei cerc împrejurul împ-
ratului fiecare cu arma în mân, i
cel ce va intra în rânduri va murî,

i fii cu împratul când va iei i
când va iwfrâ el.

9. i au fcut sufaii toate câte a

poruncit îneleptul Iodae, i a luat

liecare pre oamenii si pre cei ce

într sâmbta i pre cei ce ies sâm-

bta, i au intrat la lodae preotul.

10. i a dat preotul sutailor su-

liele i armele împratului David

cele ce erau în casa Domnului.

11. i stau ostaii fiecare cu arma
în mân din colul casei cel drept,

-ti. 2 2 Parai. 22, 10. 4. 2 Parat. 23, 1.

J. 1 Parai. 9, 25. 6. 2 Parai. 23, 5.

W, 2 Imp. 8, 7, 11.

pân la colul casei cel stâng ctre
jertfelnic i ctre cas împrejurul

împratului.
;

12. i au adu^ înainte pre fiul îm-

pratului, i i-au pus lui cunun i
mrluriea, i i-au fcut pre el îm-

prat i l-au uns, i plesnir cu mâi-

nile, i ziser: s triasc împratul!

13. i a auzit Gotolia glasul po-

porului ce alerg, i a intrat la po-

por în casa Domnului.
!

14. i a vzut, i iat împratul
sfâ pre scaunul judecii, i cânt-
reii i trâmbiele lâng împratul,

i fot poporul locului bucurându-se

i trâmbiând cu trâmbie, i 'a
rupt Gotolia hainele sale, i a stri-

gat: rsvrfirel rsvrtirel

15. i a poruncit lodae preotul su-

tailor i mai marilor puterii, i a

zis ctre ei: scoafei-o afar din rân-

duri, i cel ce va merge dup eâ,

s fie ornorît cu sabie, c a zis pre-

otul s nu moar în casa Domnului.

16. i puser mâinile pre ea, i
au împins-o pre calea intrrii cailor

la casa împratului, i a murit acolo.

17. i a fcut lodae legtur în-

tre Domnul i între împratul i în-

tre popor, ca s fie popor Domnului.

18. i a intrat lot poporul rii în

casa lui Vaal, i l-a stricat pre el

i jertfelnicile lui i chipurile lui le-a

sfrâmat bine, i pre Mafâh preo-

tul lui Vaal 1-â ornorît înaintea feii

jertfeîm'eilor, i a pus preotul strejrfrf

în casa Domnului.

19. i a luat pre utai i pre Ho-

rii i pre Rasimi i pre fot popo-

rul locului, i au pogorî pre împ-
ratul din casa Domnului, i au in-

trat pre calea porii alergtorilor în

fcasa împratului, i l-au aezat pre

scaunul împrailor.

20. i s'a bucurat tot poporul lo-

cului, i cetatea s'a odihnit, l pre

17. 2 Parai, 23, 16.

! 18. 23, 20.
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Oololia o au omorît cu. sabie în casa

împratului.

21. In vârst de apte ani era loas,

când a început a frnprl.

CAP. 12.

împria lui loas.

In
anul al aptelea al lui lu s'a f-

cut împrat loas, i patruzeci de

ant a împrii în Ierusalim, i nu-

mele mumei lui erâ Saviea din Ver-

sava.

2. i a fcut loas ce este drept

înaintea Domnului în toate zilele în

care 1-a luminat pre el lodae preotul.

3. Iar înlimile nu le-a stricat, c
acolo înc jertîeâ poporul i tmâia
pre înlimi.

4. i a zis loas ctre preoi: fot

argintul celor sfinte cere se aduce

în casa Domnului, argintul de pre-

uiri, argintul care-î aduce omul pre-

uire, tot argintul care din inim îl

aduce omul în casa Domnului.

5. S-i ia lorui preoii fiecare pen-

tru preluirea sa, i ei s dreag stri-

cciunea casei, preste tot ori uide

s'ar afla acolo stricciune.

. 6. C în timp de douzeci i trei

de ani ai împriei lui loas n'au dres

preoii stricciunea casei.

% i a chemat împratul loas pre

lodae -preotul i pre preoi, i a zis

cfre^ ei : pentruce nu dregei strir

cciunea casei? De acum s nu mai

luai argint pentru preluirile voa-

stre, ci ssl dai pentru dregerea

casei. ,

8. i se învoir preoii ca s ntf

ia argint dela popoî, njci s dreag
stricciunea caseU

,

9. i a luat lodae preotul o lad
i a fcut deasupra gaur prin scân-

dura ei, i a pus-o în partea dreap-

t a intrrii în casa Domnului, i au

21. 2 Parat. 24, 1

.

12. 1- 2 Parai 24, 1.

15, 4, 35; 3 Imp. 15, 14; 2 Pavai. 33, 17.

dafpTeoii cei ce pzeau pragul, tor

argintul care s'a aflat în casa Dom-
in ukii. l

10. i a fosf dac a vzut, c este

mult argint^n sicriu,' s'a suit logo-

ftul împratului t preatul cel mare
i argintarii, i au strâns i au nu-

mrat argintul, care s'a aflat în casa

Domnului.

11. i au dat argintul ce s'a g-
sit în mâinile priveghetorilor celor

ce fac uneltele casei Domnului, si

i-au dat teslarilor de lemne i cl-

ditorilor celor ce lucrau în casa

Domnului,

12. i zidarilor i meterilor i cio-

plitorilor de pietre, ca s cumpere

lemne i pietre cioplite, ca s drea-

g stricciunea casei Domnului, ta

toate câte s'au cheltuit la cas, ca

s se întreasc.

13. Ins nu se vor face casei Dom-
nului ui de argint, cuie, pahare i
trâmbie, tot vasul de aur i tot va-

sul de argint, din argintul care

bgat în casa Domnului.

14. C lucrtorilor îl da ca s fac
îmbuntiri casei Domnului.

15. i nu lua seam dela oame-

nii, în mâinile crora da argintul ca

s-l dea lucrtorilor, c aveau cre-

din înir'înii.

16. Argint pentru pcat i argint

pentru greal nu se >bgâ în casa

Domnului, ci preoilor s«* da.

17. Alunei s'a suit Azail împra-
tul Siriei, i a dat rsboiu asupra

Chelii, i o a luat i o a btut pre

ea, i 'a întors Azail faa ca s
mearg asupra Ierusalimului.

18. i a luat loas împratul Iudei

toate cele aîierosite, care le druise

losafaf i loram i Ohozia, prinii

lui i împraii Iudei, i cele aîie-

rosite de el, i tot aurul care s'a a-

flat în vistieriile casei Domnului i

10. 2 Parai. 24, 11. 16. Lcv. 4, 3; i j, 35.

17. 13, 3. ÎS. 8, S; 3 Imp. 15, 18.
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-te casei împratului, i 1-a trimis

Jui Azait împratul Siriei, i aâ s*a

âa dela Ierusalim.

I9 ja r celelalte întâmplri alelui

,oas
' i toate câte a fcut; au nu

}afg acestea scri%e sunt în cartea

cuvintelor anilor împrailor ludei?

20. i s'aâ rsculat slugik lui, i

$ fugar Intre ele, i au ucis pre

jgas în casa lui Malloni cea dela

21. t îezehar feciorul lui lernuat

gflezevuf îscforul lui Somir slugile

lui l-au ucis pre el, i a murit i

l-au îngropat pre el cu prinii lui

în cetatea lui David, i a împrii
Amasias feciorul lui în locul lui.

CAP. 13.
*' ^împraii loahaz t loas.

In
anul al douzeci i trei al lui

loas feciorul lut Ohozia împratul

iudei.^a mj^rit loahaz feciorul lui

Iu^prete. Israil în Samaria apte-

sprezece ani.

2< i. a fcut rele înaintea Dom-

nului, i a umblat dup pcatele lui

îerovoam feciorul lui Naval, care a

lcut pre Israil a pctui, nu s'a a-

btut dela acelea. ,

3. i s'a mânieat Domnul cu iu-

jime pre Israil, i i-au dat pre ei în

mâna lui Azaii împratul Siriei i
în mâna lui Ader

;
|eciorul lui Azail

în toat vieaa lui.

4. i s'a rugai loahaz feii Dom-
nului, i 1-a ascultat pre ej Domnul,
c a vzut necazul lui Israil, cum
i-a necjii pre ei împratul Siei fr

5. i au dat Domnul mântuire lui

Israil, i au ieit de supt mâna Si-

riei, i au ezut fiii lui Israil în l^
caurile sale, ca mai nainte.

6. Ins nu s'a ferit de pcatele

casei lui îerovoam feciorul lui Na-

val, care a fcut pre Israil a pc-
20. H, 5.

13. S, 3, 12, 17.

tui, înfr'acetea a umblat, înc i de-

siul a dinuit în Samaria.
7.

' C n'a rmas Jui loahaz po-

por, fr numai cincizeci de cl-
rei i zece care i zecq- mii de pe^-

destri, c i-a pierdut pre ei împ-
ratul Siriei, i i-a fcut pre ei ca

praful de pre cale. y.

8. Iar celelalte întâmplri ale lui

loahaz, i toate câte a fcut i dom-
niile lui, au nu sunt acestea scrise

în cartea cuvintelor anilor împra-
ilor lui Israil?

9. i a adormit loahaz cu prinii

si, i l-au îngropat pre el cu p-
rinii lui în Samaria, i a împrit
loas feciorul lui în locul lui.

10. In anul al treizeci i apte al

lui loas împralul Iudei a împr-
ii loas feciorul lui loahaz preste Is-

rail în Samaria asesprezece ani.

11. i a fcut rele înaintea Dom-
nului, nu s'a abtut dela toate p-
catele lui îerovoam feciorul lui Na-

vat, care a fcut pre Israil a pc-
tui, într' acelea a umblat.

12. Iar celelalte cuvinte ale lui loas,

i toate, câte a fcut i domniile lui,

care a fcut cu Amesia împratul

Iudei, au nu acestea scrise sunt în

cartea cuvintelor anilor împrailor

lui Israil?

13. i a adormit loas cu prinii

si, i îerovoam a ezut pre sca-

unul lui, t s'a îngropat loas în Sa-

maria cu împraii lui Israil.

14. i Eliseiu era bolnav de boala

sa, de care a i murit, i s'a pogo-

rît la el loas împratul lui Israil,

i a plâns înaintea feii Iui,' i a zisi

printe l printe! carul lui Israil i
clreai luu

15. i â zis Eliseiu lui:' ia arc i
sgei, t i-a adus lui arc i sgei.

16; i a zis împratului lui Israil:

pane mâna ta pre arc, i a pus

loas mâna sa pre arc, i a pus i
Eliseiu mâinile sale preste mâinile

i
împratului.
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17. i a zis: deschide fereastra de-

spre rsrit, i o a deschis, i a zis

EliseiuV sgeat, i a sgetat.

18. i a zis Eliseiu: sgeata rnân-

tufrei Domnului i sgeta mântui-

rei în Siria, i vei bate pre Sirieni

îa Aiec pân îi vei sfâri. i a zis

Eliseiu lui: ia arc, i a luat, i a zis

împratului lui Israil: lovete în p-
mânt, i a lovit împratul de trei ori

i a sttut.

19. i s'a mâhnit pre el omul iui

Dumnezeu, i a zis : de ai fi lovit

de cinci ori sau de ase ori, atunci

ai fi btut Siria pân în sfârii, iar

acum de trei ori vei bate Siria.

20. i a murit Eliseiu, i l-a în-

gropat pre el. Iar tâlharii Moavului

au venit în pmântul acela la în-

ceputul anului aceluia.

21. i a fost când îngropau unii

pre un om, iat au vzul pre tâl-

hari i au aruncat pre om în groa-

pa lui Eliseiu, i fiind înîuntru q-

mul, s'a atins de oasele lui Eliseiu,

i aînvieat i s'a sculai pre picioa-

rele sale.

22. Iar Azail împratul Siriei a

necjit pre Israil în toate zilele lui

loahaz.

23. i s'au fcut mil Domnului

de Israilteni, i s'au îndurat spre ei

i au cutat spre ei pentru legtura

lui cea cu Avraam i cu Isaac i
cu lacov; i n'au vrut Domnul s-i

pigrz pre ei, i nu i-au lepdat pre

ei dela faa sa pân acum.

24. i a murit Azail împratul Si-

riei, i a împrii Ader fiul lui în

locul lui. n

25. i s'a întors Ioas feciorul lui,

Ipahaz, i a, luat din mâfia lui A-

der feciorul lui-"ftzail cetile care

le luase cu rsboiu din mâna lui

loahaz tatl su, de trei ori l-a b-
tut pre el Ioas, i a întors cetile

lui Israil

21, Sirab. 4S, 14, 15,

e

CAP. 14.

împraii Amesia i Azaria.

In
anul al doilea al lui Ioas fecio

rul iui loahaz împratul lui Israil

a împrii Arnesiai feciorul lui Ioas

împratul ludei.

2. în vârst de douzeci i cinci

de ani erâ când s'a fcut împrat,

i douzeci i nou de ani a îm-

prit în Ierusalim, i numele mu.
mei lui, Ioadim din Ierusalim.

3. i a fcut ce este drept întru

ochii Domnului, îns nu ca David

tatl lui, dup loate câte a fcut îoas

tatl su a fcut.

4. Ins înlimile nu ie-a stricat,

înc poporul jertfea i lmâieâ pre

înlimi.

5. i dupce s'a înlritîmpriea
în mâna lui, a ucis pre slugile cele

ce au omorîf pre tatl su.
6. Iar pre fiii celor ce au omorî!

nu i-a omorît, precum -este scris-în

cartea legii lui Moisî, cum au po-

runcit Domnul, zicând: nu vor muri

prinii pentru fii i fiii nu vor muri

pentru prini, ci fiecare pentru p-
catele sale va murî.

7. Acesta a btut zece mii- de E-

domii în valea Srii, i a luat în-

trifura în rsbdi ui acela, i a che-

mat numele ei letoil pân în ziua

aceasta.

8. Atunci a trimis Amesia soli la

Ioas feciorul lui loahaz al fecioru-

lui lui Iu împratul lui Israil, zicând:

vino s ne vedem fa cu fa.
9. î a trimis Ioas împratul lui

Israil la Amesia împratul Iudei, zi-

când: spinul cei din Livan, a trimis

la chedrul din Livan, zicând: d fata

ta fiului meu s-i fie femeie, i au

trecut hiarile arinii cele din Livart»

i au clcat spinul

14. 2. 2 Parai. 25, 1.

4. 3 Imp. 3, 3. S. 12, 20, 21.
6'. R 2 Lege 24, 16; 2 Parai. 25, 4.

7. Iezecbil ÎS, 20; 2 Imp. 8, 13..

9, Jud. 9, 8.
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10. Ai blul tare Edomea, i fe-a

îr1
g|}a1 inima ta, mreterte czând

în casa ta, c pentruce s faci rs-

boiu spre rul tu? S cazi i tu

?
j iuda cu tine.

11. i n'a ascultat Amesia, i s'a

sUM loas împratul lui lsrail, i s'a

vzut unul cu altul, el i Amesia

împratul ludei în Vetsamesul ludei.

12. i a czut Iuda înaintea feii

lui lsrail, i a fugit fiecare om la

lcaul su.

13. i pre Amesia feciorul lui loas

al feciorului lui Ohozia împratul

Iudei, l-a prins loas fiul lui Ahaz îm-

pratul lui lsrail în Vetsamis, i a

venit la Ierusalim, i a surpai zidul

Ierusalimului dela poarta lui Efraim

pân la poarta unghiurilor patru sute

de coi.

14. i a luat aurul i argintul i
toate uneltele ce s'au aflat în casa

Domnului i în vistieriile casei îm-

pratului iiprefiii si, zlog, i s'a

întors în Samaria.

15.Jar celelalte întâmplri ale lui

loas câte a fcut în domnia iui, i
cum s'a btut cu Amesia împra-
tul ludei, au nu sunt acestea scrise

în cartea cuvintelor anilor împra-
ilor lui lsrail?

16. i a adormit loas cu prinii

si, i s'a .îngropat în Samaria cu

împraii lui lsrail, i a împrii
lerovoam feciorul iui în locul lui.

17. i a trit Amesia fiul lui loas

împratul Iudei dupce a murit loas

feciorul lui loahaz împratul lui ls-

rail cincisprezece ani.

18. i celelalte întâmplri ale tui

Amesia i toate câte a fcut, au nu

sunt scrise acestea în cârtea cuvin-

telor anilor împrailor Iudei?

19. i s'a sculat asupra lui cu

sfat viclean în Ierusalim, i a fugit

în.Lahis, i a trimis dup el în La-

his, i l-a omorî! pre el acolo.

18. 2 Parai. 25, 26.

20. i l-a pus pre el pre cal, i
fu îngropat în Ierusalim cu prinii

si în cetatea lui David.

21. i aluat fot poporul ludei pre

Azaria, i acesta erâ în vârst de

asesprezece ani, i l-a fcut p.re;!el

împrat în locul lui Amesia tatl su.
22. Acesta a zidit Elotul, i o a

întors ludei dupce a adormit îm-,

pratul cu prinii si.

23. In anul al cinsprezecelea al

lui Amesia feciorul lui loas împ-
ratul ludei, a împrii lerovoam fiul

iui loas preste lsrail în Samaria pa-

truzeci i unul de ani.
*

24. i a fcut rele înaintea Dom-
nului, nu s'a abtut dela toate p-
catele Iui lerovoam fiul lui Navat,

care a fcut pre lsrail a pctui.'

25. Acesta a luat înapoi hotarul

lui lsrail dela intrarea Ematului pân
Ia marea Ârâviei, dup cuvântul Dom-
nului Dumnezeului lui lsrail, care l-au

grit prin mâna robului su lonâ fiul

lui Amati proroculcel din Ohethofer.

26. C au vzut Domnul smere-

nia lui israil amar foarte, i sl-

biciunea i lipsa i prsirea, i nu

erâ cine s ajute lui Israil.

27. i n'au grit Domnul s stin-

g smâna lui Israil de supt cer,

i i-au mântuit pre ei prin mâna lui

lerovoam feciorul lui loas.

28. i celelalte întâmplri ale lui

lerovoam, i toate câte a fcut i
triea lui cu care s'a rsboif, i cum

a întors Damascul i Ernatul ludei în

Israil, au nu sunt scrise acestea în

cartea cuvintelor, anilor împrailor

lui Israil?

. 29. i a adormit lerovoam cu p-,

rinii si cu împraii lui Israil, i a

împrit Zaharia feciorul lui în lo-

cul lui.

20. 2 Parat. 25, 28.

21. 2 Parai. 26, 1.

26. E 2 Lege 32, 36 ; 3 Imp. 14, 10.
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CAP. 15.
ii -•

.
;

yl/^' împrai în Iuda si Israil.

In
anul al douzeci i aptelea -al

lui lerovoam împratul lui Israil

a împrii Azria feciorul lui Ame-

sia împratul ludei.

2. In vârst de asesprezece ani

erâ când a început a împrî el, i
cincizeci i doi de ani a împrii în

Ierusalim, i numele mumei lui erâ

Iehelia din Ierusalim.

3. i a fcut ce este drept îna-

intea Domnului dup toate câte a

fcut Aniesia latl lui.

4. Ins înlimile nu le-a stricat,

c poporul înc jertfea i lmâiâ
!

pre înlimi. y

5. i s'au atins Domnul de împ-
ratul, i a fost lepros pân în ziua

morii sale, i a lcuit în cas de-

osebi, iar loatam fiul împratului.e-
dea în cas i judeca poporul rii.

6. Iar celelalte întâmplri ale A-

zariei i toate câte a fcut, au nu

sunt acestea scrise în cartea cuvin-

telor anilor împrailor ludei?

7. i a adormit Azaria cu prinii

si, i l-au îngropat pre ei cu p-
rinii lui în cetatea lui David, i a

împrii loatam fiul lui în locul lui.

8.. In anul treizeci i opt al lui A-

zaria împratul Iudei a împrii Za-

haria fiul lui lerovoam preste Israil

în Samaria ase luni.

9. i a fcut rele întru ochii Dom-
nului, dup cum au fcut prinii lui,

nu s'a abtut dela toate pcatele lui

lerovoam feciorul lui Navat, cel ce

a fcut pre Israil a pctui.

10. i asupra lui s'au sculat Se-

lum feciorul lui Iavis 'i Kievdaam

i Selum tatl lui, i l-au btut pre

el i l-au omorît, i a împrii Se*

lurn în locul lui.

15. 2 Parai. 26, 1. 2. 2 Parai. 26, 3.

3. 12, 3. 4. 3 Imp. 15, U.
5. 2 Parai. 26, 21.

11. tar celelalte întâmplri ale lui

Zaharia, iat sunt acestea scrise în

cartea cuvintelor anilor împrailor
lui Israil.

12. Acesta este cuvântul Domnu-
lui, care au grit ctre lu, zicând;

fiii ti pân la a patra smân vor

edeâ dup tine pre scaunul lui Is-

rail, i s'a fcut aa.
13. i Selum feciorul lui Iavis a

împrii întru tsraii în anul al trei*

1 zeci i nou al lui Azaria împra-
tul ludei, i a împrii Selum o

lun de zile în Samaria. .

14. i s'a suit Manaim feciorul lui

Oadi din Tarsila, i a venit în Sa-

maria i a btut pre Selum.Jecio-,

rut lui Iavis în Samaria, i î-a omo-
rît pre el, i a împrii în locul lui.

15. Iar celelalte întâmplri ale» lui

Selum i rsvrtirea ce a fcut el,

iat sunt scrise în cartea cuvinte-

lor anilor împrailor lui Israil.

16. Atunci a btut Manaim. Ter-

sa, i toate câte erau într'însa >i ho-

tarele ei dela Tersa, pentruc nu i-a

deschis, i o a btut pre ea i pre

toi cei din ea, i pre femeile îngre-

caie le-a spintecat.

17. In anul treizeci i nou al lui

Azaria împratul Iudei a împrii
Manaim feciorul lui Gadi preste Is-

rail în Samaria zece ani.

18. i a fcut fele înaintea Dom-
nului, nu s'a abtut dela toate p-
catele lui lerovoam feciorul lui Na-

val, care a fcut pre Israil a pctui.
19. In zilele acestuia s'a sculat

Ful împratul Asiriei asupra rii, i
Manaim a dai lui Ful o mie de ta-

lani de argint ca s fie mâna lui

cu el, ca s se întreasc împr-
iea în mâna lui.

20. i a scos Manaim argintul de

la Israil, tot cel puternic cu avuiea

a dat împratului Asirieniior cinci-

zeci de siclii de fiecare om. i s'a

12. 10, 32. 16. 8, 8. 19. 1 Parai. 5, 26.
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înfors
împratul Asirienttor, i n'a

sl1u< acolo în tar- .
e -'>

21. i celelalte rnfâmpltf ale lui

Manaim i toate câte a icui^u nu

sunf acestea scrise în cartea cuvin-

telor anilor împrailor Sui Israil?

22. Sî â aâor-rnit Manâim cu p-

rinii si, i a împraii Fachesica

fiul tui în iocul lui.

23; Irfanul cincizeci ai lui Azaria

împratul Iudei a împrii Fache-

siea feciorul lui Manaim preste ls-

iail î« Samaria doi ani.

24. i a îâcuf rele înaintea Dom-

nului, nu s a abtut dela toate p-
catele lui Ierovoam feciorul lui Na-

var, care a fcut pre Isrâil a pctui.

25. Iar Fachee feciorul lui Rome-

lte cel al ireilea dup el cu Argov

iru Aria i cincizeci de oameni

cu el. din Galaaditeni s'au sculat a-

swpm lui i l-au btut pre «iînSa-

mum înaintea casei împraiului, i
l-atromorît acolo, i a împrii el

în tocul lui.

26. Iar celelalte întâmplri ale lui

Facrresiea i toate câte a fcut, iat

sunt scrise în cartea cuvintelor a-

îiilor împrailor lui Israil.

27. In anul cincizeci i doi al lui

Azaria împratul Iudei, a împrii
Fachee feciorul lui Romelie preste

Israil în Samaria douzeci de ani.

28. i a fcut reîe întru ochii Dom-
nului, nu s'a abtut dela toate p-
catele lui Ierovoam feciorul lui Na-

val, care a fcui pre Israil a pctui.
29. In zilele lui Fachee împralul

lui Israil a venit Telgat-fellasar îm-

pratul Asirienilor, i a luat Aia i
Avei i Tamaaha i Anioh i Kenez

i Asor i Galaad i Galilea toi p-
mântul Netalimului, i i-au mutat

pre ei în Asiriea,

30. i s'a rsvrtil Osie feciorul

lui Ila asupra lui Fachee feciorul lui

Romelie, i î-a btut pre el i l-a o-

smorîl, i a împrii în locul lui în

anul douzeci al mi Ioatam feciorul

lui Ozie.

31. Iar celelalte întâmplri ale lui

Fachee i toate câte a fcut el, iat

acestea scrise sunt în cartea cuvin-

telor anilor împrailor; lw isxaiL -

32. In anul al doilea ai lutjFadiee

feciorul lui Romelie împratul tei is-

rail a împrii Ioatam feciorul lui.

Ozie împratul Iudei.

33. In vârst de douzeci i cinci

de ani erâ când a început a fmp-
ri el, i asesprezece ani a împ-
rii în Ierusalim, i numele mumei
lui Ierusa fata lui Sadoc.

34. t a fcut ce este drept îna-

intea Domnului, dup toate câte af

fcut Ozie tatl su.
35. Insa înlimile nu Ie-a stricat,

c poporul înc jertfea i imâiâ
pre înlimi. Acesta a zidit poarta

-casei Domnului cea dk sus.

36. Iar celelalte întâmplri ale lui

Ioatam i toate câte a fcui, au nu
sunt acestea scrise în cartea cuvin-

telor anilor împrailor Iudei ?

37. In zilele acelea au început Dom-
nul a trimite asupra ludei pre Ra«

ason împratul Siriei i pre Fachee

fiul lui Romelie.

38. i a adormit Ioatam cu p-
rinii si, i s'a îngropat cu prinii

si în cetatea lui David tatl su,
i a împrit Ahaz fiul lui în lo-

cul lui.

CAP 16,
'

Împria lui Ahaz.

I#

aptesprezece, al lui Fa-

chee feciorul lui Romelie a împ-
rit Ahaz feciorul lui Ioatam îm-

pralul Iudei.

2. In vârst de douzeci de ani

erâ Ahaz când a începui a împ-
rl, i asesprezece ani a împr-

32. 2 Ptat. 27, 1. 35. 12, 3i 3 Imp. 15, 14.

1G. 2. 2 Parai. 28, i.
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ii în Ierusalim, i n'a fcu! ce este

drepf întru ochii Domnului Dumne-

zeului lui cu credinj, ca David ta-

tl su. • " v.

3. i a umbiaf pre calea împra-

ilor lui Israil, înc i pre fiul su
1-a trebui prin foc, dup urâciunile

neamurilor pre care le-au scos Dom-

nul dda fafa fiilor lui Israil.

4. i jertfeâ i tmâiâ pre înlimi

t pre .dealuri i supt tot desiul.

5. Atunci s'a dus Raason împ-

ratul Siriei i Fachee feciorul lui

Romeîie împratul lui Israil la Ie-

rusalim s deâ rsboiu, i au îm-

presurat pre Ahaz, i nu l-au putui

bate.

6. In vremea aceea a întors Ra-

ason împratul Siriei Elaful la Si-

ria, i a scos pre Evrei din Elaf, i
îdumei au venit în Elaf, i au l-

cuit acolo pân în ziua aceasta.

7. i a trimis Ahaz soli la Telgaf-

fellasar împratul Asirienilor, zicând:

robul tu i fiul tu sunt eu, vino

i m mânfuete din mâna împra-

tului Siriei i din mâna împratu-

lui lui israil, carii s'au sculat asu-

pra mea.

8. i a luat Ahaz argintul i a-

arul, care s'a aflat în vistieriile ca-

sei Domnului i în vistieriile casei

împratului, i l-a trimis împratu-

lui Asirienilor dar.

9. i l-a ascultat pre el împra-

tul Asirienilor, i. s'a dus împra-

tul Asirienilor la Damasc, i l-a luat

i l-a drâmat pre el, iar pre Ra-

ason împratul l-a omorîl.

10. i a mers împratul Ahaz în-

tru întâmpinarea lui Telgaf-fellasar

împratul Sirienilor la' Damasc, i
a vzut jertfelnicul din Damasc, i

3. fi 2 Lege 12 31; 3 Imp 16. 30; 21, 22.

4. 2 Parai. 28, 4; 3 Imp. 14, 23; Ierem. 2

20; fezecb. 6, 13.

5. Isaia 7, I ; 2 Parai. 28, 5.

7. 2 Parai. 28, 16. 8. 2 Parai. 28, 21.

9. Isaia 17, l ; flmos \, 5.

10. 2 Parai. 25, 14.

a trimis împratul Ahaz la Uriea pre-i

of ul asemnarea jertit'nicului, i fot-

meala lui i toat fptura lui.

11..-i a cldit Uriea preotul jerf-

felnicul dup toate câte a trimis îm-
pratul Ahaz din Damasc; aâ a 15-

cut Uriea preotul pân a venit îm-
-praful dela Damasc.

12. i venind împraful Ahaz din
Damasc, a vzut împraful jertfei-

nicul, i s'a apropieat de jertfelnic

i s'a suit pre el.

13. i a fmâiat arderea sa i jert-

fa sa, i a fcut turnarea sa, i a

vrsat presfe jertfelnic sângele jert-

felor de pace ale sale. ,
•=<••

14. Iar jertfelnicul cel de aram,
eare erâ înaintea Domnului l-a tnu-

taiî dinaintea fetii casei Domnului;
i din mijlocul altarului i din mij-

locul casei Domnului, i l-a pus în la-

furea altarului despre miaznoapte;
15. i a poruncit Ahaz împratul

lui Uriea preotul, zicând: pre jertfel-

nicul cel mare vei aduce arderea de
fot cea de diminea i jertfa cea

de seara, i arderea cea de tot a-

împratului i jertfa lui, i arderea

cea de fot a tot poporul, i jertfa lor

i turnarea lor, i tof sângele arde-

rii de foi i tot sângele jertfei veî

turnâ preste el; iar jertfelnicul cel

de aram va fi mie s vz ce tre^

bue a face. ' -

16. i a fcut Uriea preotul dup
toate câte i-a poruncit Ahaz împ*
ralul. •'

17..i a tiat împraful Ahaz în-

chiderile temeliilor, i a mutat dela

ele scldtoarea, i marea o a stri-

cat de pre boii cei de aram, carii

erau de desuptul ei, i o a pus pre

temelie de piatr;

18. i femeliea ederii cea zidit

în casa Domnului i intrarea îm-

pratului cea din afar, o a întors

17. 3 Imp. 7, 27.
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ii în Ierusalim, i n'a fcu! ce este

drepf întru ochii Domnului Dumne-

zeului lui cu credinj, ca David ta-

tl su. • " v.

3. i a umbiaf pre calea împra-

ilor lui Israil, înc i pre fiul su
1-a trebui prin foc, dup urâciunile

neamurilor pre care le-au scos Dom-

nul dda fafa fiilor lui Israil.

4. i jertfeâ i tmâiâ pre înlimi

t pre .dealuri i supt tot desiul.

5. Atunci s'a dus Raason împ-

ratul Siriei i Fachee feciorul lui

Romeîie împratul lui Israil la Ie-

rusalim s deâ rsboiu, i au îm-

presurat pre Ahaz, i nu l-au putui

bate.

6. In vremea aceea a întors Ra-

ason împratul Siriei Elaful la Si-

ria, i a scos pre Evrei din Elaf, i
îdumei au venit în Elaf, i au l-

cuit acolo pân în ziua aceasta.

7. i a trimis Ahaz soli la Telgaf-

fellasar împratul Asirienilor, zicând:

robul tu i fiul tu sunt eu, vino

i m mânfuete din mâna împra-

tului Siriei i din mâna împratu-

lui lui israil, carii s'au sculat asu-

pra mea.

8. i a luat Ahaz argintul i a-

arul, care s'a aflat în vistieriile ca-

sei Domnului i în vistieriile casei

împratului, i l-a trimis împratu-

lui Asirienilor dar.

9. i l-a ascultat pre el împra-

tul Asirienilor, i. s'a dus împra-

tul Asirienilor la Damasc, i l-a luat

i l-a drâmat pre el, iar pre Ra-

ason împratul l-a omorîl.

10. i a mers împratul Ahaz în-

tru întâmpinarea lui Telgaf-fellasar

împratul Sirienilor la' Damasc, i
a vzut jertfelnicul din Damasc, i

3. fi 2 Lege 12 31; 3 Imp 16. 30; 21, 22.

4. 2 Parai. 28, 4; 3 Imp. 14, 23; Ierem. 2

20; fezecb. 6, 13.

5. Isaia 7, I ; 2 Parai. 28, 5.

7. 2 Parai. 28, 16. 8. 2 Parai. 28, 21.

9. Isaia 17, l ; flmos \, 5.

10. 2 Parai. 25, 14.

a trimis împratul Ahaz la Uriea pre-i

of ul asemnarea jertit'nicului, i fot-

meala lui i toat fptura lui.

11..-i a cldit Uriea preotul jerf-

felnicul dup toate câte a trimis îm-
pratul Ahaz din Damasc; aâ a 15-

cut Uriea preotul pân a venit îm-
-praful dela Damasc.

12. i venind împraful Ahaz din
Damasc, a vzut împraful jertfei-

nicul, i s'a apropieat de jertfelnic

i s'a suit pre el.

13. i a fmâiat arderea sa i jert-

fa sa, i a fcut turnarea sa, i a

vrsat presfe jertfelnic sângele jert-

felor de pace ale sale. ,
•=<••

14. Iar jertfelnicul cel de aram,
eare erâ înaintea Domnului l-a tnu-

taiî dinaintea fetii casei Domnului;
i din mijlocul altarului i din mij-

locul casei Domnului, i l-a pus în la-

furea altarului despre miaznoapte;
15. i a poruncit Ahaz împratul

lui Uriea preotul, zicând: pre jertfel-

nicul cel mare vei aduce arderea de
fot cea de diminea i jertfa cea

de seara, i arderea cea de tot a-

împratului i jertfa lui, i arderea

cea de fot a tot poporul, i jertfa lor

i turnarea lor, i tof sângele arde-

rii de foi i tot sângele jertfei veî

turnâ preste el; iar jertfelnicul cel

de aram va fi mie s vz ce tre^

bue a face. ' -

16. i a fcut Uriea preotul dup
toate câte i-a poruncit Ahaz împ*
ralul. •'

17..i a tiat împraful Ahaz în-

chiderile temeliilor, i a mutat dela

ele scldtoarea, i marea o a stri-

cat de pre boii cei de aram, carii

erau de desuptul ei, i o a pus pre

temelie de piatr;

18. i femeliea ederii cea zidit

în casa Domnului i intrarea îm-

pratului cea din afar, o a întors

17. 3 Imp. 7, 27.
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în casa Domnului dela faa împ-

ratului
Asirienilor.

19. Iar celelalte întâmplri ale lui

£haz c^e a ^cuJ
'
au nu sunt acc "

stea scrise în cartea cuvintelor a-

nilor
împrailor Iudei?

20. i a adormit Âhaz cu prinii

si, i s'a îngropat cu prinii si

în cetatea lui David, i a împr-

jif Ezechia feciorul Iui în locul tui.

CAP. 17.

Ezechia i robia Asirienilor.

jn anul doisprezece al lui Ahaz

{împratul Iudei a împrit Osie

feciorul lui Ha în Samaria preste

Israil nou ani.

2. i a fcut rele înaintea Dom-

nului, îns nu ca împraii iui Is-

rail, carii au îost mai înainte de el.

3. Asupra acestuia s'a suit Sal-

manasar împratul Asirienilor, i s'a

fcut Osie rob lui, i dâ lui daruri.

4. i a aflat împratul Asirienilor

întru Osie vicleug, c a trimis sol

la Sigor' împratul Eghipetului, i
n'a dat daruri împratului Asirieni-

lor în anul acela, i I-a încunjuraf

pre el împratul Asirienilor, i î-a

legat pre el în temni.

5. i a nvlit împratul Asirie-

nilor în toat ara, i s'a dus în Sa-

maria, i o a încunjurat cu oaste

trei ani.

6. In anul al noulea al lui Osie

a luat împratul Asirieniloj Sama-
ria, i a mutat pre Israil în Asiria,

i i-a rânduit pre ei s lcuiasc în

Alae i în Avor la rîuriîe Gozanu-

iui i în munii Midilor.

7. i s'a îcut aceasta pentruc
au pctuit fiii lui Israil Domnului

Dumnezeului lor celui ce i-au scos

pre ei din pmântul Eghipetului, de

supt mâna lui Faraon împratul E-

ghipeiului, i au cinstit dumnezei

streini.

17. 3. 18, 9; Tobie l, 2.

8. i au umbla! întru îndreptrile

neamurilor pre care le-au scos Dom-
nul dela sala fiilor lui Israil, i îm-

praii lui Israil cate au fcut.

9. i câte cuvinte nedrepte au î-

cut fiii lui Israil asupra Domnului
Dumnezeului su, i 'au zidit lo-

rui înlimi în toate cetile sale,

dela turnul pzitorilor pân la ce-

tatea cea tare.

10. i 'au fcut lorui stâlpi i
desiuri pe tot dealul înalt i supt

tot lemnul stufos.

11. i au tmâiat pre toate înli-

mile ca i neamurile pre care le-au

mutat Domnul dela faa lor, i au

fcut lucruri rele întrâtând pre

Domnul.

12. i au slujit idolilor, de carii

le-au zis lor Domnul, s nu fac cu-

vântul acesta Domnului.

13. i au mrturisit Domnul în

Israil i în Iuda, prin mâna tuturor

prorocilor si, cel ce toate vede, zi-

când: întoarcei-v dela cile voa-

stre cele rele, i pzii poruncile

mele i îndreptrile mele, i toat

legea care o am poruncit prinilor

votri, câte am trimis lor prin mâna
robilor mei prorocilor.

14. i n'au ascultat, ci 'au în-

vârtoat cerbicea sa mai tare de

cât cerbicea prinilor lor, care n'au

crezut Domnului Dumnezeului lor.

15. i au lepdat legtura, care

o a fcut cu prinii lor, i mrtu-
riile lui, care le-au mrturisit lor, nu

le-au pzit, i au umblat dup de-

ertciuni i s'au îcut deeri, i
au urmat neamurilor celor de prin

prejurul lor, de care le-au poruncit

Domnul lor, ca s nu fac unele ca

acestea.

16. i au prsit poruncile Dom-

8. Lev. 15, 3. 10. 3 Imp. 14
;

, 23; Isaia 57,

5; Ierem. 2, 20. 12. Eite 20, 3. 13. lerem.

18, 11; i 25, 5. 14. H 2 Lege 31, 27.

15. Lev. 18, 24; Rom. 1, 21.

16. Eite 32, 8; 3 Imp. 12, 28.
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nului Dumnezeului su, i 'a tur-

nai siei dou juninci, i au fcui

desiuri i s'au închinat la toat pu-

terea cerului, i au slujit iui Vaal.

17. i au trecut pre feciorii lor i
prefeele lor prin foc, i fceau vrji

i se descântau, i au ispitit a face

rele întru ochii Domnului, ca s-1

întrîte pre el.

18. i s'au mânieat Domnul foarte

pre Israil, i i-au lepdat pre ei de

la fafa sa, i n'a rmas fr nu-

mai seminia lui îuda singur.

19. înc i luda n'a pzit porun-

cile Domnului Dumnezeului su, ci

a umblat întru îndreptrile lui Is-

rail, care le fcuse, i a lepdat pre

Domnul.

20. i s'au mânieat Domnul pre

toat smânja lui Israil, i i-au ne-

cjit pre ei, i i-au dat în mâna ce-

lor ce-i jefuesc pre ei, pân ce i-au

lepdat dela faa sa.

2Î. Pentruc Israil împrotiva casei

lui David 'a fcut luii împrat pre

lerovoam feciorul lui Navat, i a a-

btut lerovoam pre Israil, ca s nu

mearg dup Domnul, i i-a fcut

pre ei s caz în pcat mare.

22. i au umblat fiii lui Israil în

lot pcatul lui lerovoam, care l-a

icut, nu s'au abtut dela el.

23. Pân ce au lepdat Domnul
pre Israil dela faja sa, precum au

grit Domnul prin mâna tuturor ro-

bilor si prorocilor, i s'a mutat

Israil din pmântul su la Asirieni,

pân în ziua aceasta.

24. i a adus împratul Asirieni-

îor din Vavilon i din Hut i dela

iea i dela Emat i dela Sipfaroa-

im, i i-au aezat în cetile Sama-
riei în locul fiilor lui Israil, i au

motenit Samaria, i au lcuit în

cetile ei.

25. i a fost la începutul ederii

17. Lcv. 18, 21. 18. 3 Imp. 11, 13.

19. Lev. 18, 3. 21, l Imp. 12, 19.

23. Ierem. 25, 9. 25. 3 Imp. 13, 24.

lor nu s'au temut de Domnul, i au

trimis Domnul asupra lor lei, i îi

omorau pre ei.

26. i a grit ctre împratul A-

> sirienilor, zicând : neamurile care

le-ai mutaî i le-ai aezat în cet-

ile Samariei nu tiu judecata Dum-
nezeului pmântului acestuia, pen-

tru aceea au trimis asupra lor lei,

i îi omoar pre ei, pentruc nu tiu

judecata Dumnezeului pmântului.

27. i a poruncit împratul Asi-

rienilor, zicând: duceji acolo pre u-

nul din preoii carii ai adus de a-

colo, i s mearg s lcuiasc a-

colo i s-i învee pre ei judecata

Dumnezeului pmântului aceluia.

28. i a adus unul din preoii cei

adui dela Samaria, i a ezut în

Vetil, i i-a învat preotul pre ei,

ca s se team de Domnul
29. i-i fceau neamurile dum-

nezei lorui, i-i puneau în capltea

de pre înlimi pre care le-au fcut

Samarinenii, fiecare neam în cet-

ile sale, în care lcuiâ.

30. i oamenii Vavilonului au f-
cut pre Sochot Venit, i oamenii

Hulului au fcut pre Erghel i oa-

menii Ematului au fcut preAsimat.

31. i Eveii au fcut pre Evlazer

i Tartac i Sipfaroaim, ardeau pre

fiii si cu foc lui Adrameleh i lui A-

nimeleh dumnezeilor Sipfaroaimilor.

32. Ei se temeau de Domnul, dar

aezar i urîciunile lor în capi-

tele de pre înlimi pre care le-au

fcut în Samaria, fiecare neam în

cetatea în care lcuiâ.

33. Se temeau de Domnul, dar

'au fcut lor preoi pentru înlimi
i 'au fcut lorui în capitea de

pre înlimi.

34. i de Domnul se temeau, i
idolilor se închinau dup judecata

neamurilor de unde i-au mutat pre ei.

35. Pân în ziua aceasta ei fac

32. 3 Imp. !?. -l. 33. Sofon. 1, 5.
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dup obiceiul lor cel de demult, nu

Se închin, nici nu iac îndrept-

rile lor i judecile lor, dup le-

gea i dup porunca, care o au po-

runcii Domnul fiilor lui Iacov, c-

ruia i-au pjus numele Israil.

36. i au pus Domnul cu dânii

legtur, i le-au poruncit lor, zi-

când: s nu pinsiiji dumnezei stre-

ini, i s nu v închinai lor i s
nu slujii lor i" s nu jertfii lor,

37. Fr numai Domnului celui

ce v'au scos pre voi din pmântul

Eghipetului cu putere mare i cu

bra înalt, de acesta s v temei,

i lui sv închinai i lui s jertfii.

38. i îndreptrile lui i judec-

ile lui i legea lui i poruncile lui,

care le-au scris vou s le facei,

pzii-le în toate zilele, i s nu v
temei de ali dumnezei.

39. i legtura care o au pus cu

voi, s nu o uitai, i s nu v te-

mei de ali dumnezei,

40. Fr numai de Domnul Dum-
nezeul vostru s v temei, i el v
va scoate pre voi din mâna tutu-

ror vrjmailor votri.

41. i s nu ascultai de judecata

lor, care fac ei.

42. i se temeau neamurile ace-

stea de Domnul, i slujau i idoli-

lor lor, i fiii lor i fiii fiilor lor pre-

cum au fcut prinii lor, aâ fac

i ei pân în ziua aceasta.

CAP. 18.

împria lui Ezechia. Asirienii tn-

cunjur Ierusalimul.

i a fost în anul al treilea al lui

Osie, feciorul lui Ha împratul lui

Israil, a împrii Ezechia feciorul

lui Ahaz împratul iudei.

2. In vârst de douzeci i cinci

de ani a fost când a început a îm-

35. Fac. 32, 28. 37. Eice 6, 6.

38. Jud. 6, 10.

18. 1- 2 Pavai. 28, 27, 28, 1.

prî, i douzeci i nou de ani

a împrit în Ierusalim, i numele

mumei lui Av fata lui Zaharia.

3. i a fcut ce este drept întru

ochii. Domnului, dup toate câte a

fcut David tatl lui.

4. Acesta a stricat înlimile, i a

sfrâmat toi stâlpiii i a surpat de-

siurile i arpele cel de aram, cate

1-a fcut Moisi, c pân în zilele a-

celea tmâiau fiii lui < Israil lui, si

1-a chemat pre el Neestan.

5. Intru Domnul Dumnezeul lui Is-

rail a ndjduit, i dup el'n'afosf

asemenea lui între împraii ludei

i între cei ce au fost înaintea lui.

6. i s'a lipit de Domnul, i nu

s'a abtut dela dânsul, i a pzit

poruncile lui, câte a poruncit Moisî.

7. i Domnul erâ cu el, i toate

care le fceâ el, înelepete le f-
ceâ, i a dat rsboiu asupra împ-
ratului Asirienilor, i nu i-a slujit lui.

8. Acesta a btut pre cei de alt

neam pân la Gaza i pân la ho*

tarul ei, dela turnul pziforilorpân

la cetatea cea tare. . _

9. i a fost în anul patru al îm-

pratului Ezechia, acesta este anul

al aptelea ai lui Osie feciorul iui

Ila împratul iui Israil, s'a suit Sal-

manasar împratul Asirienilor asu-

pra Samariei, i o a btut i o a

luat pre ea.

10. Când se sfâreâ al treilea an

în anul al aselea al lui Ezechia, al

noulea an al lui Osie împratul lui

Israil, s'a luat Samaria.

11. i a mutat împratul Asirie-

nilor pre Samarineni în Asiria, i
i-a pus pre ei la Alae i la Avor rî-

urile Gozanului i munii Midilor;

12. Pentruc n'au ascultat cuvân-

tul Domnului Dumnezeului lor, i
au clcat aezmântul de lege al

lui, toate câte a poruncit Moisl ro-

4. Num. 21. 9; 2 Parai. 34, 7.

5. 3 Imp. 3, 12. 7. 2 Parai. 31, 21.

8. Isaia 14, 29. 9. 17, 3. 11. Tohie 1, 2.
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bul Domnului, nici le-au ascultat,

nici lc-au fcut.

13. i în anul patrusprezece al

împratului Ezechia, s'a suit Sena-

herim împratul Asirienilor asupra

cetjilor celor tari ale iudei, i le-a

luat.

14. i a trimis Ezechia împratul

Iudei soli la împratul Asirienilor

în Lahis, zicând: greif-am, întoar-

ce-le deasupra mea, ori ce vei pune

preste mine, voiu purtâ; i a pus îm-

pratul Asirienilor preste Ezechia

împratul Iudei trei sute de lalani

de argint i treizeci de talani de aur.

15. i a dat Ezechia tot argintul,

care s'a aflat în casa Domnului i
în vistieriile casei împratului.

16. In vremea aceea a despoiat

Ezechia împratul Iudei porile bise-

ricii Domnului i rezemforile, care

le-a aurit Ezechia împratul Iudei,

i le-a, dat împratului Asirienilor.

17. i a trimis împratul Asirie-

nilor pre Tartan i pre Rafis i pre

Rapsachis din Lahis la împratul

Ezechia cu putere grea foarte asu-

pra Ierusalimului, i s'au suit aceia

i au venit la Ierusalim, i au sttut

lâng drumul apei scldtoarei cei

din sus, care este în calea arinei

nlbitorului.

18. i au strigat ctre Ezechia, i
a ieit la ei Eliachim feciorul lui

Helchie dregtorul' casei, i Somna
logoftul i loas feciorul lui Safat

scriitorul.

19. i a zis ctre ei Rapsachis:

spunei lui Ezechia: acestea zice îm-

pratul cel mare, împratul Asirie-

nilor.

20. Ce este ndejdea aceasta, care

ndjdueti? Doar ai grit cuvintele

buzelor sfat i putere a face rs-

boiu, acum dar în cine ndjduind,
ai ridicat rsboiu asupra mea?

J3. 2 Parai. 32, 1; Sirab 46, 21; Isaia 36,1.
17. 2 Parai. 32, 9.

21. Acum iat te ndjdueti în

toiagul cel de trestie frânt în £-

ghipet? Pre care de se va rezem
omul, va intrâ în mâna lui i o va

gurî, aa este Faraon împratul E-

ghipetului tuturor celor ce ndâjdu-
esc într'însul.

22. Iar de ve|i zice ctre miner
întru Domnul Dumnezeul nostru n-
djduim, au nu însu Ezechia a-

cesta a stricat înlimile lui i jerî-

felnicile lui? i a zis ludei i Ieru-

salimului: înaintea jertfelnicului a-

cesfuia v închinai în Ierusalim?

23. i acum dai rsboiu cu dom-
nul meu împratul Asirienilor, i-i

voiu da ie dou mii de cai, de vei

putea s-i dai fu ie clrei pen-

tru ei.

24. i cum vei cutâ tu la un po-

vuitor de loc din slujitorii cei mai

mici ai domnului meu? Ci ai n-
djduit în Eghipef pentru care i
pentru clrei?

25. i acum au fr de Domnul
ne-am suit noi asupra locului ace-

stuia ca s-l stricm? Domnul au zis

ctre mine : mergi asupra pmân-
tului acestuia, i-l stric.

26. i a zis Eliachim feciorul lui

Helchie i Somna i loas, ctre Rap-

sachis: grete ctre slugile tale si-

rienete, c înelegem noi, i nu

gri ctre noi evreefe, c te aude

poporul cel de pre zid.

27. i a zis ctre ei Rapsachis:

au'doar^la domnul tu i la tine

m'a trimisjdomnul meu s gresc

cuvintele acestea? i nu la oame-

nii cei ce ed pre zid, ca s-i m-
nânce balega i s-i beâ udul su
împreun cu voi?

28. i a sttut Rapsachis i a stri-

gat cu glas mare evreete, i a zis:

ascultai cuvintele împratului celui

21. Iezecb. 29, 6.

24. 2 Parai. 12, 3; Iezecb. 17, 15.
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mare, ale împratului Asirienilor, a-

£«stea zice împratul:

29. Nu v semeeasc pre voi E-

zechia, c nu va putea s v scoa

pre voi din mâna mea.

30. i nu v fac Ezechia prevoi

sî ndjduii spre Domnul, zicând:

scojând, ne va scoate pre noi Dom-

nul, i nu se va dâ cetatea acea-

sla în mâna împratului Asirienilor.

31. N'ascultai pre Ezechia, c a-

-cesiea zice împratul Asirienilor: fa-

cei cu mine cuvântare bun, i ie-

ii la mine, i va bea omul vinul

su, i smochinele sale va mâncâ,

i va bea ap din fântâna sa.

32. Pân când voiu venî i voiu

mulâ pre voi la pmânt, ca pmân-
iul vostru, pmântul grâului i al

vinului l al pâinii i al viilor, p-
mântul mslinilor de untdelemn i
al mierei, i vei trî i nu vei murî;

i n'ascultai pre Ezechia, c v în-

al pre voi, zicând: Domnul ne va

mântui pre noi.

33. Au mânfuil-au vre o dat dum-

nezeii neamurilor fiecare ara sa din

mâna împratului Asirienilor?

34. Unde este Dumnezeul lui E-

lîiat i al luiArfad? Unde este Dum-
nezeul lui Sipfaroaim, Anna i Ava?

Au doar au scos pre Samaria din

mâna mea?
35. Cine este între toi dumnezeii

pmânturilor, carii s fi scos p-
mânturile lor din mâna mea? Cum
va scoate Domnul Ierusalimul din

mâna mea?
36. Iar poporul a tcut i nu ia

rspuns lui cuvânt, c erâ porunca

împratului, zicând : s nu-i rs-
pundei lui.

37. i a intrat Eliachim feciorul

lui îielchie dregtorul casei i Som-
na logoftul i loas feciorul lui Sa-

îai scriitorul la Ezechia cu hainele

rupte, i spuser lui cuvintele lui

Rapsachis.

CAP. 19.
Ezechia prin rugciune înfrânge pre

Senahirim.

Si
a fost dac a auzit împratul

Ezechia, 'a rupt hainele sale, t
s'a îmbrcat cu sac i a intrat în

casa Domnului.

2. i a. trimis pre Eliachim dre-

gtorul casei i pre Somna logo-

ftul i pre btrânii preoilor îmbr-
cai cu saci ia Isaia prorocul iiul

lui Amos.

3. i a zis ctre el: acestea zice

Ezechia: ziua necazului i a cert-

rii i a mâniei este ziua aceasta, c
a venit vremea s se nasq fii, i
ceea ce nate n'are putere.

4. Doar va auzi Domnul Dumne-
zeul tu toate cuvintele lui Rapsa-

chis, pre care l-a trimis împratul

Asirienilor domnul lui, s ocrasc
pre Dumnezeul cel viu i is-l hu-

leasc cu cuvintele, care le. :au auzit

Domnul Dumnezeul tu, î rugciu-

ne pentru rmia ce mai este.

o. i au venit slugile împratului

Ezechia la Isaia.

6. i le-a zis lor Isaia: acestea s
spunei domnului vostru : acestea

zice Domnul, s nu te sperii de cu-

vintele, care le-ai auzit, cu care m'au

hulit pre mine slugile împratului

Asirienilor.

7. lat eu dau întru dânsul duh,

i va auzi veste, i se va întoarce

în pmântul su, i-l yoiu surp cu

sabie în pmântul su.
8. i s'a înapoiat Rapsachis, i a

aflat pre împratul Asirienilor dând

rsboiu asupra Lovnei, c a auzîf

cum c s'a dus din Lahis.

9. i a auzit de Tarac împratul

Etiopenilor, zicând: iat a ieit si

30. 19, 10; 2 Parat. 32, 11.

34, Iercm. 49, 23.
19. 7. Isaia 37, 1. 2, Isaia 1, 1.

8. Îs. Navi 10, 29; Isaia 37, 8.
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dea rsboiu cu tine, i s'a întors i
a trimis soli la Ezechia zicând:

10. Aâ s spunei lui Ezechia îm-

pratul Iudei: s nu te semejeasc
Dumnezeul tu, întru care tu ndj-
dueti, zicând: nu se vad Ierusa-

limul în mâinile împratului Asiri-

enilor.

11. Iat tu ai auzit toate câte au

îcut împraii Asirienilor tuturor -
rilor, cum le-au btut, i tu vei scpa?

12. Sau isbvitu-i-au pre ei dum-

nezeii neamurilor, pre care ie-au

pierdut prinii mei, pre Oozan i
pre ttaran i pre Rahs i pre fiii lui

Eden cei din Taîasar?

13. Unde este împratul Ematu-

liii i împratul Arfadului i unde este

împratul cetii Sipfaroaim, Annâ

i Av?
H. i a luat Ezechia crile din

mâna solilor, i le-a cetit i s'a suit

în casa Domnului, i le-a deschis

EzecHî înaintea Domnului.

15. i s'a rugat Ezechia ctre Dom-
nul, i a zis: Doamne Dumnezeul

lui lsrailj cel ce ezi pre Heruvimi,

iu eti Dumnezeu singur în toate

împriile pmântului, tu ai îcut

cerul i pmântul.

16. Pleac Doamne urechea ta, i
m ascult, deschide Doamne ochii

ti i vezi, i auzi cuvintele luiSe-

nahirim, care a trimi s ocrasc
pre Dumnezeul cel viu.

17. C cu adevrat Doamne îm-

priea Asirienilor au pustiit nea-

murile i tot pmântul lor.

18. i pre dumnezeii lor i-au b-
gat în loc, c n'au fost dumnezei,

ci lucruri de mâini omeneti, lem-

ne i pietre, pentru aceea i-au pier-

dui pre ei.

19. l acum Doamne Dumnezeul

nostru, mântuete-ne pre noi din

mâna lui, ca s cunoasc toate îm-

priile pmântului, c tu singur

eti Domnul Dumnezeu.

20. i a trimis Isafa fiul lui Amos
la Ezechia, zicând: acestea zice Dom-
nul Dumnezeul puterilor, Dumnezeul
lui îsraii: auzit-am cele ce te-ai ru-

gat ctre mine pentru Senahirim îm-

pratul Asirienilor.

21 . Acesta este cuvântul, care au

grit Domnul pentru dânsul: te de-

faim i te batjocorete fecioara fata

Sionului, asupra ta capul su cl-

tete fata Ierusalimului.

22. Pre cine ai ocrît i pre cine

ai hulit? i asupra cui ai înlat gla-

sul i ai ridicat spre înlime ochii

ti, asupra sfântului lui fsrail.

23. Prin mâna solilor ti ai de-

fimat pre Domnul, i ai zis: cu

mulimea carelor mele eu m voiu

suî întru înlimea munilor în par-

tea Livanului, i am tiat chedrii Cei

mari i chiparoii lui cei alei, i
am intrat pân la mijlocul dumbr-
vii Carmilului.

24. Eu sap i beau ape streine, t
am pustiit cu urma piciorului meu
toate rîurile îngrdite.

25. Au n'ai auzit c aceasta de

departe o am fcut din zilele cele

din început o am zidit i o am adus

pre ea, i am venit la partea s-
vâririi lui, dumbrava Carmilului o

am pzit, i au fost ridicrile nemer-

niciei rsboinici ceti tari.

26. i cei ce lcuesc într'însele au

slbit cu mâna, spimântatu-s'au, i
s'au ruinat i s'au fcut ca iarba

arinei i ca iarba ce crete pre co-

periul casei, clcare înaintea celui

ce st.

27. i ederea ta i intrarea ta i
ieirea ta am cunoscut, i mâniea

ta, c te-ai mânieat asupra mea.

28. i trufiea ta s'a suit în ure-

chile mele, i voiu pune belciugul

10. 16, 30.

15. Ps. 79, 2; 2 Parai. 32, 20.

22. Isaia 45, 11.

28. Isaia 37, 29; Iov 40, 21.
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meu în nrile laic i zbale în bu-

zele (ale, i te voiu abate în caîea

pre care ai venit.
-

29. i aceasta va fi {ie semn: vei

mâncâ într'acest an cele strânse, i

în anul al doilea cele ce rsar, i

în anul al treilea smân; i sece-

rai i rsdii vii, i mâncai roa-

d lor.

30. i va adaoge ce va rmânea

din casa Iudei, va slobozi rdcini

în jos, i va îace road sus.

31. C din Ierusalim va iei r-

mi i mântuire din muntele Si-

onului, râvna Domnului puterilor va

face aceasta.

32. Pentru aceasta aâ zice Dom-

nul ctre împratul Asirienilor: nu

va intra în cetatea aceasta, zice Dom-

nul, i nu va arunc într'însa s-
geat, nici va pune asupra ei pa-

vz, nici va vrs asupra ei mo-

vil.

33^ Pre calea pre care a venit, pre

aceea se va întoarce, i în cetatea

aceasta nu va intr, zice Domnul.

34. i voiu apr cetatea aceasta

ca s o mânfuesc pre dânsa pen-

tru mine i pentru David robul meu.

35. i a fost în noaptea aceea a

ieit îngerul Domnului, i a ucis în

tabra Asirienilor o sut optzeci i
cinci de mii, i s'a sculat dimineaa,

i iat toi erau trupuri moarte.

36. i s'a ridicat i 'a dus, i s'a

întors Senahirim împratul Asirie-

nilor, i a lcuit în Ninevi.

37. i a îost când se închin el

în casa lui Meserah dumnezeul su,
Adrameleh i Sarasar fiii lui, l-au u-

cis cu sabie, i ei au scpat în p-
mântul Ararat, i a împrii Asor-

dan fiul lui în locul lui.

31. Isaia 9, 7.

32. 2 lmp. 20, 15. 34. 20, 6.

35. Tobie 1, 15; Sirab 48, 24; lsaia 37, 36;
1 Macab. 7, 41.

36. 2 Mac. 8, 19.

37. Tobie 1, ÎS; Isaia 37, 38.

CAP. 20.

Boala lui Ezechia; lungirea vieii lui

i moartea lui.

In
zilele acelea s'a bolnvit Eze-

chia de moarte, i a intrat la el

lsaia prorocul feciorul lui Amos, i
a grit ctre el: acestea zice Dom-
nul, f rânduial casei tale, c tu

vei muri, i nu vei tri.

2. Si a întors Ezechia faa sa la

perete, i s'a rugat ctre Domnul,

zicând:

3. Adu-i aminte Doamne de mine,

c am umblat înaintea ta întru a-

devr i cu inim plin, i am f-
cui ce este bine întru ochii ti, i
a plâns Ezechia cu plângere mare.

4. i când er Isaia în curtea cea

din mijloc, a fost cuvântul Domnu-
lui ctre el, zicând:

5. Intoarce-te i zî ctre Ezechia

povuitorul poporului meu: acestea

zice Domnul Dumnezeul lui David ta-

tl tu: auzit-am rugciunea ta, i am
vzut lacrmile tale, iat eu te voiu

însntoâ pre fine, i în ziua a treia

te vei sui în casa Domnului.

6. i voiu adaoge preste anii ti

cinsprezece ani, i din mâna împr

râtului Asirienilor te voiu mântui pre

fine i cetatea aceasta, i te voiu

scuti pentru cetatea aceasta, pen-

tru mine i pentru David robul meu.

7. i a zis Isaia: s ia o legtur
de smochine i s pue preste ran,

i se va însntoâ.
8. i a zis Ezechia ttre Isaia: ce

semn estecm va înântoâDom-
nul, i m voiu sui în casa Dom-
nului în ziua a treia.

9. i a zis Isaia: acest semn va

fi ie dela Domnul, c va face Dom-
nul cuvântul, care au grit: vrei s
mearg umbra zece trepte înainte,

au s se întoarc zece trepte înapoi?

20. 1- 2 Parai. 32, 24; Isaia 38, 1.

3. Neemia 13, 14. 6, 19, 34.
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10. i a zis Ezechia: uor este a

.abate umbra zece trepte, nu aa,
ci s se întoarc umbra zece trep-

te înapoi.

11. i a strigat Isaia prorocul c-
tre Domnul, i s'a întors umbra de

ia semn înapoi zece trepte.

12. In vremea aceea a trimis Me-

rodah Valadan fiul lui Valadan îm-

pratul Vavilonului carte i daruri

la Ezechia, c a auzit c s'a bol-

nvit.

13. i i-a prut bine lui Ezechia

de dânsele, i le-a artat lor toat

casa vistieriei, argintul i aurul i un-

sorile i untuldelemn cel bun i casa

vaselor sale i câte s'a aflai în vi-

stieriile sale; n'a fost loc în casa sa

i întru toat oblduirea sa, care s
nu-l îi artat Ezechia lor.

14. i a intrat lsaia prorocul la

împratul Ezechia, i a zis ctre el:

ce au grit oamenii acetia? i de

unde au venit la line? i a zis E-

zechia: din pmânt de departe au

venit la mine dela Vavilon.

15. i a zis: ce au vzut în casa

ta? i a zis Ezechia: toate câte sunt

în casa mea au vzut, nimic n'a fost

în casa mea, ce s nu fi artat lor,

înc i cele ce sunt în vistieriile mele

âu vzut.

16. i a zis Isaia ctre Ezechia:

ascult cuvântul Domnului.

,17 lat vor veni ziie, zice Dom-
nul, i se vor iuâ în Vavilon toate

câte sunt în casa ta i câte au câ-

tigat prinii ii pân în ziua acea-

sta, i nu va rmânea cuvântulcare

au zis Domnul.

18. i fiii ti, cari vor iei din tine,

pre cari vei nate sevjor luâ, i vor

fi slujitori în casa împratului Va-

vilonului.

19. i a zis Ezechia ctre Isaia:

bun este cuvântul Domnului, care

l-au grit, fie pace în zilele mele.

13. Isaia 39, l; 2 Parai. 32, 31.

20. Iar celelalte întâmplri ale lui

Ezechia i toat domnia lui i câte

a fcut, fântâna i drumul apei, prin

care a bgat ap în cetate, au nu
iat acestea scrise sunt în cartea

cuvintelor anilor împrailor ludei?

21. i a adormit Ezechia cu p-
rinii si, i s'a îngropat în cetatea

lui David, i a împrii Manasie

fiul lui în locul lui. .

CAP. 21.

Manasie i Anton împraii Iudei.

In
vârst de doisprezece ani er

Manasie când a începui a împ-
ri, i cincizeci i cinci de ani a

împrii în Ierusalim, i numele mu-

mei lui Apsiva.

2. i a fcut rele înlru ochii Dom-
nului, i a mers dup urîciunile nea-

murilor, care le-au scos Domnul de

la fafa fiilor lui lsrail.

3. i s'a întors i a zidit înlimile

care le-a stricat Ezechia tatl lui,

i a ridicat jertfelnic lui Vaal, i a

fcut desiurile, în ce chip a fcut

Ahaav împratul lui lsrail, §\ s'a în-

chinai la toat puterea cerului, i a

slujit lor.

4. i a zidit jertfelnic în casa Dom-
nului, precum au zis Domnul: în Ie-

rusalim voiu pune numele meu.

5. i a zidit jertfelnic la toat pu-

terea cerului înfr'amândou curile

casei Domnului.

6. i freceâ pre fiii si prin foc,

i se descânt i se vrjea, i a f-

cut gritori din pântece i ghicitori,

i a înmulfil a face ce este ru în-

lru ochii Domnului, ca s-l întrite

pre el.

7. i a pus idol al desiului în

casa de care au zis Domnul ctre

David i ctre Solomon fiul lui: îrt

21. 1- 2 Parai. 33, 1. 3. 2 Parai. 33, 3.

4. 2 Imp. 7, 10; Ierem. 32, 34.

6, H 2 Lege 18, 10; Ps. 105, 37.

7. 2 Imp. 7, 26; 3 Imp. 8 16; 2 Imp. 7, 10.
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casa aceasta i în Ierusalim, care

1-arn ales din toate neamurile lui

Israil, ca s fie numele meu acolo

în veac.
'

8. i nu voiu mai adaoge a urni

piciorul lui lsrail din pmântul, care

},am dat prinilor lor, carii vor pzî

toate câte am poruncit dup toat

porunca, care a poruncit lor robul

meu Moisi.

9. i n'au ascultat, i i-a înelat

pr£ ei Manasie a face rele întru o-

chii Domnului, mai mult decât toate

neamurile, care le-au pierdut Dom-

nul dela îaja fiilor lui Israil.

10. i au grit Domnul prin mâna

robilor si prorocilor, zicând:

11. Pentru toate câte a îcut Ma-

nasie împratul Iudei urîciunile a-

cestea mai rele decât toate câte a

tcui Amoreul cel dinaintea lui, f-

când- pre Iuda s pcfuiasc întru

idolii si.

12. Pentru acestea aa zice Dom-
nul Dumnezeul lui Israil: iat eu voiu

aduce rele preste Ierusalim i pre-

ste Iuda, c tot celui ce va auzî îi

vor rsun amândou urechile.

13. i voiu întinde preste Ierusa-

lim, funia de msur a Samariei, i
cântarul casei lui Ahaav, i voiu

terge Ierusalimul cum se terge ur-

ciorul cel ce se vars i se întoarce

cu gura în jos.

î4.
N
i voiu goni rmia mote-

nirii mele, i voiu da pre ei în mâi-

nile vrjmailor lor, i vor fi de jaf

i de prad tuturor vrjmailor lor.

15. Pentruc ei au fcut ce este

ru întru ochii mei, i m'au înt-

TÎtat cu mânie din ziua în care am
scos pre prinii lor din Eghipef,

pân în ziua aceasta.

16. înc i sânge nevinovat a vr-
sat Manasie mult foarte, pân ce a

umplut Ierusalimul din gur pân
10. Ierem. 15, 4. 11. lezecb. 16, 45.
12. 1 Imp. 3, 11; Ierem. 19, 3.

13. Isaia 34, 11.

în gur, afar de pcatele sale, cu

care a pus pre luda, ca s fac rele

întru ochii Domnului. s

17. Iar celelalte întâmplri aleluî

Manasie i toate câte a îcut i p-
catul lui care a svârit, au nu unt
acestea scrise în cartea cuvintelor

anilor împrailor Iudei?

18. i a adormit Manasie cu p-
rinii si, i s'a îngropat în grdina

casei sale, în grdina lui Oza, i a

împrif Amon fiul lui în locul lut.

19. In vârst de douzeci i doi

de ani erâ Amon, când a început

a împrî, i doi ani a împrif
în Ierusalim, i numele mumei lui

Meolam fata lui Arus din leteva.

20. i a fcut rele întru ochii Dom-
nului, în ce chip a fcut Manasie

tatl lui, i a mers pre toat calea,

pre care a mers tatl lui, i a slu-

jit idolilor, crora a slujit tatl lui,

i s'a închinat lor.

21. i a prsit pre Domnul Dum-
nezeuî prinilor lui, i n'a umblat în

calea Domnului,

22. i s'au sculat slugile lui Amoti

asupra lui, i au omorît pre împ-
ratul în casa lui.

23. i a btut poporul locului pre

toi cei ce s'au fost sculat asupra

împratului Amon, i a tcui po-

porul rii împrat pre Iosia fiul lui

în locul Iui.

24. Iar celelalte întâmplri ale lui

Amon câte a fcut, au nu sunt a-

cestea scrise în cârtea cuvintelor a-

ftilor împrailor ludei?

25. i l-au îngropat pre el în mor-

mântul iui în grdina lui Oza, i a

împrii Iosia fiul lui în locul lui.

CAP. 22.

Cartea legii aflata sub Iosia.

In
vârst de opt ani erâ Iosia, când

a început a împrî, i treizeci i

19. 2 Parai. 33, 21. 20. Lev. 26, 30.

25. Mat. 1, 10.

22. 1. 2 Parai. 34, 1.



506 A 4-a A ÎMPRAILOR 22

unul de ani a împrii în Ierusa-
j

lim, i numele mumei Jui Iedia fata

îui Edeia din Vasuro£

2. i a fcui ce este drept înlru

ochii Domnului, i a mers pre oal
calea fui David tatl su, nu s'a a-

bfuf deadreapta, nici deasfânga.

3. i a fost în anul al optspre-

zecelea al împratului Iosia în luna

a aptea, a trimis împratul preSap-

îan logoftul casei Domnului fecio-

îuI lui Ezelia fiul lui Mesolam, zi-

când:

4. Sue-te Ia Heichia preotul cel

mare, i pecetluete argintul, care

s'a bgat în casa Domnului, care

l-au bgat cei ce pzesc pragul de

îa' popor.

5. i s-l deâ în mâinile celor ce

iac lucrurile cele ce sunt în casa

Domnului, i 1-a dat celor ce fac

lucrurile în casa Domnului, i ei s
dreag stricciunea casei.

6. Teslarilor i clditorilor i zi-

darilor, ca s cumpere lemne i pie-

tre cioplite, s dreag stricciunea

casei.

7. Nu luâ deîa ei seam de ar-

gintul ce-1 dâ lor, c cu credin
lucrau.

8. i a zis Heichia preotul cel mare

ctre Sapfan logoftul: cartea legii

dm aflat în casa Domnului, i a dat

Heichia Iui Sapfan cartea, i o a

cetit.

9. i a intrat rcasa Domnului

ia împratul, i a adus împratului

cuvânt, zicând: topit-au robii ti ar-

gintul, care s'a aflat în casa Dom-
nului, i t-a dat în mâna celor ce

lac lucrurile cele ce sun! în casa

Domnului.

10. i a spus Sapfan logoftul c-
fre împratul, zicând: o carte mi-a

dat mie Heichia preotul.

11. i o a cetit Sapfan înaintea

S. 2 Parai. 34, 11.

S. îi 2 Lege 31, 26; 2 Parai. 34, 14.
j

|

împratului, i a fost dac a auzit

împratul cuvintele crii legii, ' a
rupt hainele sale.

12. i a poruncit împratul lui Hei-

chia preotul i lui Arncam feciorul

lui Sapfan i lui Alfovor feciorul lui

Miheu i lui Sapfan -ldgoftul tiu,
Asaia sluga împratului, zicând:

13. Mergei i întrebai pre dorn-

nul pentru mine i pentru tot po.

porul i pentru fot luda i pentru

cuvintele crii acetiea, care s'a'a-

flat, c tare s'a aprins mâniea Dom-
nului asupra noastr, pentruc n'au

ascultat prinii notri cuvintele cr-

ii acetia, ca s fac toate câte s'au

scris nou.
14. i a mers Heichia preotul i

Ahicam i Ahovor i Sapfan i A-

saia la Oldanâ prorocia femeia lui

Selim feciorul lui Tecue fiul lui A-

ras pzitorul de haine, i ea îcuiâ

în Ierusalim în Masena, i a grit

ctre dânsa.

15. Iar ea a zis lor: acestea zice

Domnul Dumnezeul lui Israil, spu-

nei omului celui ce v'a trimis pre

voi îa mine.

16. Acestea zice Domnul: iat eu

voiu aduce rele preste locul ' ace-

sta i preste cei ce lcuesc înfr'în-

sul toate cuvintele crii, care o a

cetit împratul Iudei.

17. Pentruc m'au prsii pre mine,

i au jertfit la dumnezei streini, ca

s m mânie pre mine întru toate

faptele mâinilor lor, i se va aprin-

de mânieâ mea în locul acesta, i
nu se vâ stinge.
r

18. i împratul Iudei, care v'a

trimis pre voi s întrebai pre Dom-
nul, aceasta s-i spunei, acestea

zice Domnul Dumnezeul lui Israil:

19. Cuvintele care le-ai auzit, pen-

tru care s'a mâhnit inima la, i fe-ai

smerit de faa Domnului, auzind câte

am grit asupra locului acestuia i

1 14. 2 Pavai. 34, 22. 19. 2 Pacal. 34, 27.
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a Geior ce lcuesc înlr'însul,
Z

fsc vor stinge i se vor osândi,
c

.

|j. a | rupt hainele laie, i ai plâns

intea mea, i eu înc am auzii,

Zice
Domnul.

20 Pentru aceasta iat eu le voiu

adâogâ pre tine la prinii ti, i te

vC i
adunâ la mormântul tu cu pace,

si nu vor vedeâ ochii ti toate re-

jeU, care le voiu aduce eu preste

locul acesta i preste cei ce lcuesc

pre el. ?• spuser împratului cu-

vântul.

CAP. 23.

Iosia cura, casa Domnului i îm-

pria de idoli. loas i Ioachim

împrai.

i a trimis împratul, i a adunat

la sine pre loi btrânii Iudei i
ai Ierusalimului.

2. i s'a suit împrtul în casa

Domnului, i tot omul ludei i toi

cei ce lcuesc în Ierusalim împre-

un cu el, i preoii i prorocii i
tot poporul dela mic pân la mare,

l a cetit în auzul lor toate cuvin-

tele crii legii, care s'a aflat în casa

Domnului.

3. i a sttut împratul pre loc

înalt, i a fcut legtur înaintea

Domnului, c vor umblâ dup Dom-
nul, i vor pzi poruncile lui i mr-
turiile lui i îndreptrile lui, qu toat

inima i cu tot sufletul, i vor face

cuvintele legturii acetia, care sunt

scrise în cartea aceasta, i a pri-

mit tot poporul legtura aceasta.

4. i a poruncit împratul lui liel-

chia preotul cel mare i preoilor

celor de al doilea rând i celor ce

pzesc pragul, s scoat din bise-

rica Domnului toate vasele cele f-
cute lui Vaal i desimei i la toat
puterea cerului, i le-au ars afar

23. 7. 2 Parai. 34, 29. 2. 2 Parai. 34. 30.

2 Parai. 23, 13. 4. Strab 49, 3.

de Ierusalim în valea chedrilor, i
cenua lor o au pus îh Vetil.

5. i au ars pre Homarimi, pre

carii i-au fost pus împraii Iudei

s tmâeze pre înlimi i în cet-

ile ludei i împrejurul Ierusalimu-

lui, aijderea i pre cei ce tmâiau
lui Vaal i soarelui i lunii i pla-

neturilor i la toat puterea cerului.

6. i au scos desiul din casa

i Domrmlui afar de Ierusalim în va-

lea chedrilor, i l-au ars i l-au f-
cut cenu, i au aruncat cenua
lui preste mormânturile fiilor popo-

rului.

7. i au stricat casa desfrâului

celor din casa Domnului, unde e-
seau femeile podoabele desiului.

8. i au adus pre toi preoii din

cetile Iudei, i au spurcat înli-

mile unde au tmâiat preoii dela

Gheval i pân la Versaveâ, i au

stricat i casa perjilor, care er la

ua porii lui Isus mai marele ce-

tii, csre era deastânga cum intr

omul pe poarta cetii.

9. Ins nu se suiau preoii înli-

milor la jertfelnicul Domnului în Ie-

rusalim, ci numai mâncau azime în-

tre fraii lor.

Î0. i au spurcat Tofetul cel din

valea fiului lui Enom, ca nimenea

s nu-i treac pre feciorul su sau

pre fata sa lui Moloh prin foc.

îî. i au deprtat caii, carii i-au

fost dat împraii Iudei soarelui, la

intrarea în casa Domnului, la c-
mara lui Natan famenulîn Fsrurim,

i carul soarelui 1-a ars cu foc.

12. i jertfelnicile cele de pre casa

cea înalt a lui Ahaz, care le-au f-
cut împraii Iudei, i jertfelnicile

care le-a fcut Manasie într'amân-

dou curile casei Domnului, împ-
ratul le-a stricat i le-a rupt de a-

5. Ozie 10, 5. 7. 3 Imp. 14, 24.

8. 3 Imp. 15, 22.

12. Sof. 1, 5.
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colo, i a aruncat cenua lor în pâ-

rîul chedrilor.

13. i casa cea din faa Ierusa-

limului deadreapta muntelui lui Mo-

stat, care o a fost zidit Solomon îm-

pratul lui Israil, Astartei urâciunei

Sidonenilor i lui Hamos i desfrâ-

nrei lui Moav i lui Moloh urâciu-

nei fiilor lui Arnon, le-a spurcat îm-

pratul.

14. i a sfrâmat stâlpii i a stri-

cat desiurile i a umplut locurile

lor cu oase de oameni.

15. înc i jertfelnicul cel din Ve-

fîl, cel înalt care 1-a fcut îerovoam

feciorul lui Naval, cel ce a fcut pre

Israil a pctui, i jertfelnicul cel

înalt i acela 1-a stricat, i a zdro-

bit pietrele lui i le-a sfrâmat ca

râna, i a ars desiul.

16. i s'a abtut losia, i a vzut
mormânturile cele ce erau acolo în

cetate, i a trimis i a luat oasele

din mormânturi, i le-a ars preste

jertfelnic i 1-a spurcat pre el, dup
cuvântul Domnului, care 1-a grit o-

muî lui Dumnezeu, când stâ îero-

voam la srbtoare lâng jertfelnic.

i întorcându-se losia a ridicat o-

chii si spre mormântul omului lui

Dumnezeu, cel ce a grit cuvintele

acestea.

17. i a zis: ce este mormântul

acela care-1 vz eu? i au rspuns
lui oamenii cetii: omul lui Dum-
nezeu este, cel, ce a ieit din Iuda,

i mai nainte a spus cuvintele ace-

stea, care le-ai fcut ca jertfelnicul

din Vetil. SJ .
,„

18. i a zis: lsai-1, nimeni s nu

ating oasele lui, i s'au pstrat oa-

sele lui cu oasele prorocului, cel ce

a venit din Samaria.

19. înc i toate casele înlimi-

lor din cetile Samariei, care le-au

13. 3 Imp. 11, 7.

15. 3 Imp. 13. 2; si 12, 32.

16. 3 Imp. 13, 32;*2 Parai. 34, 3-7.
17. 3 Imp. 13, 2. 19. 2 Parai. 34, 6.

fcut împraii lui Israil, ca s mâ-
nie pre Domnul, le-a stricat losia

i a fcut lor toate lucrurile, care

le-a fcut în Vetil.

20. i a junghiat pre toi preoii

înlimilor, carii erau acolo pre jert-

felnice, i a ars oase de oameni pre-

ste ele f i s'a întors în Ierusalim.

21. i a poruncit împratul la tof

poporul, zicând: facei Patile Dom-
nului Dumnezeului vostru, precum

este scris în cartea legii acetia.

22. C nu s'au fcut Patile ace-

stea din zilele judectorilor, carii ju-

decau pre Israil i în toate zilele

împrailor lui Israil i a împra-
ilor Iudei.

23. Fr numai în anul al opi-

sprezecelea al lui losie împratul s'a

fcut patile acestea Domnului în

Ierusalim.

24. înc i pre gri (ori din pân-

tece i pre gâcitori i Terafinii i
idolii i toate uriciunile cele ce s'au

fcut în pmântul Iudei i în Ieru-

salim le-a scos împratul losia, ca

s întreasc cuvintele legii cele

scrise în cartea, care o a aflat Heî-

chia preotul în casa Domnului.

25. Asemenea lui n'a fost mai na-

inte de el îrnprkt, care s se fi în-

tors ctre Domnul cu toat inima

j

sa i cu lot Sufletul su i cu toat

vîrtuteaSa, dup toat legea lui Moi-

sî, nici dup el nu s'a sculat aseme-

nea lui.

26. Ci fot nu s'au întors Domnul de

câîre mâniea iuimei sale celei mari

cu care s'au mânieat pre Iuda, pen-

tru toate întrîtrile, cu care 1-a în-

lrîfat pre el Manasie.

27. i au zis Domnul: i pre Iuda

îl voiu lepd dela faa mea, pre-

cum am lepdat pre Israil, i voiu

prsi cetatea aceasta, care o am

20. 11, 18. 21. 2 Parat. 35, 1.

22. Eire 12, 3; 2 Parai. 35, 18.

23. 2 Parai. 35, 19. 25. 3 Imp. 3, 12,
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le»
Ierusalimul, i casa de care am

8

L fi-va
numele meu acolo.

1

28 Iar celelalte întâmplri ale iui

Iosia » {oatg câte a îcu<
'

au nu

Lt acestea scrise în cartea cu-

vintelor
anilor împrailor Iudei?

29. in zilele lui s'a suit Faraon

flehâo
împratul Eghipetului asupra

împratului Asirienilor lâ rîul Eîra-

Itilui,
i a mers Iosia îmP3ra<ul în-

tru
întâmpinarea lui, i 1-a omorît

pre el Nehao în Maghedo, dac 1-a

vzut pre el.

30. i l-au suit pre el slugile lui

mort din Maghedo, i l-au adus în

Ierusalim, i l-au îngropat în mor-

mântul lui în cetatea lui David. i
a luat poporul -pmântului pre loa-

haz feciorul lui Iosia, i l-a uns pre

d i l-a fcut împrat în locul ta-

tlui su.

31. In vârst de douzeci i trei

de ani era Ioahaz, când a început

a împri. i trei luni a împrii
în Ierusalim, i numele mumei lui

erâ Amital fata lui Ieremie din Lovna.

32. i a tcut rele înaintea Dom-

nului, dup toate câte au tcut p-
rinii lui.

33. i l-a mutat pre el Faraon Ne-

hao în Revlâ în pmântul Ematu-

lui, ca s nu împrfeasc în Ie-

rusalim, i a poruncit s plteasc
pmântul dajdie o sut de talani

de argint i o sut de talani de aur.

34. i a pus Faraon Nehao pre-

ste ei împrat pre Eliachim fecio-

rul lui Iosie împratul Iudei în lo-

cul lui Iosie tatl su, i i-a schim-

bat numele în Ioachim, i pre Ioa-

haz l-a luat i l-a dus în Eghipet,

i a murit acolo.

35. i argintul i aurul l-a dat

Ioachim lui Faraon, îns a pus bir

pmântului, ca s dea argintul pre-

29. 2 Parai. 35, 20-24; Zab. 12, 11.
30. i Patal. 3, 15; 2 Parai. 36, 1.

31. 2 Parai. 36, 2.

cum a poruncit Faraon, fiecare dup
puterea sa, i a strâns argintul i
aurul dela poporul pmântului, ca

s-l dea lui Faraon Nehao.

36. In vârst de douzeci i cinci

de ani erâ Ioachim, când a început

a împrî, i unsprezece ani a îm-

prii în Ierusalim, i numele mu-
mei lui Ieldaf fata lui Fadail din

Rama.

37. i a fcut rele întru ochii Dom-
nului, dup toate câte au fcut p-
rinii lui.

CAP. 24.

Ioachim, Ioahin i Sedechia îm-
prai ludii.

In
zilele lui s'a suit Navuhodono-

sor împratul Yavilonului, i s'a

fcut Ioachim rob lui trei ani, i s'a

întors i s'a scos de supt el.

2. i i-au trimis lui Domnul pre

tâlharii Haldeilor i pre tâlharii Si-

riei i pre tâlharii lui Noav i pre

tâlharii fiilor lui Amon, i i-au tri-

mis pre ei în pmântul Iudei, ca s-i

piarz pre ei, dup cuvântul Dom-
nului, care l-au grit prin mâna ro-

bilor si prorocilor.

3. Ins mâniea Domnului erâ a-

supra ludei, ca s-l lepede pre el

dela faa sa pentru pcatele lui Ma-

nasie, dup toate câte a fcut.

4. C i sânge nevinovat a vr-

sat i a umplut Ierusalimul de sân-

ge nevinovat, i n'au voit Domnul

s se milosliveasc spre el.

5. Iar celelalte întâmplri ale tui

Ioachim i toate câte a fcut, au nu

iat acestea scrise sunt în cartea

cuvintelor anilor împrailor Iudei?

6. i a adormit Ioachim cu p-
rinii si, i a împrii Ioahin fe-

ciorul lui în locul lui.

7. Si mai mult n'a mai adaos îm-

24. 1' 2 Parai. 36, 6. 5. 2 Parai. 36, 8.

6. 1 Parai. 3, 16. 7. ierem. 46, 2.
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pratul Eghipetului a ieî din p-
mântul su, c a fost luat împra-
tul Vavilonului dela rîul Eghipetu-

lui pân la rîul Efratului toate câte

erau ale împratului Eghipetului.

8. In vârât de optsprezece ani

erâ loahin, când a început aîmp-
ri, i trei luni a împrii în leru-

lim, i numele mumei lui Nesta fata

lui Elanastan din Ierusalim.

9. i a fcut rele întru ochii Dom-
nului, dup toate câte a fcut ta-

tl lui.

10. i în vremea aceea s'a suit

Navuhodonosor împratul Vavilo-

nului asupra Ierusalimului, i a în-

cunjurat cetatea.

11. i a venit Navuhodonosor îm-

pratul Vavilonului la cetate, i slu-

gile lui o bteau pre ea.

12. i a ieit loahin împratul Iu-

dei la împratul Vavilonului, el i
slugile lui i mama lui i boierii lui

i famenii lui, i i-a luat pre ei îm-

pratul Vavilonului în al optulea an

al împriei lui.

13. i a scos toate visteriiîe de

acolo cele din casa Domnului i vi-

steriiîe casei împratului, i a tiat

toate vasele cele de aur, care le-

a

fcut Solomon împratul lui Israil

în biserica Domnului, dup cuvân-

tul Domnului.

14. i a dus Ierusalimul i pre

toi boierii i pre cei tari la vîrtute,

zece mii de robi, i pre lot leslarul

i fierarul, i n'au rmas fr nu-

mai sracii pmântului.

15. i a dus pre loahin în Vavi-

lon, i pre muma lui i pre femeile

lui i pre famenii lui i pre cei tari

ai pmântului i-a dus* în strin-
tate, din Ierusalim în Vavilon.

16. i pre toi brbaii oasfei apte
mii i pre meterii cei de lemn i
pre meterii cei de fier o mie, pre

8. 2 Parai. 36, 9. 10. Daniil 1, 1.

15: 1 Parai. 3, 17.

toi cei tari, carii fceau rsboiu, s

i-a dus pre ei împratul Vavilotîu

lui în strintate în Vavilon.

17. i a pus împratul Vavilonu
lui pre Vaiania feciorul lui Ioahii

împrat în locul lui, i i-a pus nu
mele Sedechia.

18. In vârst de douzeci i unul

de ani erâ Sedechia, când a înce-

put a împri i unsprezece ani a

împrii în Ierusalim, i numele
mumei Iui Amitala fata lui Ieremia

din Lovna.

19. i a fcut rele întru ochii Dom-
nului, dup toate câte a fcut loahin.

20. C mâniea Domnului erâ pre-

ste Ierusalim i preste Iuda, pân
ce i-au lepdat pre ei dela îaja sa.

i n'a vrut s asculte Sedechia de

împratul Vavilonului.

CAP. 25.

Drâmarea Ierusalimului. Robia

Vavilonului.

i a fost în anul al noulea al îm-

priei lui, în luna a zecea, în

unsprezece ale lunii, a venit Navu-

hodonosor împratul Vavilonului, cu

toat puterea lui asupra Ierusali-

mului.

2. i a fcut zid împrejurul lut,

i a încunjurat cetatea pân la al

unsprezecelea an al împratului Se-

dechia.

3. In ziua a noua a lunii s'a în-

trit foametea în cetate, i n'aveâ

pâine poporul locului.

4. i s'a rupt cetatea i loji oa-

menii cei rsboinici au ieit noap-

tea pre calea porii cei din mijlocul

zidurilor, aceasta este a grdinii îm*

pârâtului, i au fugit pre calea A-

ravei, fiind Haldeii împrejurul ce-

tii.

5. i a alergat otirea Haldeilor

17. 2 Parai. 36, 10; Iecern. 37, 1 ; 2 Parai. 36, 1G.

25. 1- 2 Parai. 36, 17; Ierem. 35, 1, i 52, 4.

3. Ierem. 52, 4.
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r
dupg

împratul, i 1-a ajuns în Â-

| voju l
lerihonului, i toat puterea

,„, o a risipii dela el.

fe
6. i aU Prins pre împratul > l-au

I adus la împratul Vavilonului în Re-

t viata, i fcut lui judecat.

'
7. i pre fiii lui Sedechia i-a jun-

gjiiâ înaintea ochilor lui, i ochii

jui
Sedechia i-a scos i l-au legal

pre, el cu lanuri, i l-au dus în Va-

vilorr.

8. Iar în luna a cincea în apte

z j]g ?Xz lunii, acesta esle anul al

nousprezecelea al lui Navuhodo-

uosor împratul Vavilonului, a ve-

nii Navuzardan cel mai mare pre-

ste buctari, care st înaintea îm-

pratului Vavilonului în Ierusalim.

9. i a ars casa Domnului i casa

împratului i toate casele Ierusa-

limului i toat casa mare o a ars

cel mai mare preste buctari.

10. i zidul Ierusalimului împre-

jur 1-a stricat puierea HaldeiJor.

11. Iar pre celalt popor, care a

rmas în cetate i pre cei fugii, cari

au fugit la împratul Vavilonului i
otirea cea rmas, i-a dus Navu-

zardan cel mai mare preste buctari.

12. i din sracii pmântului a

lsat cel mai mare preste buctari,

ca s grijeasc de vii i de arini.

13.i stâlpii cei de aram din casa

Domnului i temeliile i marea cea

de aram din casa Domnului le-au

sfrâmat Haldeii, i arama o au dus
în Vavilon.

14. i cldrile i furculiele i lo-

pitorile i cuile i toate vasele de

aram, cu care slujeâ, le-au luai.

Î5. i cdelniele i paharele cele

de aur i de argint îe-a luat buc-
tarul cel mare.

16. Doi stâlpi i o mare i teme-

liile, care le-a fcut Solomon casei

9. Ierem. 52, 11; Psalm. 73, S.

13. Ierem. 27, 16; i 52, 17.
14. 3 Imp. 7, 50. 16. 3 Imp. 7, 15.

Domnului, nu erâ msur armii tu-

turor vaselor.

17. De optsprezece coi erâ înl-

imea unui stâlp, i deasupra lui erâ

cunun de aram de trei coi de

înalt, i mreaja i rodiile împre-

jurul cununei toate de aram, ase-

menea erâ i ia stâlpul celalt, i ro-

dii o sut preste mreje- împrejur.

18. i a lua! cel mai mare pre-

ste buctari pre Saraia preotul cel

dintâiu, i pre Sofonia feciorul, care

erâ al doilea i pre cei trei, carii

pzesc pragul.

19. i din cetate a luat un famen,

care erâ cârmuitor preste brbaii
cei de oaste, i cinci oameni de cei

ce vedeau faa împratului, carii s'au

aflat în cetate, i pre logoftul c-
pitanul oastei, care întocmea po-

porul rii, i asezeci de oameni

din poporul rii, carii s'au aflat în

cetate.

20. i i-a luat pre ei Navuzardan

cel mai mare preste buctari, i i-a

dus la împratul Vavilonului în Re-

vlata.

21. i i-a btut pre ei împratul

Vavilonului, i i-a omorîf în Re-

vlataîn pmântul Ematului, i Iuda

a fost strmutat din pmântul su.
22. i poporului, care a rmas în

pmântul Iudei, pre care 1-a lsat

Navuhodonosor împratul Vavilonu-

lui, a pus mai mare pre Oodolia fe-

ciorul lui Ahicam fiul lui Safan.

23.i auzind toi mai marii puterii,

ei i oamenii lor, cum c a pus mai

mare împratul Vavilonului pre Go-

dolia, au venit la Godolia în Masiiat

i Ismail feciorul lui Natanie i lonâ

feciorul lui Karit i Saraia feciorul Iul

Tanamat Netofatieanul i lezonia fe-

ciorul lui Mahati, ei i oamenii lor.

24. i a jurat Godolia lor i oa-

menilor lor, i a zis lor: nu v le-

17. 2 Parai. 3, 15; Ietem. 52, 19.

ÎS, Ierem. 52, 21. 22. Ierem. 40, 5, 9.
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mei a sluji Haldeilor, edei P«*e p-
mântul accsia, i slujii împratului

Vavilonului, i bine va fi vou.
25. i a fost în luna a aptea,

venit-a Ismail feciorul lui Natanie

fiul lui Elisama din smâna împ-
railor i zeee oameni cu el, i au

btui p.re-Godolîa i a murit, i pre

jidovii i pre;Haldeii, carii erau cu

el în Masifat.

26. i s'a scula! fot poporul dela

mic pân'- la mare i boierii pute-

rii, i s'au dus în Eghipef, c se

temeau de faa Haldeilor.

27. i a îost în anul al treizeci i
apte al strintii lui loahin îm-

pratul ludei în luna a douspre-

,' zece în ziua a douzeci i apte, ay
lunci, Evilmerodah împratul VavK
Ionului în anul împriei sale, a*
ridicat fruntea lui loahin împratul
ludei, i 1-a scos pre el din temniâv

28. i a grit cfr<? el bune, i â

j

pus scaunul lui mai sus decât sca-

> unile împrailor, celor ce erai: cu

I
el în Vavilon.

! 29. i i-a schimbat hainele, care-:

le-aavuf în temni, i mâncâ pâine
pururea înaintea lui în toaL> zilele

vieii sale.

30. i hrana lui, hran deapum-

|

rea s'a dat lui din casa împraii-
i lui, pe fiecare zi în toate zilele' vi-

i eii lui.



CARTEA ÎNTÂI PARALI POMENE

CAP. 1.

Xcjtnul Patriarhilor fan Ia lacov.

P^sm, Sil, Enos.

2. Kainan, Maleleil, Iared.

. 3. Enoh, Matusala, Lameh.

4. Noe, Sim, Ham i laici.

5. Fiii lui Iafef: Gomer, Magog,

Madaim, lovan, Elisa, Tovel, Mo-

soh i Tiras.

6. i {iii lui Gomer: Ashanaz, Ri-

faf i Torgama.

7. t fiii lui lovan: Elisa, Tarsis,

Kiiii i Dodanim.

8. i fiii lui Ham: Hus, Mesraim,

Fud i Hanaan.

9. i îiii lui Hus: Sava, Evila, Sa-

vala, Regma iSevetaha; i îiii lui

Reyma: Sava i Dadan.

10. Iar Hus a nscut pre Nem-
vrod, acesta a început a îi uriea

vântor pre pmânt.
11. Mestrem a nscut pre Ludi-

imi, pre Enomiimi, pre Laviimi i
pre Netoseimi.

12. Pre Fafteroimi, pre Fefroso-

neimi, pre Hasloimi, din carii au
ieit Fiîistiimi i Kalorimi.

13. i Hanaan a nscut pre Si-

done cel întâiu nscut al su.
14. i pre Heteu, pre Evuseu.pre

Amoreu i pre Ghergheseu.

1. 7. Fac. 5, <S, 9.. 5. Fac. 10, 2.

10. Fac. 10, 8.

15. i pre Eveu, pre {Arucheu i
pre Eseneu.

16. i pre Aruadeu, pre Samareu
i pre Amati.

17. Fiii lui Sim: Elam, Asur, Ar-

îaksad, Lod, Araam, Uz, Eul, Ghie-

ter i Mosoh.

18. i Arfaksad a nscut pre Kai-

nan, i Kainan a nscut pre Sala,

i Sala a nscut pre Ever.

19. Iar lui Ever s'au nscut doi

feciori, numele unuia Falec, cci în

zilele lui s'a împrjit pmântul, i
numele fratelui lui lektan.

20. i lektan a nscut pre Elmo-

dad, pre Saleî, pre Arsemot i pre

lader.

21. i pre Adoram, pre Uzai i
pre Dekla.

22. i pre Gamosal, pre Avimeil

i pre Sava.

23. i pre Uîir, pre Eviiet i pre

loav, toi acetia sunt feciorii lui

lektan.

24. Feciorii lui Sim: Arîaksad, Kai-

nan, Sala.

25. Ever, Falec, Ragav.

26. Seruh, Nahor, Tara.

27. Avram, care este Avraam.

28. Fiii lui Avraam, îsaac i Is-

mail.

29. Iar neamurile lor sunt: cel

16. Fac. 11, 10. 20. Fac. 11, 26.

28. Fac. 25, 13.

Biblia 33.
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înfâiu nscut Ismail, Naveod, Ki-

dar, Avdeil i Mossam.

30. i Masama, Duma, Massi, Ho-

dan, Teman, letur, Nafis i Kiedma,

acetia sunt fiii lui Ismail.

31. Iar fiii Heturei fiifoarei lui A-

vraam: ea i-a nscut pre Zemvram,

pre Ischsan, pre Madiam, pre Madam,

pre Esoc i pre Soe.

32. i fiii lui Ischsan: Savâ i Da-

dan, i fiii Iui Dadan: RaguiI, Nav-

deil, Assuelim, Lateseim i Lomim.

33. i fiii lui Madiam: Ghiefaar,

Ofer, Enoh, Avida i Eldad, foi a-

cetia feciorii Heturei.

34. i a nscut Avraam pre Isaac.

Iar fiii lui Isaac sunt: Isav i Israil.

35. Fiii lui Isav:Elifaz, RaguiI, leul,

legiom i Kore.

36. Fiii lui Elifaz: Teman, Omar,

Sofar, Qootan i Kenez, iar Tamna
iifoarea lui Elifaz, a nscut lui pre

Amalic.

37. Fiii lui RaguiI: Nahez, Zare,

Some i Maze.

38. Fiii lui Siir: Lotan, Zoval, Sc-

vegon, Ana, Dison, Asar i Disan.

39. i fiii lui Lotan: Horri, Heman;
iar sora lui Lotan, Tamna.

40. Fiii lui Soval: Alon, Mahanat,

Tevil, Sofi i Onan. Iar fiii lui Se-

vegon: Aif i Sonan.

41. Fiii lui Sonan: Deson; iar fiii

lui Deson: Emeron, Asevom, Iefram

.i Harran.

42. Fiii lui Asar: Blan, Zukam i
Akam; fiii lui Disan: Os i Aran.

43. Acetia sunt împraii lor, carii

au împrii în pmântul Edomului,

mai nainte de ce a împrii împ-
rat întru fiii lui Israil, Valac fecio-

rul lui Veor, i numele cetii De-

nava.

44. i a murit Valac, i în locul

lui a împrii lovav feciorul lui

Zara din Vosora.

45. i a murit lovav, i în locul

35. Fac. 25, 25, 26, i 36, 10

lui a împrit Asom din pmânful
Temanion.

46. i a murit Asom, i în locul

lui a împrit Adad feciorul lui Va-

rad, care a btut pre Madiam ?n

câmpul Moav, i numele cetii im

Ghetem.

47. i a murit Adad, i în locui

lui a împrit Sevla din Maseca.

48. i a murit Sevla, i în locul

lui a împrit Saul din Rovotul cel

de lâng rîu.

49. i a murit Saul, i în locul

lui a împrit Vallenon feciorul lui

Ahovor.

50. i a murit Vallenon, i în lo-

cul lui a împrit Adad feciorul lui

Varad, i numele cetii lui Fogo:,

i numele femeii lui Metavel fata lui

Mezaad.

51. i a murit Adad, i s'au f-
cut domni în Edom: domnul Tam-
na, domnul Goîada, domnul Icter,

52. Domnul Elivama, domnul Ila,

domnul Finon.

53. Domnul Kenez, domnul Te-

man, domnul Vavsar.

54. Domnul Maghedeil, 'domnul

Zafoin, acetia sunt domnii Edo-

mului.

CAP. 2.

Fiii lin Iacov i ai lui Iuda.

Si
acetia sunt fiii lui Israil: Ru-

j
vim, Simeon, Levî, Iuda, lsahar,

Zavulon,

2. Dan, losiî, Veniamin, Neftalim,

Gad i Asir.

3. Fiii lui Iuda: Ir, Avnan, Silom.

Aceti trei s'au nscut lui din fata

lui Savas Hananiteanca, i a fost Ir

cel întâiu nscut al lui Iuda ru
înaintea Domnului, i 1-a omorî!

pre el.

4. i Tamar nora lui a nscut lui

50. Fac. 36, 39.

2. I- Fac, 29, 32, 35.

3. Fac. 36, 12; 38, 3, 15; 46, 12.

4, Mate iu 1, 3.
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vrc fares i pre Zara, toi fiii lui

luda, cinci.

5 Fiii lui Fares: Esrom i lamuil.

6 Si fiii lui Zara: Zamvri
>
-Etam,

Emuan, Kalhal i Darad, foi cinci.

7. Si fiii I"' Harmi: Ahar cel ce

^ lurburat pre Israil, pentruc a luai

.din cele afierosite.

8. i fiii lui Etam: Azarias.

9. i fiii lui Esrom, carii s'au n-

scut lui: Ieremeil, Aram t Halev.

10. i Aram a nscut pre:Amina-

dav, i Aminadav a nscut pre Na-

ason, mai marele casei ludii.

11. i Naason a nscut pre Sal-

arion, i Salmon a nscut pre Vooz,

12. i Vooz a nscut pre Ovid,

i Ovid a nscut pre Iesse.

13. i lesse a nscut pre Eliav

cal întâiu nscut al su, pre Ami-

nadav cel al doilea, pre Samaa cel

.al treilea,

14. Pre Natanail cel al patrulea,

pre Radai cel al cincilea;

15. Pre Asam cel al aselea, pre

David cel al aptelea;

16. i surorile lor: Saruia i Avi-

ghea, i feciorii Saruiei: Avisa, loav

i Asail, trei.

17. i Avigail "a nscut pre Ame-

sav, i tatl lui Amesav a îost lo-

tor îsmaeîiteanul.

18. i Halev feciorul lui Esrom a

luat femeie pre Azuva i pre leriot,

:i acetia sunt fiii ei: lasar, Suvav

i Ardon.

19. i a murit Azuva, i 'a luat

lialev femeie pre Efrat, i i-a nscut
•lui pre Or.

20. i Or a nscut pre Uri, i Uri

a nscut pre Veselei!.

21. i dup aceasta a intrat £-

srom la fata lui Mahir tatl lui Ga-

laad, i o a luat lui femeie când

5. Fac. 46, 12. 7. Isus Navî 7, 1, 25.
-v. Rut. 4, 19 13. 1 Imp. 16, 6.

16. 2 Imp. 2, 18; si 17, 25.
17. 2 Imp. 2, ÎS; i 17, 25.
.20. Esire 31, 2.

era de asezeci de ani, i i-a n-
scut lui pre Seruh.

22. i Seruh a nscut pre lair, i
a avut el douzeci i trei de ceti
în pmântul Galaad.

23. i a luat Ghedsur i Aram
satele lui lair dela ei, Kanalul l
satele lui asezeci de ceti, toate

acestea erau ale fiilor lui Mahir ta-

tl lui Galaad.

24. i dupce a murit Esrom a

venit Halev în Efrata i femeia lui

în Esrom, Avia i i-a nscut lui pre

Ashon tatl lui Tecoe.

25. i fiii lui Ierameil celui întâiu

nscut al lui Esrom, cel întâiu n-
scut: Ram, Vanaa, Aram i Ason fra-

tele lui.

26. i a avut Ierameil alt femeie,

i numele ei era Atara, aceasta este

muma lui Onam.
27. i fiii lui Ram celui întâiu n-

scut al lui, Ierameil: Maa, lamin i
Acor.

28. i fiii Iui Onam: Samae iladae,

i fiii lui Samae: Nadav i Avisur.

29. i numele femeii lui Avisur

era Avihea, i i-a nscut lui pre A-

havar i pre Moil.

30. i fiii lui Nadav: Salod i Ap-

fain, i a murit Salod fr de fii.

31. i fiii lui Apfain: lesei, i fiii

lui lesei : Sosan, i fiii lui Sosan : Ade.

32. i fiii lui Ade: Ahisamas, k-

ter, Ionatan, i a murit Iefer nea-

vând prunei.

33. i fiii lui Ionatan: Falet i Za-

zam, acetia au îost feciori lui Ie-

rameil.

34. i Sosan n'aveâ feciori ci nu-

mai fete, i Sosan aveâ un Eghip-

tean slug, cu numele Iohil.

35. i a dat Sosan pre fata sa lui

Iohil slugii sale s-i fie femeie, i
i-a nscut lui pre Eti,

36. i Eti a nscut pre Natan, l
Natan a nscut pre Zavad.

22. Num. 32, 41; R 2 Lege 3, 14.

23. Num. 32, 42.
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37. i Zavad a nscut pre Aîa-

mii, i Afamil a nscut pre Ovid.

38. i Ovid a nscut pre Iu, i Iu

a nscut pre Azaria.

39. i Azaria a nscut pre Helîis,

i Hellis a nscut pre Eliasa.

40. i Eliasa a nscut pre Soso-

mai, iSosomai a nscut preSalum.

41. Si Salum a nscut pre Iehe-

mia, i îehemia a nscut pre Eli-

sama.

42. i fiii lui Halev fratele lui le-

rameil Marisa cel întâiu nscut al

lui, acesta este tatl lui Zif, i îiii

lui Marisa tatl lui Hevron.

43. i iiii lui Hevron : Kore, Tap-

îus, Recom i Samaa.

44. i Samaa a nscut preRaem
tatl lui leclan, i leclan a nscut
pre Sama.

45. i îiul lui Sama, Maon, i Maon
tatl lui Velsur.

46. i Efa posadnica lui Halev a

nscut pre Aram, pre Mosa i pre

Ghezue.

47. i fiii lui Adai: Raghem, Ioa-

tam, Sogar, Falec, Gheîa i Sagae.

48. i Moha posadnica lui Halev

a nscut pre Saver i pre Taram.

49. i a nscut i pre Sagae ta-

tl lui Madmina i pre Sau tatl lui

Mahvina i pre tatl lui Gheval, i
îata lui Halev, Asha.

50. Acetia au fost iiii lui Halev,

îiii lui Or cel întâiu nscut din E-

îrat, Soval tatl lui Kariatîrim.

51. Salma tatl lui Vitleem i A-

rif tatl lui Vetghedor.

52. i Soval tatl lui Kariatirim

a avut fii pre Araa, pre Esic i A-

manit.

53. i casele Kariafirimului: Efa-

lim, Meîilim, Isamalim i Imasara-

im, dintr'acetia au ieit Sarateii i
îiii lui Estaam.

54. Fiii lui Salma: Vitleem, Neto-

fati, cununa-jcasei lui loav i ju-

mtate ai Malati, îsari.

55. i seminiile crturarilor, carii

lcuiau în Iavis.Targatiim, Samaliim
i Sahatim, acetia sunt Kinii, cari;

au ieit din Emat tatl casei lui Rihav.

CAP. 3.

Neamul împrailor din luda.

Acetia au îost îiii lui David, carii

s'au nscut lui în Hevron, cel

întâiu nscut Amnon, din Ahinaam
lezraelteanca, al doilea Daniîl din

Avigaia Karmileanca.

2. Al treilea, Avesalom feciorul Mo-
hei fetei Iui Tolme împratului Ghed-

sur, al patrulea Adonia feciorul An-

ghitii.

3. Al cincilea, Saîatia din Avitala,

al aselea Iefraam din Eglaa fe-

meia sa.

4. Aceti ase s'au nscut lui în:

Hevron, i a îrnpr(it acolo apte
ani i ase luni, i treizeci i trei

de ani a împrjit în Ierusalim.

5. i acetia s'au nscut lui în

Ierusalim: Samaa, Sovav, Natan i-

Solomon, patru din Virsavia fata;

lui Amiil.

6. i Evaar, Elisa i Elifalit.

7. i Naghe, Nâîec i lafie.

8. i Elisama, Eliada i Elifala,..

nou.
9. Toji fiii lui David afar de fiii

iitoarelor, i Tamar sora lor.

10. Fiii lui Solomon : Rovoam, A-

via îiul lui, Asa fiul lui, Iosafaî îiul lui.

11. loram îiul lui, Ohozia îiul lui,

loas îiul lui.

12. Amasia îiul lui, Azaria fiul lui,..

Ioatan îiul lui.

13. Ahaz fiul lui, Ezechie fiul lui,.

Manasie îiul lui.

14. Amon îiul lui, îosia îiul lui.

15. i îiii lui Iosia cel întâiu n-
scut loanan, al doilea loachim, al

3. 1. 2 Imp. 3, 2. 5. 2 frnp. 5, 5, U.
10. 3 Imp. 11, 43. 11. 4 Imp. 8, 16.

12. 4 Imp. 15, 38. 14. 4 Imp. 21, 18, 25.

15. 4 Imp. 23, 30, 34.
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.„eilea Sedechia, al patrulea Salum.

16 i lui 'oachirn: Ehonia fiul

Iul,
Sedechia îiul lui.

17. i îiii lui Ehonia: Asir, Sala-

ri fiul lui.

18. Meîhiram, Fadeas, Sanesar,

lechimia, Osamat i Navadia.

19. i îiii lui Fadais: Zorovaveî

i Semei, i îiii lui Zorovaveî: Ma-

jolam, Anania i Solomeli sora lor.

20. i Asuve, Ool, Varahia, Asa-

,dia i Asoved, cinci.

21. i îiii lui Anania: Faletia, le-

sia îiul lui, Sehenia îiul lui.

22. i îiul lui Sehenia: Samaia, i
{iii lui-Samaia: Hatus, îoil, Verri, No-

adia i Saîaf, ase.

23. i îiii lui Noadia: Eliienan, E-

:zechia i Ezricam, trei.

24. i îiii lui Eliienan: Odolia, E-

îiasevon, Fadia, Acuv, loanan, Dala-

,aia i Anan, apte.

CAP. 4.

Urmaii lui Iuda i ai lui Simeon

Fiii lui luda: Fares, Esrom, Harmi,

Or, Suval.

2. i Reia îiul lui Suval a nscut
pre Iet, t let a nscut pre Ahemai

i pre Laad i acestea sunt casele

lui Arai.

3. i acetia sunt îiii: Aitam, Iez-

rail, lezman i levdas, numele su-

rorii lor Esilevvon.

4. i Fanuil tatl lui Ghedor i
lazir tatl lui Osan, acetia sunt îiii

lui Or celui întâiu nscut al Eîrati

iatl lui Vitleem.

5. i Asur tatl lui Tecos a avui

•dou îemei: Hala i Nara.

6. i Nara i-a nscut pre Ohaia,

premial, pre Teman i pre Aastir,

acetia sunt îiii Narii.

7. i îiii Halei: Serei, Saar i E-

stanam.

16. 4 hnp. 24, 6, 17.
/" 4 Imp. 24, 15; Mat. 1, 11.

-4. Fac. 38, 29, 46, 12; Mat. 1, 3.

8. i Kozu a nscut pre Enov i
pre Savata, i casele îratelui lui Ri«

hav fiul lui larin.

9. i a fost Igavis mai mrit de

cât îraii si, i muma sa a chemat

numele lui Igavis, zicând: am n-
scut cu durere.

10. i a chemat Igavis pre Dum-
nezeul lui Israil, zicând: binecuvân-

tând, m vei binecuvânta i vei în-

muli hotarele mele, i va îi mâna
ta cu mine, i vei face cunotin,
ca s nu m smereti; i i-au fcut

Dumnezeu lui toate câte a cerut.

11. i Halev tatl iui Asha a n-
scut pre Mahir, acesta este tatl lui

Asaton.

12. i Asaton a nscut pre Va-

trean, pre Vesie i pre Teman tatl

cetii lui Naas, fratele lui Eselom,

al lui Kinez, acetia sunt brbaii
lui Rihav.

13. i îiii lui Kinez: Gotoniil i
Saraia, i îiii lui Gotoniil: Atat.

14. i Manati a nscut pre Gofera,

iar Saraia a nscut pre Ioav, tatl

lut Agheadair, c feslari erau.

15. i îiii lui Halev îiuî luileîoni:

Ir, Ada i Noom, i fiii lui Ada:

Kenez.

16. i îiii lui Aleii: Ziv, Zeîa, Ti-

ria i Eseril.

17. i îiii lut Esri: leter, Morad,

Aîer i lamon, i a nscut leter pre

Maron, pre Semei i pre Esva tatl

lui Estemon.

18. t femeia lui Adia a nscut pre

lared tatl lui Ghedor, pre Aver ta-

tl lui Sohon i pre Hetiil tatl lui

Samon, a-cetia sunt îiii Vetiei fetei

lui Faraon, pre care o a luat Morid.

19. i îiii îemeii Iduiei surorii lui

Nahaim tatl lui Keila: Garmi, E-

slemon i Nohati.

20. i îiii lui Semon: Amnon i Ana,

Belhanan i Inon; i îiii lui Sei: Zoan

l Bel Zoav.

13. Js. Navi 15, 17,
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21. Fiii lui Silom fiul lui Iuda: Ir

tatl lui Lihav, i Laada fall lui

Marisa, i neamurile lui Evdadavuz

din casa lui Esova.

22. i Ioahim i oamenii lui Ho-

ziva, Ioas i Saraf, care au lcuit

în Moav, i i-au întors pre ei Ave-

dirin, Afuchiim.

23. Aceiia sunt crmidari, cari

lcuesc în Afaim i în Oadira cu

împratul, întru împrjia iui s'au

întrit i au lcuit acolo.

24. Fiii lui Simeon : Namuil, la-

min, Iariv, Sares, Saul.

25. Salem fiul lui, Mavasam fiul

lui, Masma îiul lui.

26. Amuil îiul lui, Savud fiul lui,

Zachur fiul lui, Semei îiul lui.

27. i Semei a avut asesprezece

leciori i ase îete, i fraii lui n'au

avut fii mul|i, i toate casele lor nu

s'au înmul|il ca fiii lui luda.

28. i au lcuit în Virsavee, în

Molada i în Esersual.

29. In Valaa, în Aisem i în Tolad.

30. i în Vatuil, în Erma i în

Sichelag.

31. i în Vetmarimot i în Imi-

suseosin, i a casei Varuseorim,

acestea sunt cetile lor pân la

împratul David.

32. i satele lor: Etan i In, Rem-

rson i Toca i Esar, ceti cinci.

33. i toate satele lor prin pre-

jurul cetilor acestora pân la Vaal,

acesta este inutul lor i socoteala

lor.

34. i Mosovav, lemoloh i losia

îiul lui Amasia.

35. i loil i lu fiul lui Asavia i
fiul lui Saraiei i fiul lui Asiil.

36. i Elione, Iocava, Iasuia, A-

saia, fediil, lsmail i Vaneas.

37. i Zuza fiul lui Safai al fiului

Iui Alon, al fiului lui Iedia, al fiului

Iui Semri, al fiului Iui Sameu.

21. Fac 3S, 5. 24. Fac. 46, 10.

32. Is. Navi. 19, 7.

38. Acetia sunt cari s'au numit
cpetenii întru neamurile lor, când
casele lor printeti s'au înmulii
foarte.

39. i au mers pân aproape de

Gherara, pân la rsritul Gheii, ca

s cerce pune dobitoacelor sale.

40. i au aflat pune mult i
bun i pmântul larg înaintea lor,

i pace i linite, pentru c erau din

j

fiii lui Ham, acelora ce lcuiau a-

;
colo mai dinainte.

\
41. i au venit acetia carii erau

! scrii pre nume în zilele lui Iezechie

împratul ludei, i au btut lca-

urile lor i pre Mineii, pre carii

i-au aflat acolo, i-au pierdut pre ei

pân în ziua aceasta, i au lcuit

în locul lor, c pune era acolo

vitelor lor.

42. i din fiii lui Simeon au mers

la muntele Siir cinci sute de br-
bai: Filaefia, Noadia, Rafaia i 0-

ziil, fiii lui Iei erau povuitorii lor.

43. i au btut pre ceilali, cari

au rmas lui Amalic, i au lcuit

acolo pân în ziua aceasta.

CAP. 5.

Urmaii lin Ruvim, Gad i Mânase.

Fiii lui Ruvim celui întâiu nscut
al lui Israil, c acesta este cel

întâiu nscut. Iar suindu-se el în

patul tatlui su, Israil a dat bine-

cuvântarea fiului su lui losif, i nu

s'a socotit ca cel întâiu nscut.

2. C Iuda a fost cel mai puter-

nic întru fraii si i povuitor din-

tru el, iar binecuvântarea a fost a

lui losif.

3. Fiii lui Ruvim celui întâiu ns-
cut al lui Israil: Enoh i Falus, Es-

ron i Harmi.

4. Fiii lui loil: Semei i Vanea

43. 1, Imp. 15, 8.

5. 1. Fac. 48, 5; si 49, 4; Num. 26. 5.

2. Fac 49, 8, 10.' 3. Eirc. 6, 14.

4. Num. 26, 5.
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feciorul lui, i fiii iui Guga al fe-

ciorului lui Semei.

5. Fiul lui Miha, fiul lui Riha, fiul

Iui loil.

6. Fiul lui Veil, pre care 1-a mu-

lat
Tegla-falasar împratul Asiriei,

acesta a fost cpetenie celor din

Kuvim.

7. i fraii lui i rudenia lui când

s'au numrat dup naterile lor au

svut cpetenie pre loil i pre 2a-

haria.

8. i Valec fiul lui Azuz, fiul lui

Sama, fiul lui loil, acesta a lcuit

în Aroir i la Navau i Veelmaon.

9. i ctre rsrit a lcuit pân
aproape de pustie, lâng rîul Efra-

iului, c vilele lor s'au fost înmul|if

în pfmântul Galaad.

10. i în zilele lui Saul au fcut

rsboiu asupra nemernicilor, i au

czut aceia în mâinele lor, i ei au

lcuit în corturile lor în tot locul

cel despre rsritul Galaadului.

11. Fiii lui Gad din preajma lor au

lcuit în pmântul Vasanului pân
îa Selha.

12. loil cel îniâiu nscut i Sa-

îam cel al doilea i lanin i Safaf

din Vasan.

13. i fraii lor dup casele lor

printeti: Mihail, Mosolam, Sevee,

loree, loahan, Zue i Ovid, apte.

14. Acetia sunt fiii lui Avihea,

fiul lui Uri, fiul lui Idai, fiul lui Ga-

laad, fiul lui Mihail, fiul lui lesae,

fiul lui Ieddai, fiul lui Vuz.

15. A fratelui feciorului lui Avdiil,

a fiului lui Guni cpetenia casei p-
rinteti.

16. Lcuit-au în Galaad, în Va-

san i în satele lor, i în toate îm-

prejurrile Saronului pân la mar-

gini.

17. Toi acetia s'au numrat în

zilele lui îoatam împratul Iudei i

16. 27, 29.

J". 4 imp. 15, 5; i 14, 16, 28.

în zilele lui Ierovoam împratul lui

Israil.

18. Fiii lui Ruvim i ai lui Gad
i jumtatea neamului lui Manasî
brbai viteji, carii purtau pavz i
sabie i încordau arcul, i învai
la rsboiu patruzeci i patru de mii

apte sute i asezeci, cari ieau la

rsboiu.

19. i au fcut rsboiu cu Aga-

renii, cu Eturenii, cu Nafisenii i cu

Nadevenii.

20. i i-au biruit pre ei, i s'au

dat în mâinile lor Agarenii i toate

lcaurile lor, pentruc au strigat

ctre Dumnezeu în rsboiu, i i-au

auzit pre ei, c au ndjduit spre

dânsul.

21. i au prdat averile lor, c-
mile cinci mii i oi dou sute i
cincizeci de mii i asini dou mii,

i suflete de oameni o sut de mii

au robit.

22. i muli au czut rnii, cci
dela Dumnezeu er rsboiu, i au

lcuit în locul lor, pân când s'au

mutat în robie.

23. i cei din jumtatea neamului

lui Manasî au lcuit dela Vasan pân
la Vaal, Ermonul i Sanirul i pân
la muntele Ermonului, i în Livan

s'au înmulit ei.

24. i acetia sunt mai marii ca-

sei lor printeti: Ofer, Sei, Eliil, le-

remia, Odonia i îediil brbai vi-

teji, brbai numii mai mari case-

lor lor printeti.

25. i au defimat pre Dumnezeul

prinilor lor, i au curvit mergând

dup dumnezeii neamurilor pmân-
tului, pre care le-au ridicat Dumne-

zeu dela faa lor.

26. i au ridicat Dumnezeul lui

Israil duhul lui Ful împratul Asi-

riei i duhul lui Tegla-falasar îm-

pratul Asiriei, i a mutat pre Ru-

20. 2 Parat 26, 7. 23. fi 2 Lege 3, 9.

25. 4 Imp. 17, 7. 26. 4 imp. 15, 19, 29.
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vim, pre Gad i jumtatea semin-

iei lui Manasl, i i-a dus pre ei la

Haah i la Havor i la rîul lui Go-

zan pân în ziua aceasta.

CAP. 6.

Urmaii lui Levî i ai lui Aaron.

Cetile lor.

Fiii lui Levî: Gherson, Kaai i Me-

rari.

2. i fiii lui Kaat: Amvram, Isaar,

Hevron i Oziil.

3. i îiii lui Amvram: Aaron, Moisî

i Marfam, i îiii lui Aaron: Nadav,

Aviud, Eleazar i Itamar.

4. Eleazar a nscut pre Finees,

Finees a nscut pre Avis.

5. Avis a nscut pre Vochi, i
Vochi a nscut pre Ozi.

6. Ozi a nscut pre Zarea, Zarea

a nscut pre Mariil.

7. Mariil a nscut pre Amaria i
Amaria a nscut pre Ahitov.

8. Ahitov a nscut pre Sadoc, i
Sadoc a nscut pre Ahimaas.

9. Ahimaas a nscut pre Azaria

i Azaria a nscut pre loanan.

10. Ioanan a nscut pre Azaria,

acesta a preoit în casa, care o a

zidit Solomon în Ierusalim.

11. i a nscut Azaria pre Ama-
ria i Amaria a nscut pre Ahitov.

12. Ahitov a nscut pre Sadoc i
Sadoc a nscut pre Salom.

13. Salom a nscut pre Helchia

i Helchia a nscut pre Azaria.

14. Azaria a nscut pre Sarea i
Sarea a nscut pre losadac.

15. i losadac a mers, când au

mutat Domnul pre luda i Ierusa-

limul, prin mâna lui Navuhodonosor.

16. Fiii lui Levî: Gherson, Kaat i
Merari.

17. i acestea sunt numele fiilor

lui Gherson: Loveni i Semei.

6. !• Fac. 46, li; Num. 3, 17.

4. Num. 25, 13. 8. 2 Imp. 8, 17.

14. 4 Imp. 25, 18. 15. Ierem. 52, 21.

17. Eire 6, 16.

18. Fiii lui Kaat: Amvram, Isaar,

Hevron i Oziil.

19. Fiii lui Merari: Mooli i Musi,

acestea sunt neamurile lui Levî dup
casele lor printeti.

20. Fiul lui Gherson, Loveni fiul

lui let, fiul lui Zamat.

21. Ioav fiul lui, Adi fiul lui, Zara

fiul lui, lefri fiul lui.

22. Fiii lui Kaat: Aminadav fiul lui,

Kore fiul lui, Asir fiul lui.

23. Elcanâ fiul lui, Avisaf fiul lui,

Asir fiul lui, Kaat fiul lui.

24. Uriil fiul lui, Ozia fiul lui, Saul

fiul lui.

25. i fiii lui Elcanâ: Amessi i
Ahimot.

26. Elcanâ fiul lui, Suîi fiul lui,

Kenaat fiul lui.

27. Eliav fiul lui, Ierovoam fiul lui,

Elcanâ fiul lui, Samuil fiul lui.

28. Fiii lui Samuil, cel întâiu n-
scut: Sani i Avia.

29. Fiii lui Merari: Mooli, Loveni

fiul lui, Semei fiul lui, Oza fiul lui.

30. Samaa fiul lui, Agghia fiul lui,

Asea fiul lui.

31. Acetia sunt pre carii i-a rân-

duit David s cânte în casa Dom-
nului, când s'a aezat sicriul.

32. i slujeau înaintea cortului mr-,
turiei cu organe, pân când a zidit

Solomon casa Domnului în Ierusa-

lim, i au sttut dup rânduiala îor

la slujbele lor.

33. i acetia sunt cei ce stau, i
fiii lor din fiii lui Kaat, Eman cân-

treul fiul lui loil, fiul lui Samuil.

34. Fiul lui Elcanâ, fiul lui Iero-

ham, fiul lui Eliil, fiul lui Tou.

35. Fiul lui Suf, fiul lui Elcanâ,

fiul lui Maat, fiul lui Amati.

36. Fiul Iui Elcanâ, fiul lui loil,

fiul lui Azaria, fiul lui Safaniâ.

37. Fiul lui Kaat, fiul lui Asir, fiul

lui Aviasaf, fiul lui Kore.

IX. Esire 6, 15. 22. Esire 6, 24.

27. 1 'imp. 1,1.
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38. Fiul lui Isaar, fiul lui Kaat,

tiul lui Levî, îiuî lui îsrail.

39. i fratele lui Asaî, care st
deadreapta lui: Asaf fiul lui Vara-

hia, îiuî lui Samaa.

40. Fiul lui Mihail, hui lui Vaasia,

fiul lui Melhia,

41. Fiul lui Atani, fiul Iui Zaarai,

fiul lui Adai,

42. Fiul Iui Efam, fiul lui Zam-
mam, fiul lui Semei,

43. Fiul lui leet, fiul lui Gherson,

fiul lui Levî.

44. i fiii lui Merari fraii lor dea-

slânga: Etam fiul lui Kisa, fiul lui

Avai, fiul lui Maloh,

45. Fiul lui Asevi,

46. Fiul lui Amcssia, fiul lui Vani,

fiul lut Semir,

47. Fiul lui Mooli, fiul lui Musi,

fiul Iui Merari, fiul lui Levî.

48. i fraii lor dup casele lor

printeti Levifii cei rânduii la tot

lucrul slujbei cortului casei Dom-
nului.

49. i Aaron i fiii lui a tmâiâ
îa jertfelnicul arderilor de tot i la

jertfelnicul tmâerilor
b
la fot lucrul

sfânt al sfintelor, i a se rugâ pen-

tru îsrail, dup toate câte a porun-

cit Moisî robul lui Dumnezeu.

50. i acetia sunt fiii lui Aaron:

Eîeazar fiul lui, Finees fiul lui, A-

visu fiul lui.

51. Vochi fiul lui, Ozi fiul lui, Sa-

rea fiul lui.

52. Mariil fiul lui, Amaria fiul lui,

Ahilov fiul lui,

53. Sadoc fiul lui, Ahimaas fiul lui,

54. i acestea sunt cetile în care

lcuiau ei, hotarele fiilor lui Aaron

rudeniei, celor ce sunt ai lui Kaat,

c lor le-au czut cu sorti.

55. i le-au dat lor fievronul în

pmântul ludei, i cele de prin pre-

lurul lui.

49. Eire 30, 7, 8, 10; Num. 4, 16; i 7,

lOi 18, 1. 54. Is. Navî 21, 13.

56. Iar câmpurile cetii i satele

ei le-au dat lui Halev fiul lui lefoni.

57. i fiilor lui Aaron s'a dat ce-

tatea de scpare: Hevronul; Levna

cu împrejurimile ei i Seina cu îm-

prejurimile ei i Estamenul cu îm-

prejurimile Iui,

58. i letarul cu împrejurimile lui,

i Davirul cu împrejurimile lui,

59. i Asanul cu împrejurimile

lui i Vefsamisa cu împrejurimile ei

i Vefilul cu împrejurimile lui.

60. Iar din seminia lui Veniamin:

Gavaonul cu împrejurimile lui i Ga-

lemafa cu împrejurimile ei i Lavee

cu împrejurimile ei i Anafoful cu

împrejurimile lui, toate cetile lor

treisprezece ceti dup casele lor.

61 . Iar celorlali fii ai lui Kaat dup
casele lor printeti au dat deta

jumtatea seminiei lui Manasî cu

sori ceti zece.

62. i fiilor iui Gherson dup ca-

sele lor din seminia lui Isahar, din

seminia lui Asir, din seminia lui

Neffalim i din seminia lui Manasî

în Vasan ceti treisprezece.

63. i fiilor lui Merari dup ca-

sele lor din seminia lui Ruvim, din

seminia lui Gad i din seminia lui

Zavulon, cu sori dousprezece ce-

ti.

64. i au dat fiii lui Îsrail Levi-

ilor cetile cu împrejurimile lor.

65. i le-au daf cu sori din se-

minia fiilor lui luda, din seminia

fiilor lui Simeon i din seminia fi-

ilor lui Veniamin, cetile acestea

crora ei le-au dat nume.

66. i celor din rudenia fiilor lui

Kaat le-au czut cetile din hotarele

seminiei lui Efraim.

67. $i le-au dat lor cetile cele

de scpare: Sihemul cu împrejuri-

mile lui în muntele lui Efraim, i
Gazerul cu împrejurimile lui,

56. Îs. Navî 21, 9-12.
61, Is. Navi 21, 1-8. 67. 3 Imp. 9, 15.
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68. i lecmanul cu împrejurimile

îui i Veloronul cu împrejurimile lui,

69. i Aialonul cu împrejurimile

lui i Ghetrimonul cu împrejuri-

mile lui.

70. Iar dela jumtatea seminiei

îui Manasî: Anarul cu împrejurimile

lui i lernvlaanul cu împrejurimile

lui, dup rudenia rmiii fiilor lui

Kaat.

71. Fiilor lui Gherson din casa

jumtii seminiei lui Manasî: Go-

lanul din Vasan cu împrejurimile

lui i Asirotul cu împrejurimile lui.

72. Iar din seminia lui lsahar: Ghe-

desa cu împrejurimile ei i Devera

cu împrejurimile ei i Davorul cu

Împrejurimile lui,

73. i Ramotul i Enanul, cu îm-

prejurimile lor.

74. Iar din seminia lui Asir: Ma-

asal cu împrejurimile ei i Avdo-

nuî cu împrejurimile lui,

75. i Ucoc cu împrejurimile lui,

i Roov cu împrejurimile lui.

76. Iar din seminia lui Neîtalim:

Kedesul în Galilea cu împrejurimile

lui i Hamonul cu împrejurimile lui

i Kariatirimul cu împrejurimile lui.

77. i rmiii fiilor lui Merari

dela seminia lui Zavulon: Remonul
cu împrejurimile lui i Tavorul cu

împrejurimile lui.

78. i dincolo de Iordan, îeriho-

nul despre apusul Iordanului dela

seminia lui Ruvim: Vosorul în pu-

stie i împrejurimile lui i Iasa cu

împrejurimile ei,

79. i Kadimotul cu împrejurimile

îui i Meîaat cu împrejurimile lui.

80. i dela seminia lui Gad: Ra-

mot în Galaad cu împrejurimile lui

i Maanaim cu împrejurimile lui,

81. i Esevon cu împrejurimile

lui i Iazirul cu împrejurimile lui.

69. Is. Navi 10, 12. 71. H 2 Lege 4, 43.
72. Is. Navî 21, 28.

74. Is. Navî 21, 30.

78. fs. Navi 21, 36.

CAP. 7.

Urmaii lui lsahar, ai lui Veiiiamin y

ai lui Neftalim. ai Ini Ma-ntrs: ai

lui Efrem, ai lui Asir.

Fiii lui lsahar erau acetia : Tola,

Fua, Iasuv i Semeron, patru.

2. Fiii lui Tola: Ozi, Rafea, leriil,

Iamai, Iemasan i Samuil, carii au

îost mai marii caselor seminiilor

din rudeniea lui Tola, brbai viteji

în neamurile lor, numrul lor pe

vremea lui David douzeci i dou
de mii i sase sute.

3. Fiii lui Ozi: lezraia, i fiii lui

lezraia: Mihail, Avdiu, Ioil i îesia,

cinci, toi acetia cpetenii.

4. i împreun cu ei dup casele

prinilor lor, dup casele semini-

ilor lor, brbai viteji la rsboiu trei-

zeci i ase de mii, c au avut multe

femei i feciori.

5. i fraii lor în toate neamurile

lui lsahar brbai viteji, optzeci i
apte de mii, dup numrul lor.

6. Fiii lui Veniamin: Vale, Vahir,,

i lediil, trei.

7. Iar fiii lui Vale: Esevon, Ozi,

Oziil, îerimut i Uri, cinci cpetenii

caselor printeti celor viteji, i nu-

mrul lor douzeci i dou de mii

i treizeci i patru.

8. i fiii lui Vahir: Zemira, loas,.

Eliezer, Elilenan, Amaria, Îerimut,

Aviud, Anatot i Eliemet, toi ace-

tia fiii lui Vahir.

9. i numrul lor dup seminiile

lor, cpetenii ai caselor printeti,,

viteji douzeci de mii i dou sute.

10. i fiii lui lediil: Valaan, i fiii

luiValaan: laus, Veniamin, Aot, Ha~

nana, Zetan, Tarsi i Ahisaar.

11. Toi acetia fiii lui lediil cpe-
teniile caselor printeti, viteji apte-

sprezece mii i dou sute, puternici

la rsboiu.

7. 1. Fac. 46, 13.

6. Fac. 46, 21; Num. 26, 3S.
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12 » Sa P fin i Apîit1 ?i ÎHi lui

nr Asom fiul lu' Aor -

13 Si fiii lui Neftalim: lasiil, Ooni

s .; Asir. Selum fiul lui, Valam iiul lui.

14 Fiii lui Manasî: Esriil pre care

i i_a nscut iitoarea lui Sira, i i-a

ngscuJ iui < preMahir tatl lui Ga-

laad.

15. Si Mahiraluaf femeie lui Ap-

îin si lui Sapfin, i numele surorii

lui Mooha, i numele ceilalfe Sap-

faad, i s'au nscut lui Sapfaad fete.

16. i a nscut Mooha femeia lui

Mahir fiu, i a chemat numele lui

Fares, i numele fratelui lui Suros,

fiii Iui Ulam i Recom.

17. i fiii lui Ulam, Vadam, ace-

tia sunt fiii lui Galaad fiul lui Ma-

hir, fiul lui Manasî.

18. i sora lui Melehet, a nscut

pre Isud, pie Aviezer i pre Maela.

19. i au fost fiii lui Semira: A-

im, Sihem, Lachim i Anian.

20. i fiii lui Efraim: Sotalat.Va-

rad fiul lui, Taaf fiul lui, Elada fiul

lui, Saaf fiul lui,

21. i Zavad fiul lui, Solele fiul

Iui, Azer i Elead, i i-au ucis pre

ei oamenii din Ghet, cei nscui în

pmântul acela, pentruc s'au po-

gor?!, ca s le ia vitele lor.

22. i i-a plâns Efraim tatl lor

zile'multe, i au venit fraii lui s-1

mângâe.

23. i a intrat la femeia sa, i a

luat în pântece i a nscut fiu, i
a chemat numele lui Veria, pentruc
întrunecazuri s'anscutîn casamea.

24. i fata lui Saraa, i întru cei r-
mai, i a zidit Vetoronul, i cel de

jos i cel de sus, i fiii lui Ozan,

Seira.

25. i Rafi fiul lui Saraf, Talees

fiii lui, i Taen fiul lui.

26. Laadan fiul lui, fiul lui Amiud,
fiul lui Elisamai.

12. Fac. 46, 24. 15. Num 27, 1.

20. Num. 26, 35.

27. Fiul lui Nun, fiul lui Isue.

28. i inutul lor i lcaul lor:

Vetilul i satele lui, despre rsrit
Noaranul, despre apus Gazerul cu

satele lui i Sihemul cu satele lui,

pân la Gaza i satele ei.

29. i pân la hotarele fiilor lui

Manasî: Vetsaanul cu satele lui, Ta-

nahul cu alele lui, Maghedonul cu

satele lui, Dorul cu satele lui, în-

tr'acestea lcuiau fiii lui Iosiffiul lui

Israil.

30. Fiii lui Asir: Iemna, Suia, Isui,

Veria i Sore sora lor.

31. i fiii lui Veria: Haver i Mel-

hiil, acesta este tatl lui Vertait.

32. i Haver a nscut pre Iaflit,

pre Samir, pre Hotan i pre Sola

sora lor.

33. i fiii lui Iaflit: Fasec, Vamai!

i Asit. Acetia sunt fiii lui Iaflit,

34. i fiii lui Semir: Ahir, Rooga,

lava i Aram.

35. i fiii lui Elem fratele sau:

Sofa, Imana, Selis i Amal.

36. Fiii lui Sofa: Sue, Arnafar,

Suda, Varin i Imran.

37. i Vasan, Ola, Sama, Salisa,

letra i Veira.

38. i fiii lui letir, Iefina, Fasfa i
Ara.

39. i fiii lui Ola: Oreh, Aniil i
Rasia,

40. Toi acetia sunt fiii lui Asir,

toi cpeteniile caselor lor, alei în-

tru vitejie, mai mari povuitori, nu-

mrul lor acelor iscusii la rsboiu,

brbai douuzeci i ase de mii.

CAP. 8.

Urmaii lui Veniamin i ai lui Saul.

Yeniamin a nscut pre Vale cel

întâiu nscut al su, pre Asvil

cel al doilea i pre Ara cel al treilea.

2. Pre Noa cel al patrulea i pre

Raîa cel al cincilea.

28. Is. Navi. 16, 1, 2, 3.

!
30. Fac. 46, 17; Num. 26, 44.

I 8. 1. Fac. 46, 21.
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3. i au fost feciorii lui Vale: Adir,

' Ghira i Aviud.

4. Avesua, Noamâ i Ahia.

5. Ghera, Seîufam i Uram.

6. Aceh'a suni fiii lui Aod, ace-

tia suni mai marii caselor celor

ce lcuesc în Gavee, i i-au mulai

pre ei la Mahanali:

7. Naama, Ahia i Ghirâ, acesta

esteleglaam, i a nscut pre Aza i
pre lahiho.

8. i pre Saarin 1-a nscut în

câmpul lui Moav, dupce a slobo-

zit el pre Osin i pre Vaada femeile

sale.

9. i a nscut din Ada femeia sa

pre lolav, pre Sevia, pre Misa i
pre Melha.

10. Pre Ievus, pre Zavia i pre

Marma, acetia au fost mai marii

caselor.

11. i din Osin a nscut pre A-

vifol i pre Alfaal.

12. i fiii lui Alfaal, Ovid, Misaal

i Semir, acesta a zidit Onanul, Lo-

dul i satele lui.

13. i Veria i Sama, acetia sunt

mai marii caselor celor ce lcuesc

în Elam, i acelia au gonit pre

cei ce lcuiau în Chef.

14. i fraii lui Sosic i Arimot.

15. Zavadia, Orid i Eder.

16. Mihail, lesfa i loda, fiii lui

Veria.

17. Zavadia, Mosolam, Azachî i
Avar.

18. Isamari, Iecslia i lovav fiii lui

Elfaal.

19. Iachim, Zahri i Zavdi.

20 Elionai, Salati i Eliili.

21. Adaia, Varaia i Samara! fiii

lui Samait.

22. lesfan, Ovid i Eleil.

23. Avdon, Zehri i Anan.

24. Anania, Arrtvri, Elam i Anatot.

25. latin, lefadia i Fanuil, fiii lui

Sosic.

26. Samsrai, Saaria i Gotolia.

27. Iarasia, Eria i Zehri fiii lU j

Iroam.

28. Acetia sunt mai marii caselor

dup neamurile lor; fruntaii ace-

tia au lcuit în Ierusalim.

29. i în Gavaon a lcuit tatl

lui Gavaon, i numele femeii lui

Moaha.

30. i fiul ei cel întâiu nscut
Avdon, Sur, Chis, Vaal, Nadav i Ntr.

31. i Ghedur, cu fraii lui Zac-

hur i Machelot.

32. i Machelot a nscu! pre Sa-

maa, acetia au lcuit în preajma fra-

ilor si în Ierusalim cu fraii lor.

33. i Nir a nscut pre Chis, i
Chis a nscut pre Saul i Saul a

nscut pre Ionatan, pre Melhisue,

pre Aminadav i pre Asaval.

34. i fiul lui Ionatan : Merivaal,

Memfivoste; i Merivaal a nscut
pre Miha.

35. i fiii lui Miha: Filon, Meloh,

Tarah i Ahaz.

36. Ahaz a nscut pre Iada i
lada a nscut pre Salemat, pre As-

mot i pre Zamvri, iar Zamvri a n-
scut pre Mesa.

37. i Mesa a Nscut pre Vaana.

Raîea fiul lui, Elasa fiul lui, Esil

fiul lui.

38. Esil a avui ase fiii, i ace-

stea sunt numele lor: Ezricam cei

întâiu nscut al lui, Ismail, Saria,

Avdia, Anan i Asa; toi acetia fiii

lui Esil.

39. i fiii lui Asii fratele lui, Elam

cel întâiu nscut al lui, las al doi-

lea i Elifaîet al treilea.

40. t au fost fiii lui Elam brbai
viteji, trgtori cu arcul, i cu muli

fii, i fiii fiilor o sut i cincizeci,

toi acetia din fiii lui Veniamin.

29. 9, 35.

33. 1, Imp. 14, 50; 2, Imp. 2, S.

34. 2, Imp. 4, 4 i 9, 12.
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CAP. 9.

locuitorii din Ierusalim i Gavaon.

Pol
Jsraiiul s'a numra! dup se-

miniile lor, i acetia suni scrii

în cartea împrailor lui Israil i a

ludei, cu cei ce s'au mutat în Va-

vilon' pentru frdelegile lor.

2 Si cei ce au lcuit mai întâiu

în moiile sale, în cetile sâle, din

Israil, Poeii i Icviii i cei afie-

rosii.

3. i în Ierusalim au lcuit din fiii

lui luda i din fiii lui Veniamin i

din fiii lui Efraim i dinfr'ai lui Mâ-

nai.

4. i Gnoii i fiul lui Amiud, fiul lui

Amvri, fiul lui Amvraim, fiul lui Vuni,

fiul fiilor lui Fares, al fiului lui Iuda.

5. i din Siloni, Asaia cel întâiu

nscut al lui i fiii lui.

6. Din fiii lui Zara, leii i fraii

lor ase mie i nouzeci.

7. i din fiii lui Veniamin, Salom

fiul lui Mosolam, fiul lui Oduia, fiul

Iui Asanua.

8. i lemnaa fiul lui Ieroham i
Ilo. Acetia sunt fiii lui Ozi, fiul lui

Mahir i Mosolam fiul lui Safatia,

fiul lui Raguil, fiul Iui Iemnai.

9. i fraii lor dup naterile lor,

nou sute cincizeci i ase, toi br-
bai mai mari ai caselor, dup ca-

sele lor printeti.

10. i dintre preoi Iodae, loarim

i Iahin.

11. i Azaria fiul lui Helchia, fiul

lui Mosolam, fiul lui Sadoc, fiul lui

Maraiot, fiul lui Ahitov povuitorul

casei lui Dumnezeu.

12. i Adaia fiul lui Iraam, fiul iui

Fahor, fiul lui Melhia i Maasaia fiul

lui Adiil, fiul lui Ezira, fiul lui Moso-

lam, fiul lui Maselmot, fiul lui Emir.

13. i fraii lor mai marii caselor

lor printeti o mie apte sute i
asezeci, vrednici la slujba casei

ui Dumnezeu.

14. i din Levii: Samaia fiul lui

Asov, fiul lui Ezricam, fiul Iui Asa-

via din fiii lui Merari.

15. i Vacvacar, Aris, Galaal i
Mattania fiul lui Miha, fiul lui Ze-

hri, fiul lui Asaf.

16. i Avdia fiul lui Samia, fiul lui

Galaal, fiul lui lditun i Varahiafiul

lui Osa, fiul lui Elcanâ, care lcuiâ

în satele lui Noteîati.

17. i portarii: Salom, Acum, Tel-

man, Diman i fraii lor; Salom c-
petenie.

18. i acetia pân acum în poarta

împratului spre rsrituri, acetia

sunt portarii la taberile fiilor lui

Levî.

19. i Selum fiul lui Kore, fiul lui

Aviasaf, fiul lui Kore i fraii lui

dup casa tatlui su, Koritenii pre-

ste lucrurile slujbei, pzind intrrile

cortului, i prinii lor pzind in-

trarea la casa Domnului.

20. i Finees fiul lui Eleazar po-

;

vuitor erâ preste dânii înaintea

Domnului, iar dup acesta,

21. Zaharia fiul lui Mosolam por-

tar uii cortului mrturiei.

22. Toi portarii cei alei portari

la pori dou sute doisprezece, a-

cefia numrai dup slaile lor,

pre acetia i-a rânduit i i-a pus

David i Samuil vztorul întru cre-

dina lor.

23. Acetia i fiii lor erau la por-

ile casei Domnului i în casa cor-

tului, ca s pzeasc pre rând.

24. Spre cele patru vânturi erau

porile: spre rsrit, spre apus, spre

miazzi i spre miaznoapte.

25. i fraii lor în slaele lor

petreceau, i veneau în ziua a ap-
tea, din vreme în vreme, când le erâ

vremea pre rând.

26. Pentruc paza acestor patru

pori erâ încredinat Leviilor, i ei

9. 17. 26, 1. 22. 1 Imp. 9, 9.

23. 2 Parai. 9, 14. 25. 4 Imp. 11, 5.

26. 3 Imp. 6, 5.
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erau preste cmrile i preste vistie-

riile casei Domnului.

27. i prin prejurul casei lui Dum-
nezeu, c în scama lor er paza i
cheile ca s deschiz dimineaa por-

ile bisericii.

23. i din ei erau preste uneltele

slujbei, c cu numr le bga i cu

numr le scotea.

29. i dintru ei erau pui preste

vase i preste toate vemintele cele

sfinte i preste fina de grâu i pre-

ste vin i preste untuîdelemn i pre-

ste tmâie i preste mirodenii.

30. i din fiii preoilor erau fc-
tori de mir cu aromate.

31. Mattatia din Levii, acesta este

cel întâiu nscut al lui Salom co-

riteanului, cu credin preste jertfa

ce se fcea în tigaia marelui preot.

32. i din fiii Katitenilor, dintre fra-

ii lor, erau preste pâinile punerii îna-

inte, ca s se gteasc din sâmbt
în sâmbt.

33. i acetia sunt cântrei mai

mari caselor Leviilor celor rânduii

pre rând la slujba cea de zi i cea

de noapte, a lucrurilor.

34. Acetia sunt mai marii case-

lor Leviilor dup neamurile lor;

cpeteniile acestea au lcuit în Ie-

rusalim.

35. i în Gavaon a lcuit tatl lui

Gavaon leii, i numele femeii lui

Mooha.

36. i fiul lui cel întâiu nscut:

Avdon, Sur, Chis, Vaal, Nir i Nadav.

37. Ghedur i fraii lor Aiun, Za-

khur i Machelot.

38. i Machelot a nscut pre Sa-

maa, i acetia cu fraii lor au l-

cuit în Ierusalim.

39. i Nir a nscut pre Chis i
Chis a nscut pre Saul i Saul a

nscut pre Ionatan, pre Melhisue,

pre Aminadav i pre Asaval.

28. Eirc 27, 3. 29. Lev. 2, 1, 4, 5.

30. Esire 30. 7, 23. 31. Lev. 2, 5.

32. Lev. 24, 6. c5. 8, 29.

40. i fiul lui Ionatan, Merivjgi

i Merivaal a nscut pre Miha.

41. i fiii lui Miha: Filon, Maloh
Tarah i Ahaz.

42. i Ahaz a nscut pre ladg

i Iada a nscut pre Galemet i p r2

'

Gazmot i pre Zamvri, i Zamvri a

nscut pre Massa.

43. i Massa a nscut pre Vaana,

fiul acestuia Rafaia, fiul acestuia

Elasa, fiul acestuia Esiî.

44. i Esil a avut ase fii, j
acestea sunt numele lor: Ezricam

cel întâiu nscut al lui, Ismail, Sa-

raia, Avdja, Anan i Asa; acetia

sunt fiii lui Esil.

CAP. IO
Moartea lui Saul în lupt cu Filistenii,

Cei de alt neam au fcut rsboiu

asupra lui Israil, i au fugit 1-

srailtenii de ctre faa celor de alt

neam, i au czut rnii în muntele

Ghelvue.

2. i au urmrit cei de alt neam
pre Saul i pre fiii lui, i au btut

cei de alt neam pre Ionatan pre

Aminadav i pre Melhisue, fiii lui

Saul.

3. i s'a îngreuiat rsboiul asu-

pra lui Saul, i l-au aflat pre el s-
gettorii, i l-au rnit cu sgei.

4. i a zis Saul purttorului ar-

melor sale: scoate sabia ta, i m
strpunge cu ea, ca nu cumva s
vie aceti netei împrejur, i m
vor batjocori; i n'a vrut purttorul

armelor lui s fac aceasta, c se

temea foarte, i a luat Saul sabia, i
a czut preste ea.

5. i a vzut purttorul armelor

lui c a murit Saul, i a czut i
el preste sabia sa, i a murit.

I
6. A murit Saul i trei feciori ai

I lui în ziua aceea i toat casa lui

1 de odat.

IO. 1- 1. Imp. 31, 1.

4. >d. 9, 54; 1, Imp. 31, 4.
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7 Si a vzut tot omul lui Israil,

rare lcuiâ în vale, c a fugit Is-

ail i cum ca a murit Saul i iiii

L 'si au lsat cetfile lor, i au

fugit 'i a" venU cci de a11 neam
'

S i au icuit în ele.

8 Si a fost a doua zi, au venit

ce i de aH nuam, ca s prade pre

Cz\ rnii, i au aflat pre Saul i

pre iiii lui czufi în muntele Ghelvue.

g, i l-au desbrcat pre el, i i-au

luat capul lui i armele lui, i le-au

-trimis în pmântul celor de alt neam

împrejur, ca s binevesteasc în

«sa idolilor lor i poporului.

10. i au pus armele lui în casa

Dumnezeului lor, i capul lui l-au

p U s în casa lui Dagon.

11. i au auzit toi cei ce lcuiau

în lavis Galaad, toate câte au f-

cut cei de alt neam lui Saul i fi-

ilor lui Israil.

12. i venind din Galaad oameni

puternici, au luat trupul lui Saul

i trupurile fiilor lui, i le-au adus

în lavis, i au îngropat oasele lor

supt stejar în lavis, i au postit ap-
te zile.

13. i a murit Saul întru frde-
legile sale, care a fcut înaintea lui

Dumnezeu, dup cuvântul Domnu-
lui pentruc nu 1-a pzit, ci a în-

trebat pre cea cu duh pitonicesc,

ca s cerce, i i-a rspuns lui Sa-

muil prorocul, i n'a întrebat pre

Domnul, i l-au omorît pre el, i au

mutat împria la David fiul lui

lesse.

CAP. 11.

David împrat,

Si s'a adunat tot Israilul la David

j
în Hevron, zicând: iat oasele fale

i carnea ta suntem noi.

2. i ieri i alaltieri când erâ Saul

ii. 1 Irrjp. 31, 9. 12. 1 Imp. 31, 13.

13. 1 imp. 15, 19; 1 Imp. 28, 8.

41. 1. 2 Imp 5, l; si 19, 13.

2. 1 Imp. 19, 8.

împrat, fu erai care scoteai i a-

duceai pre Israil, i au zis Domnuî
Dumnezeul tu {ie, fu vei pate pre

poporul meu Israil, i tu vei fi po-

vfuilor presfe poporul meu Israil.

3. i au venit tofi btrânii lui I-

srail la împratul în Hevron, i Ie-a

pus lor împratul David legtur în

Hevron înaintea Domnului, i a uns

pre David împrat presfe Israil dup
cuvântul Domnului prin mâna lui

Samuil.

4. i s'a dus împratul David i
fot Israilul în Ierusalim, acesta erâ

levus, i acolo Ievuseii erau carii

lcuiau pmântul.

5. i au zis lcuitorii din levus

lui David: nu vei intrâ aici, i a luat

David cetatea Sionului, aceasta este

cetatea lui David.

6. i a zis David: oricine va lovi

întâiu pre levuseu, va fi boier si

cpetenie, i s'a suit asupra ei în-

tâiu loav fiul Saruiei, i s'a fcut

cpetenie.

7. i a ezut David în cetate, pen-

tru aceea s'a chemat cetatea lui

David.

8. i a fcut zid împrejurul cetii.

9. i mergea David sporind i
mrindu-se, i Domnul atofiiforul

era cu el.

10. i acetia sunt cpeteniile vi-

tejilor lui David, c 1-a ajutat s
fie împrat preste fot Israilul dup
cuvântul Domnului, care l-au grit

ctre Israil.

11. i acesta este numrul viteji-

lor ai lui David: Iesevada feciorul

lui Ahaman cpitanul presfe treizeci,

acesta a scos sabia sa deodat a-

supra a trei sute, pre carii i-a r-
nii deodat.

12. i dup el Eleazar feciorul

3. 1 Imp. 16, 13. 4. Is. Navî 15, 8.

5. 2 Imp. 5, 7. 6. 2 Imp. 5, S.

7. 2, Imp. 5, 7.

10. 1, Imp. 23, 8; 2, Imp. 28, 8.

12. 2, Imp. 23, 9.
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lui Dodai al lui Ahohi, care erau în-

tre eei irei viteji,
j

13. Acesta era cu David în Fa- I

sodamin, când cei de alt neam s'au

adunat acolo la rsboiu, i era o
\

parte de arin plin de orz, i po-

porul a fugit dinaintea celor de alt

neam.
14. i a sttut în mijlocul arinei,

i a aprat-o i a btut pre cei de

alt neam, i au fcut Domnul mân-

tuire mare.

15. i s'au pogorît cei trei din trei-

zeci, carii erau cpetenie la piatra

lui David, la petera lui Odolam, i
tabra celor de alt neam tbrîse
în valea uriailor.

16. i David erâ atunci în cetate,

i tabra celor de alt neam erâ a-

funci în Vitleem. .
j

17. i a poftit David, i a zis: cine ;

m va adpâ cu ap din fântâna

Vitleemului cea de lâng poart?
j

18. i rupser acei trei viteji ta-
j

bra celor de alt neam, i scoaser
ap din fântâna cea din Vitleem de

lâng poart, i o luar i venir

îa David, i n'a vrut David s o bea,

ci o a vrsat Domnului.

19. i a zis: departe s fie dela

mine Doamne a face cuvântul ace-

sta, au sângele oamenilor acestora

voi bea? Sufletele lor? Cci cu su-

fletele lor o au adus, i n'a vrut s
o bea, aceasta au fcut cei trei vileji.

!

20. i Avesa fratele lui Ioav, a-

cesta erâ cel mai mare între cei trei,

acesta a scos sabiea sa asupra a

trei sute, pre carii i-a rnit deodat,

i acesta erâ vestit între cei trei.

21. i el cel al treilea a fost mai

mrit decât cei doi, i le-a fost lor

cpetenie, i pân la cei trei n'a

ajuns.

22. i Vanaia feciorul lui Iodae

fecior de viteaz, multe sunt faptele

13. 2, Imp. 5, 17. 16. 2 Imp. 23, 14.

17. 2 Imp. 23, 15. 21. 2 Imp. 23, 19.

22. 2 Imp. 23, 20.

lui din Kavasail, acesta a ucis pre
doi foarte tari Moaviteni, i el s'a

pogorît de a ucis pre leu îngroap
într'o zi cu zpad.

23. i acesta a ucis pre un br-
bat Eghipfean chipe, de cinci co|i

i în mâna Ephipteanului erâ suli
ca sulul pânzarului, i s'a pogorît

Vanaia asupra lui cu toiagul, i a

luat din mâna Eghipteanului sulia

i 1-a omorît cu sulia lui.

24. Acestea a fcut Vanaia fecio-

rul lui Iodae, i numele lui este în-

tre cei trei viteji.

25. Decât cei treizeci erâ mai m-
rit acesta, i la cei trei n'a ajuns, i
1-a pus pre el David presle casa sa.

26. Acetia sunt vitejii otirei: A-

sail fratele lui Ioav, Eleanan fecio-

rul lui Dodoe din Vitleem,

27. Samaot al lui Arori, tlellis al

lui Afelloni,

28. Orâ feciorul lui Echis Teco-

iteanul, Aviezer Anatotineanul,

29. Sovabai Usatineanul, Iii Aho-

niteanul,

30. Marai Nefofatineanul.Htaod fe-

ciorul lui Nooza Netofatineanul,

31. Eri feciorul lui Revee din mun-

tele lui Veniamin, Vanaia Faratoni-

teanul,

32. Uri din Nahaliglas, AviiI Ga-

ravetineanul,

33. Azvon Varomiteanul, Eliava Sa-

lavoniteanul,

34. Fiul lui Asam Gazonifeanul,

Ionatan fiul lui Sola Arariteanul,

35. Ahimîiul lui Ahar Arariteanul,

Elfat fiul lui Tiroîar,

36. Afer Mehoratrineanul, Ahia Fe-

lonifeanul,

37. Iser£ Harmadaiteanul, Naare

fiul lui Azove,

38. Ioil fratele lui Natan, Mevaal

fiul lui Agari,

39. Seli Amoniteanul, Naahor Vi-

26. 2 Imp. 23, 24.
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rotineanuî purttorul de armele lui

loav fiul Saruiei,

40. Ira îetrineanul, Gariv Ietori-

neanul,

41. Uria Hetntineanul, Zavel fiul

lui Ahia,

42. Adina fiul lui Seza al lui Ru-

vim cpetenie, i cu el treizeci.

43. Anan feciorul lui Mooha i

losafat Mafanineanul,

44. Ozia Astarotineanul, Samata,

si leiil fiii lui Ho fam al lui Arri,

45. Iediil fiul lui Sameri i Iozae

fratele lui Tosaiteanul,

46. Eliil Maoifeanul i Iarivi i lo-

sia fiul lui,

47. Elaam si Ietama Moavileanul,

Daliil, Ovid i lessiil Mesoviateanul.

CAP. 12.

Vite/ii cari au urmat pre David.

Acetia sunt carii au venit la Da-

vid în Sichelag.când înc fugea

de faa lui Saul feciorul lui Kis, i
acetia împreun cu ceilalji viteji

i-au ajutat la rsboiu
;

2. i din arc i cu dreapta i cu

stânga svârlind pietre i sgeji. Din-

tre frajii lui Saul din Veniamin :

3. Mai marele Ahiezer i Ioasfiul

lui Asma Gavatineanul, Ioil i lofa-

lit fii lui Asmot i Verhia i Iiul din

Anatot.

4. i Samaias Gavaoniteanul vi-

teaz dintre cei treizeci, i preste cei

Ireizeci; leremia i leziil i loanan

i loazavat Gadaralineanul,

5. Azai, Arimut, Vaalia, Samaria

i Safatia liarefiileanul,

6. Elcanâ, Isuni, Ozriil, Iozara, So-

vocam, Coritenii.

7. i lelia i Zavadia fiii lui le-

roam din Ghedor.

8. Iar din Gad au trecui la David

în pustie brbai tari i puternici,

12. / 1 imp. 27, 1, 6. 2. Jud. 20, 16.

8. 2 Imp. 2, 16.

ostai gata de rsboiu cu scuturi i
cu sulie, i feele lor ca faa leu-

lui, i sprinteni i iui ca cprioa-

rele în muni.

9. Aza cpetenia întâiu, Avdia al

doilea, Eliav al treilea,

10. Masmana al patrulea, leremia

al cincilea,

11. Ieti al aselea, Eliav al ap-
telea,

12. Ioanan al optulea, Eliazar al

noulea.

13. leremia al zecelea, Melhavane

al unsprezecelea.

14. Acetia au fost din fiii lui Gacî

cpetenie olirei, preste o sut cel

mai mic, i cel mai mare preste o mie.

15. Acetia au fost carii au trecui

Iordanul în luna cea dintâiu, când

era plin din mal în mal, i au go-

nit pre toi cei ce lcuiau vile de

la rsrit pân la apus.

16. i au venit din fiii lui Venia-

min i ai lui Iuda în ajutorul lui

David.

17. i David a ieit întru întâm-

pinarea lor, i le-a zis lor : de ai

venit cu pace la mine ca s m a-

jutai, inima mea uneasc-se cu voi;

iar de este s fiu dat vrjmailor
mei, nu prin adevrul mâinii, vaz
Dumnezeul prinilor votrii, i s
mustre.

18. i duh a cuprins pre Amase
cpeteniea celor treizeci, i a zis

:

mergi Davide fiul lui lese i popo-

rul tu cu pace, pace fie i pace

celor ce-i ajut ie, c i-au ajutat ie

Dumnezeul tu; i i-a primit pre ei

David, i i-a pus pre ei cpetenie

otirii.

19. i din Mânase au venit la Da-

vid, când s'au ridicat cei de alt neam
asupra lui Saul cu rsboiu, i nu

le-a ajutat lor David c s'au sftuit

mai marii celor de alt neam zicând:

15. Is. Navi3, 15. 18. Jud. 6, 34.

VJ. 1 Imp. 29, 4.
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cu capetele brbailor acestora se

va întoarce la Saul domnul su.

20. i mergând David în Siche-

lag s'au iipit de el cei din Mânase:

Edna, losavat, Rodiii, Mihail, losa-

vet, Elimut i Semati cpeteniile mi-

ilor lui Mânase.

21. i acetia au ajutat lui David

asupra lui Ghedur, c erau toi pu-

ternici la vîrtute, i povjuiau otirea.

22. C din zi în zi veneau în a-

jutorul lui David, pân ce s'a fcut

otire mare, ca otirea lui Dumnezeu.

23. i acestea sunt numele cpe-

teniilor otirei, carii au venit la Da-

vid în Hevron, ca s dea lui îm-

pria lui Saul dup cuvântul Dom-
nului.

24. Fiii lui Iuda, carii purtau scu-

iuri i sulie, ase mii opt sute, is-

cusii la rsboiu.

25. Din fiii lui Simeon viteji iscu-

sii în rsboiu, apte mii o sut.

26. Din fiii lui Levî, patru mii ase
sule.

27. Iodae povuitorul celor din

neamul lui Aaron, i cu dânsul trei

mii apte sute.

28. i Sadoc cel tânr puternic

la vîrlufe, i ai casei tatlui su c-
petenii douzeci i doi.

29. Din îiii lui Veniamin din îraii

lui Saul trei mii, c mai muli din

•ei erau înc pzitorii casei lui Saul.

30. Din îiii lui Eîraim douzeci de

mii opt sute, puternici la vîrtute, oa-

meni numii dup casele lor prin-

1eti.

31. Din jumtatea neamului lui

Mânase optsprezece mii, i acetia

s'au hotrî! anume ca s vie s fac
pre David împrat.

32. Din fiii lui îsahar, carii price-

peau i cunoteau la vreme ce tre-

bue s fac Israil, cpeteniile lor

dou sute i toi fraii lor cu dânii.

33. Dela Zavulon, carii au ieit

20. 1 Imp. 30, 1.

gafa la rsboiu cu toate armele cele

de rsboiu cincizeci de mii, ca s
ajute lui David nu cu mâinile goale.

34. Dela Neftalim cpetenii o mie,

i cu ei de cei cu scuturi i cu su-

lie treizeci i apte de mii.

35. i dela Dan gata la rsboiu
douzeci i opt de mii opt sute.

36. Dela Asir, carii ieise s a-

jute la rsboiu patruzeci de mii.

37. i de cea parte de Iordan de

la Ruvim, dela Oad i dela jumta-
tea seminiei lui Mânase cu toate u-

neltele de lupt la rsboiu o sut
douzeci de mii.

38. Toi acetia oameni rsboinici

gtii la rânduiala osteasc cu

suflet de pace, i au venit în He-

vron, ca s fac pre David împ-
rat preste fot Israilul, i ceilali din

Israil cu un suflet ca s fac îm-

prat pre David.

39. i au fost acolo cu David trei

zile mâncând i bând, c le-au fost

gtit lor fraii lor,

40. i vecinii lor pân la îsahar,

Zavulon i Neftalim, le aduceau lor

cu cmile, cu asini, cu mucoi i
cu boi: mâncri, fin, legturi de

smochine, stafide, vin, untdelemn i
mulime de viei i oi, c bucurie

era întru Israil.

CAP. 13.

Aducerea i aezarea sicriului mr-
turiei.

Si
s'a sftuit David cu boierii i

j
cu cei mai mari preste mii i pre-

ste sute i cu toate cpeteniile.

2. i a zis David ctre toat a-

dunarea lui Israil: de v place vou
i de va voî Domnul Dumnezeul no-

stru, s trimitem la fraii notri cei

rmai în tot pmântul lui Israil, i
împreun cu ei preoii i leviii din

cetile moiilor sale s se adune

la noi,

37. Num. 32, 33.



1-a PARALIPOMEN E 13-14 531

3. i s mulm sicriul Dumne-

zeului nostru la noi, c nu l-am mai

cercetat din zilele lui Saul.

4. Si a zis toat adunarea s fac

a ss c bun este cuvânlul acesla îna-

intea a fot poporul.

5. i a adunat David pre toi Is-

railul dela hotarele Eghipelului i

pân la intrarea Imatului, ca s a-

duc sicriul, lui Dumnezeu din ce-

tatea îarim.

6. i 1-a adus David, i tot Isra-

iiul s'a suit în cetatea lui David, care

era a Iudei, ca s duc de acolo si-

criul lui Dumnezeu, Domnului cel

ce ade pre Heruvimi unde s'a che-

mat numele lui.

7. t a adus sicriul lui Dumne-

zeu în car nou din casa lui Ami-

nadav i Oza i fraii lui aduceau

-carul.

8. Iar David i tot Israilul de bucu-

rie jucau înaintea lui Dumnezeu din

toat puterea cu alute, cu cobze, cu

iimpine, cu chimvale i cu trâmbie.

9. i a venit pân la aria lui Ki-

-don, i a întins Oza mâna sa ca

s ie sicriul, cci cârmise vielul.

10. i s'a mânieat Domnul cu ur-

gie pre Oza, i 1-a lovit pre el acolo,

pentruc a întins mâna sa la sicriu, i
a murii acolo înaintea lui Dumnezeu.

11. i s'a întristat David cci au

îcui Domnul tiere în Oza, i a

numit locul acela tierea lui Oza,

pân în ziua aceasta.

12. i s'a temut David de Dum-
nezeu în ziua aceea, zicând : cum
voiu bga la mine sicriul lui Dum-
nezeu?

13. i n'a bgat David la sine si-

criul în cetatea lui David, ci 1-a a-

bîut în casa lui Avedarâ Heteul.

14. i a ezut sicriul lui Dumne-
zeu în casa lui Avedarâ trei luni, i
bine a cuvântat Dumnezeu pre A-

vedarâ i oale ale lui.

13. 5. 2 Imp. 6, 1-3.

CAP. 14.

Femeile i fiii lui David. Biruina
lui David asupra Filistenilor.

A trimis Hiram împratul Tirului

la David soli i lemne de che-

dru i zidari i teslari de lemne, ca

s-i zideasc lui cas.

2. i a cunoscut David c l-au f-
cut pre el Domnul împrat preste

Israil, c s'a prea înlat împria
lui pentru poporul su Israil.

3. i 'a mai luat David femei în

Ierusalim, i i s'a mai nscut lui

fii i fete.

4. i acestea sunt numele celor

nscui în Ierusalim: Samaa, So-

vav, Nafan i Solomon,

5. Vaar, Elisa i Elifalit,

6. Naghet, Nafai i Iafie,

7. Elisamae, Valiada i Elifala.

8. i auzind cei de alt neam c
s'a uns David împrat preste tot î-

srailul, s'au suit loi cei de alt neam
s cerce pre David, i auzind Da-

vid, a ieit întru întâmpinarea lor.

9. i a întrebat David pre Dum-
nezeu, zicând : de m voiu ridic

asupra celor de alt neam, da-i-vei

pre ei în mâinile mele? i au zis

Dumnezeu lui: mergi, i voiu da pre

ei în mâinile tale.

10. i au venit cei de alt neam, i
au tbrî! în valea uriailor.

11. i s'a suit în Vaal-farasin, i
i-a lovit pre ei acolo David, i a zis

David: tiat-au în dou Dumnezeu
pre vrjmaii mei în mâna mea, cum
se fae apa, pentru aceea a chemat

numele locului aceluia tierea lui

Vaal-farasin.

12. i cei de alt neam au lsat

acolo pre dumnezeii si, i a zis

David s-i arz cu foc.

13. i au mai adaos înc cei de

14-. 2. 2 Imp. 5, 11. J. 2 Imp. 5, 13.

8. 2 Imp. 5, 16.

9. 2 Imp. 5, 18-

12. 2 Imp. 5, 21.
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alt neam, i au mai tbrît în va-

lea uriailor.

14. i iari a întrebai David pre

Dumnezeu, i i-au zis lui Dumne-
zeu : nu merge asupra lor, înfoar-

ce-te dela ei, i fii în preajma lor

aproape de peri.

15. i va fî când vei auzi sgo-

rnoi în marginea perilor, atunci s
intri în lupt, c au ieit Dumnezeu

înaintea ta, ca s bat tabra ce-

lor de alt neam.

16. i a fcut David cum i-au po-

runcii Dumnezeu, i a lovit tabra

celor de alt neam dela Gavaon pân
la Gazira.

17. i s'a vestit numele lui Da-

vid în tot pmântul, i Domnul au

dat frica lui în toate neamurile.

CAP. 15.

Aezarea sicriului in Ierusalim.

Si
'a fcut siei cas în cetatea

lui David, i a gtit loc sicriului

lui Dumnezeu, i i-a fcut lui cort.

2. Atunci a zis David: nu se cade

s ridice sicriul lui Dumnezeu fr
numai Leviii, c pre ei i-au ales

Dumnezeu ca s ridice sicriul Dom-
nului, i s slujeasc lui pân în

veac.

3. i a adunai David pre tot Is-

railul în Ierusalim, ca s duc si-

criul Domnului în locul, care i-a

gtit lui.

4. i a adunat David pre fiii lui

Aaron i pre levii.

5. Din fiii lui Kaat: Uriil cpetenia

i frajii lui, o sut douzeci.

6. Din fiii lui Merari: Asea cpe-
tenia i frajii lui, dou sute dou-
zeci.

7. Din fiii lui Gherson: Ioil cpe-
tenia i fraii lui, o sut treizeci.

8. Din fiii lui Elisafat: Semea c-
petenia i traii lui, dou sute.

15. 2 Imp. 5, 24.

15. 2. Num. 4, 4.

9. Din fiii lui lievron: Eliil cpe-
tenia i frajii lui, optzeci.

10. Din fiii lui Oziil: Aminadav .

cpetenia i frajii lui, o sut doui-

sprezece.

11. i a chemat David pre Sadoc
i pre Aviatar preojii i Levijii i
pre loil, pre Uriil, pre Asea, pre Se-

mea, pre Eliil i pre Aminadav.

12. i le-a zis lor: voi suntei c-
peteniile caselor Levijilor, curiji-v

voi i frajii votri, ca s aducei

sicriul Dumnezeului lui Israil, unde
i-am gtit loc lui.

13. Pentruc mai nainte nefind

voi gata, ne-au tiat în dou Dom-
nul Dumnezeul nostru pentruc n'am

cercat cu judecat.

14. i s'au curit preoii i Le-

viii, ca s sue sicriul Dumnezeului

lui Israil.

15. i au luat fiii Levijilor sicriul

lui Dumnezeu, cu drugi pre umeri

precum le-a poruncii Moisi, cu cu-

vântul lui Dumnezeu dup scriptur.

16. i a zis David cpeteniilor

LeviUor : punei pre fraii votrii

cântreii cu organe, cu cobze, cu.

alut i cu chimvale, ca s strige

sus cu glas de bucurie.

17. i au pus Levijii pre Eman
fiul lui loil i dintre fraii lui Asaaf

feciorul lui Varahia, i din fiii lui

Merari fraii lui, Etan feciorul lui

Kiseu.

18. i cu ei fraii lor cei de ai

doilea: Zaharia, Oziil, Semiramot,

leii, Elioil, Eliav, Vanea, Maasia, Ma-

tatia, Elifena, Machellia, Avdedom
leii i Ozia portarii.

19. i cântreii: Eman, Asaf i
Etan cu chimvale de aram ca s
fac s se auz.

20. Zaharia, Oziil, Semiramot, leiil,

Oni, Eliav, Maasea, Vanea cu cobze-

rsuntoare,

21. i Mattatia, Elifalul, Machenia,,

15. Eire. 25, 14; Num. 4, 15.
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flvdedom, leiil i Ozia cu chitare

<u opt coarde ca s sune tare.

22. i Honenia mai marele Levi-

-^ilor, povuiior cânireilor, c era

priceput.

23. i Varahia i Elcanâ portarii

sicriului.

24. i Somnia, Iosaîaf, Natanail,

Amasai, Zaharia, Va nai-a i Eliezer

preoii trâmbiau cu trâmbiile înain-

tea sicriului lui Dumnezeu, i Av-

dedom i Ieia portarii sicriului lui

Dumnezeu.

25. i era David i btrânii lui

Israil i cpetenile preste mii, mer-

cjeau s ridice sicriul legii din casa

lui Avedarâ cu bucurie.

26. i a fost dac au întrit Dum-

nezeu pre Levii a ridica sicriul le-

gii Domnului, au junghiat apte vi-

ei t apte berbeci.

27. Si David era îmbrcat cu haine

de vison, i toi Leviii carii ridi-

cau sicriul legii Domnului, i cân-

treii i Honenia povuitorul cân-

treilor celor ce cântau; iar David

avea effod de vison.

28. i tot îsrailul ducea sicriul

Domnului cu strigare i cu glas dc

bucurie, cu trâmbie, cu chimvale

rsuntoare, cu alute i cu cobze.

29. i a fost când a venit sicriul

legii Domnului pân ia cetatea lui

David, Melhol fata lui Saul, s'a ple-

cat pre fereastr, i a vzut pre

împratul David sltând i jucând,

i 1-a defimat pre el în inima ei.

CAP. 16.

Cântarea lui David i rnduiala
slujbei Dvimnezeeti.

Si au adus sicriul lui Dumnezeu,

i i-au aezat în mijlocul cortu-

lui care 1-a întins David lui, i a a-

dus arderi de tot i jertîe de mân-

tuire înaintea lui Dumnezeu.

25. 2, Imp. 6, 12. 26. 2, Parai. 29. 21.

27. 2, imp. 6, 14. 29, 2, Imp. 6, 16.

-16. 1. 2 Imp. 6, 17.

2. i dupâce a sfârit David a a-

duce arderi de tot i jertfe de mân-
tuire, a binecuvântat pre popor în-

tru numele Domnului.

3. i a împrit la tot omul lui

Israil dela brbat pân la femeie

fiecruia om o bucat de pâine, o

bucat de carne i o scovard.

4. i a pus înaintea sicriului le-

gii Domnului din Levii s slujea-

sc, s strige, s mrturiseasc i
s laude pre Domnul Dumnezeul lui

Israil.

5. Asaf a fost mai întâiu, i al

doilea dup el: Zaharia, leii, Semi-

ramot, leii, Mattatia, Eliav, Vanaia,

Avdedom; leii cu organe, cu alute

i cu cobze; iar Asav cu chimvale

rsuntoare.

6. i Vanea i Oziil, preoii cu

trâmbie pururea înaintea sicriului

legii lui Dumnezeu.

7. In ziua aceea atunci a rânduit

întâiu David pre Asaf i fraii si a

luda pre Domnul, cântând :

8. Mrturisii-v Domnului i che-

mai numele Im, vestii întru nea-

muri lucrurile lui.

9. Cântai lui i-1 ludai pre el,

spunei la foi minunile lui, care

le-au fcut Domnul.

10. Ludafi-v întru numele cel

sfânt al lui, veseleasc-se inima ce-

lor ce caut bunvoia lui.

11. Cutai pre Domnul, i v în-

trii, cutai faa lui pururea.

12. Aducei-v aminte de minu-

nile lui care au fcut, de semnele

lui i de judecile gurii lui.

13. Smâna lui Israil slugii sale,

fiii lui lacov aleii si.

14. Acesta este Domnul Dumne-

zeul nostru, în fot pmântul jude-

I

cile lui.

15. Aducei-v aminte în veac de

2. 2 Imp. 6, 18; 3 Imp. 8, 56.

3. 2 Imp. 6, 19. 6. Num. 10, 8.

8. Psalm 104, 1. 9. Isaia. 12, 4.

75. Fac. 17, 9.
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aezmântul de lege al lui, de cu-

vântul lui, care l-au poruncit întru

o mie de neamuri,

16. Care l-au aezat lui Avraam,

i jurmântul su lui Isaac.

17. i l-au pus pre el lui lacov

spre porunc, i lui Israil spre le-

gtur venic,
18. Zicând: ie voiu da pmântul

lui Hanaan îuniea motenirii voastre.

19. Când erau ei la numr puini,

împuinai i nemernici într'însul.

20. i au trecut din neam în neam,

i dela o împrie la alt popor.

21. N'au lsat om s le fac lor

sfrâmblate, i au certat pentru dân-

ii împrai.
22. Nu v atingei de unii mei,

i întru prorocii mei nu viclenii.

23. Cântai Domnului tot pmân-
tul, binevestii din zi în zi mântui-

rea lui.

24. Vestii întru neamuri siava lui,

în toate noroadele minunile lui.

25. C mare este Domnul, i l-

udat foarte, înfricoat este mai pre

sus decât toi dumnezeii.

26. C toi dumnezeii neamurilor

sunt idoli, iar Dumnezeul nostru ce-

rurile au fcut.

27. Mrirea i lauda este înain-

tea lui, trie i frumusee este în

locul su.
28. Dai Domnului motenirile nea-

murilor, dai Domnului slav i
trie,

29. Dai Domnului slav, numelui

Iui; luai daruri i aducei înaintea

feii lui, i v închinai Domnului

în curile cele sfinte ale lui.

30. S se team de faa lui tot p-
mântul, s se îndrepteze pmântul
i s nu se clteasc.

31. S se veseleasc cerul, i s
se bucure pmântul, i s spuie în-

tru neamuri: Domnul au împrii.

32. Rsunâ-va marea cu plinirea*

ei, i lemnul câmpului i toate cele

ce sunt într'însul.

33. Atunci se vor bucura lemnele

dumbrvii de faa Domnului, c au

venit s judece pmântul.

34. Mrturisii-v Domnului c este

bun, c în veac este mila lui.

35. i zicei: mântuete-ne pre noi

Dumnezeul mântuirii noastre, i ne

adun pre noi i ne scoate din nea-

muri, ca s ludm numele tu cel

sfânt, i s ne mrim întru laudele

tale.

36. Binecuvântat este Domnul Dum-
nezeul lui Israil din veac j pân îrr

veac, i tot poporul a zis amin, i
aa au ludat pre Domnul.

37. i a lsat acolo înaintea si-

criului legii Domnului pre Asaf i
pre fraii lui ca s slujeasc înain-

tea sicriului pururea din zi în zi.

38. i Avdedom i fraii lui ase-
zeci i opt, i Avdedom fiul lui I-

ditun i Osa rânduii portari,

39. i pre Sadoc preotul i pre fra-

ii lui preoii înaintea cortului Dom-
nului pre culmea din Gavaon,

40. Ca s aduc arderi de tot Dom-
nului preste jertfelnicul arderilor de

tot pururea dimineaa i seara, i
dup toate cele scrise în legea Dom-
nului, câte au poruncit fiilor lui I-

srail prin mâna lui Moisî robul lui

Dumnezeu.

41. i cu dânsul Eman i Iditurr

i ceilali alei anume, ca s laude

pre Domnul c în veac este mila lui.

42. i cu dânii trâmbie, i chim-

vale rsuntoare i organe ale cân-

trilor lui Dumnezeu, iar fiii lui I-

ditun portari.

43. i s'a dus tot poporul fiecare

la casa sa, i s'a întors David ca

s binecuvinteze casa sa.

j$. Fac. 28, 13. 19. Evr. 11, 13.

22. Ps. 104, 15. 23. Ps. 95, 1.

26. Isaia 42, 5.

34. Ps. 106, 1.

39. 3 Imp. 3, 4.

40. Eire 29, 38, 39.
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GAP. 17.

Zidirea templului de Davi se amân.
Prorocii despre Mesia.

A fost când lcuiâ Davld în casa

sa, a zis David ctre Natan pro-

rocul: iat eu lcuesc în cas de

chedru, i sicriul legii Domnului supt

piei.

2. i a zis Natan ctre David: tot

ce este în sufletul tu, î, c Dum-

nezeu este cu tine.

3. i a fost în noaptea aceea, s'a

rcut cuvântul Domnului ctre Na-

tan, zicând:

4. Mergi i zi ctre David robul

meu: aâ zice Domnul, nu vei zidi

fu cas mie, ca s lcuesc eu în-

tr'însa.

5. C n'am lcuit în cas din ziua

care am scos pre Israil pân în ziua

aceasta, ci eram în cort i în popas.

6. Ori pe unde am trecut în tot

fstrailul, grit-am eu vreodat vre

unei seminii a lui Israiil sau unuia

din judectorii, crora am poruncit s
pasc pre poporul meu, zicând: cci
nu mi-aji fcut cas de chedru?

7. i acum aâ vei zice robului

meu David: acestea zice Domnul
atot|iitorul: eu le-am luat pre tine

deîa stân i deîa turme, ca s fii

povuiior poporului meu Israil.

8. i am fost cu tine ori încotro

ai mers, i am ucis pre toi vrj-

maii ti dela faa ta, i i-am f-

cut fie nume, ca numele celor mari,

cari au îost pre pmânt.
9. i voiu pune loc poporului

meu Israil, i-1 voiu rsdi pre dân-

sul, i va lcuî însui, i nu se va

griji mai mult, i nu va mai adaoge

fiul strâmbfii al smeri pre dân-

sul ca la început.

10. i din zilele care am pus ju-

dectori preste poporul meu Israil,

17. ? 2 Imp. 7, 2. 5, 3 Imp. S, 1(5.

7. Ps. 77, 76. 9. 2 Imp. 7, 10.

am smerit pre toi vrjmaii ti, i
te voiu crete pre tine i-ji va zidi

fie Domnul cas.

11. i va fi dupce se vor plini zi-

lele tale i vei adormi cu prinii

ti, voiu ridica smâna ta dup tine,

care va fi unul din fiii ti, i voiu

gti împria lui.

12. Acesta va zidi mie cas, i
voiu îndrepta scaunul lui pân în

veac.

13. Eu voiu îi lui tat i el va îi mie

fiu, i mila mea nu o voiu deprta

dela el, precum o am deprtat dela

cei ce au fost mai nainfe de tine.

14. i-1 voiu încredina pre el în

casa mea i întru împria lui

pân în veac, i scaunul lui va îi

îndreptat pân în veac.

15. Toate cuvintele acestea i
toat vederea aceasta întocmai aâ
le-a spus Natan ctre David.

16. i a venit împratul David i
a ezut înaintea Domnului, i a zis:

cine sunt eu Doamne Dumnezeule?

i ce este casa mea, c m'ai iubit

pre mine pân în veac?

17. Puine au fost acestea înain-

tea ta Dumnezeulel i ai grit de

casa slugii tale de departe, i m'ai

socotit ca o vedere a omului, i m'ai

înlat Doamne Dumnezeulel

18. Ce va mai adaoge înc David

ctre tine, ca s-1 mreti? C tu

tii pre robul tu.

19. Doamne, pentru robul tu ai

fcut toat mrimea aceasta, i dup
inima ta, ca s ari toate mri-
rile tale.

20. Doamne, nu este asemenea ie

i nu este Dumnezeu afar de tine,

dup toate câte am auzit întru ure-

chile noastre.

21. i nu este ca poporul tu Is-

rail neam pre pmânt, pre care s-1

13. Ps. 88, 27; Evr. 1, 5.

14 Ltica. 1, 33. 20. Isaia. 43, 10-13.
i 21. H 2 Lege. 4, 7.
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îi povuit iu Dumnezeule, ca s-l

rscumperi popor fie, ca s pui lui

nume mare i strlucit, scoând
neamuri dela faa poporului tu, pre

care l-ai rscumprat din Eghipet.

22. i ai dat pre poporul tu Is-

rail popor ie pân în veac, i tu

Doamne te-ai fcut lor Dumnezeu.

23. i acum, Doamne, cuvântul

tu care l-ai grit ctre robul tu
i preste casa lui, s se adeve-

reasc pân în veac, i i pre-

cum ai grit.

24. i s se adevereasc i s se

mreasc numele tu pân în veac,

zicând: Doamnei Doamne atotfiito-

rule! Dumnezeul iui Israil, i casa

lui David robul tu va rmânea în-

dreptat înaintea ta.

25. C tu Doamne Dumnezeul meu
ai deschis urechea robului tu, c
vei zidî lui cas, pentru aceea a a-

flat îndrzneal robul tu a se ruga

înaintea fetii tale.

26. i acum Doamne, tu eti în-

sui Dumnezeu, i ai grit robului

tu buntile acestea.

27. i acum ai început a binecu-

vânta casa robului tu, ca s fie în

veac înaintea ta, c tu Doamne ai bi-

necuvântat i binecuvintezi în veac.

CAP. 18.

Biruinele lui David. Aezarea
dregtorilor.

Dup acestea a btut David pre

cei de alt neam, i i-a pus pre

fug, i a luat Ghetul i satele ei

din mâna celor de alt neam.

2. i a btut pre Moav, i au fost

Moavifenii slugi lui David, aducând

daruri.

?. i a btut David pre Adraazar

împratul Suvei în Imat, când mer-

gea s-i întind puterea sa preste

rîul Efratului.

4. i a luat dela el David o mie

de care i apte mii de cai i dou-
zeci de mii de oameni pedesfri, i
a stricat David toate carele, i a l-
sat dintr'însele o sut de care.

5. i au venit Sirienii din Damasc
s ajute lui Adraazar împratul Su-

vei, i a btut David douzeci i
dou de mii de oameni ai Sirienilor.

6. i a pus David otirea în Si-

ria cea despre Damasc, i au fost lui

David slugi aducând daruri, i a-

jutâ Domnul pre David ori încotro

mergea.

:

7. i a luat David lanurile cele

! de aur care erau preste slugile lui

I Adraazar, i le-a adus în Ierusalim.

8. i din Matavef i din cetile

cele alese ale lui Adraazar a luat

David aram mult foarte, din care

a fcut Solomon marea cea de a-

ram i stâlpii i uneltele cele de

aram.
9. i a auzit Toa împratul Ima-

tului, c a btut David toat pute-

! rea lui Adraazar împratul Suvei.

10. i a trimis pre Aduram fiul

su la împratul David s-l întrebe

de cele de pace, i s-l binecuvin-

teze pre el, pentruc s'a rsboit a-

supra lui Adraazar, i 1-a btut pre

el, c om împrofivnic era Toa lui

Adraazar.

11. i toate uneltele cele de aur,

de argint i de aram, le-a afiero-

sit împratul David Domnului îm-

preun cu argintul i cu aurul care

l-a luat dela toate neamurile, dela

Idumea, dela Moav, dela fiii lui A-

mon, dela cei de alt neam i deîa

Amalic.

12. i Avesa fiul Saruiei a btut

optsprezece mii de Idumieni în va-

lea srilor.

13. i a pus în vale otire, i au

fost toi Idumienii slugi lui David,

4. 2 Imp. 8, 4. 5. 2 Imp. 8, 5.

8. 2 Imp. 8, 8.
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.si
ajuta Domnul pre David ori în-

cotro mergea.

14 i a împrii David preste toi

Israiiul ' îceâ i
udecat ?'

dreP"

tâf« la toi poporul su.

15. Si loav feciorul Saruiei era pre-

ste otire, i Iosafat feciorul lui A-

îiiliid scriitor pentru aducere aminte.

16. i Sadoc fiul iui Ahitov i A-

vimeleh fiul lui Aviafar preoi, i

Susa scriitor.

17. i Vaneas feciorul lui lodae
_

«râ preste -Hereti i preste Feleti, i

fiii lui David erau cei dintâiu aju-
\

ifori împratului.

CAP. 19.

Rzbunarea lui David asupra

Amomiilor.

Si
a fost dup acestea a murit Naas

împratul fiilor lui Amon, i a îm-

prii Anan fiul iui în locul lui.

2. i a zis David: face-voiu mil

cu Anan feciorul lui Naas, precum

a fcut tatl lui cu mine mil, i a

trimis David soli, ca s-1 mângâe

pre el pentru moartea tatlui su, i
au venit slugile lui David în pmân-
tul fiilor lui Amon la Anan, ca s-1

mângâe pre el.

3. i au zis boierii fiilor lui Amon
ctre Anan: au doar pentruc cin-

stete David pre tatl tu, a trimis

s te mângâe? Au nu pentru ca s
cerce cetatea, i s iscodeasc p-
mântul au venit slugile lui la tine?

4. i a prins Anan pre slugile lui

David, i i-a ras pre dânii i a t-
iat hainele lor jumtate pân la brâu,

i i-a slobozit pre ei.

5. i au venit s spuie lui David

de oameni; i a trimis David îna-

intea lor, c erau oamenii batjoco-

rii foarte, i le-a zis împratul: e-
dei în lerihon pân vor crete bar-

bele voastre, i apoi v vei întoarce.

19. 1. 2 Imp. 10, 2.

6. i au vzut fiii lui Amon, c
s'a ruinat poporul lui David, i a

trimis Anan, i fiii lui Amon o mie

de talani de argint, ca s le ni-

measc lor din Siria Mesopotamiei

i din Siria Maaha i din Suva care

i clrei.
7. i 'a nimit treizeci i dou

de mii de care i pre împratul din

Maaha i pre poporul lui, i a ve-

nit i a fbrîf în preajma Midavei;

i fiii lui Amon s'au adunat din ce-

tile lor, i au venit ca s se bat.

8. i a auzit David, i a trimis

pre loav i toat oastea celor tari.

9. i au ieit fiii lui Amon, i s'au

rânduit la rsboiu lâng poarta ce-

tii, i împraii cari au venit au

tbrî! deosebi în câmp.

10. i vzând loav, c sunt în fa
unii cu alii, ca s dea rsboiu a-

supra sa dinainte i dinapoi, a ales

din toi voinicii lui Israil, i s'au

rânduit împrotiva Sirienilor.

11.i celalt popor 1-a dat pre mâna
lui Avesa fratele su, i s'au rânduit

în protiva fiilor lui Amon.

12. i a zis: de m vor învinge

Sirienii, vei îi mie ajutor, iar de te

vor învinge pre tine fiii lui Amon,

te voiu ajuta eu.

13. Imbrbfeaz-te i s ne în-

trim, pentru poporul nostru i pen-

tru cetile Dumnezeului nostru, i
Domnul ce este bun întru ochii lui

va face.

14. i s'a rânduit loav i tot po-

porul lui cu el împrotiva Sirienilor

la rsboiu, i a fugit de ctre dânii.

15. i fiii lui Amon vzând c au

fugit Sirienii, au fugit i ei dela faa

lui Avesai i dela faa lui loav fra-

tele lui, i au venit în cetate, i a

venit loav în Ierusalim.

16. i vzând Sirienii c i-a bi-

ruit pre ei Israil, a trimis soli, i a

10. 2 Imp. 28, 8. 11. 2 Imp. 10, 10.

16. 2 Imp. 10, 16.
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adus pre Sirienii cei dincolo de Tfîi 5

i ofat mai marele otirei lui A-

draazar erâ povfuitor înaintea lor.

17. i s'a spus lui David, i a a-

dunat David pre tot Israilul, i a tre-

cut Iordanul, i a venit asupra lor

i s'a rânduit asupra lor, i a statut

David în preajma Sirienilor la rs-

boiu, i i-a btut pre ei.

18. i au îugif Sirienii de!a faa lui

îsrail, i a sdrobit David din Siri-

eni apte mii de care i patruzeci

de mii de pedestri, i pre ofat mai

marele puterii 1-a ucis.

19. i vzând slugile lui Adraazar,

c au czut dinaintea fefii lui îsrail,

a fcut cu David pace, i i-a slujit

lui, i n'au vrut Sirienii s ajute mai

mult fiilor lui Amon.

CAP. 20.
Rsboiul i biruina lui David asupra

Amoriilor i Filistenilor.

Âfost în anul al doilea când ie-

ir împrajii la rsboiu, a scos

îoav toat puterea otirii, i a stri-

cat ara fiilor lui Amon, i a venit

i a încunjurat Ravva, i David a

ezut în Ierusalim, i a btut Ioav

Ravva, i o a stricat.

2. i a luat David cununa împ-
ratului lor de pre capul Iui, i s'a

aflat c trage un talant de aur, i
erâîntr'însa piatr scump, i a fost

pus pre capul lui David, i przi

din cetate a adus multe foarte.

3. i pre poporul cel dinfr'însa

î-a scos, i 1-a tiat cu fierstru i
cu tesle de fier i cu securi; aa a

fcut David tuturor fiilor lui Amon,
i s'a întors David i tot poporul

lui în Ierusalim.

4. i a fost dup acestea, i iar

s'a fcut rsboiu în Gazer cu cei de

alt neam, atunci a btut Sovohe So-

18. 2 Imp. 10, 18.

20. 2 Imp. 10, 7; i 11 1.

2. 2 Imp. 12, 30. 3,'z Imp. 12, 31.

4. Is. Navî 21, 21; 2 Imp. 21, 18.

sati pre Setei cel din fiii uriailor,

i l-a smerit pre el.

5. i s'a mai fcut înc rsboiu

cu cei de alt neam, i a btut Ele-

anan feciorul lui lair pre Lahmi fra-

tele lui Goliat Gheteul, i lemnul su-

lifii lui erâ ca sulul pânzarilor.

6. i s'a mai fcut înc rsboiu în

Ghet i erâ un om preste seam mare

i avea câte ase degete, toate de-

getele lui erau douzeci i pafru, i
acesta erâ strnepot uriailor.

7. i a ocrît pre Îsrail, i l-a b-
tut pre el Ionatan, feciorul lui Sama
fratele lui David.

3. Acetia s'au nscut lui Rafa în

Ghet, foi erau patru uriai, i au

czu! în mâna lui David i în mâna
slugilor lui.

CAP. 21.

Ciuma de trei zile pentru numrarea
foporului.

Si
s'a sculat diavol în Îsrail, i a:

5

îndemnat pre David, ca s nu-

mere pre îsrail.

2. i a zis împratul David ctre

îoav i ctre mai marii otirei: mer-

gei, numraji pre îsrail dela Virsa-

vee i pân la Dan, i aducei !a

mine, ca s tiu numrul lor.

3. i a zis Ioav. s înmuleasc
Domnul pre poporul su cu o sut
de pri mai mult decât sunt ace-

tia i ochii domnului meu împratu-

lui s vaz, au nu doamne al meu îm-

prate, toji suntem slugi domnului

meu? Cci cearc domnul meu acea-

sta? De ce s fie spre pcat lui îsrail.

4. Ci cuvântul împratului a bi-

ruit pre Ioav, i a ieit îoav, i a

umblat prin tot Israilul, i a venit

în Ierusalim.

5. i a dat Ioav numrul cerce-

trii poporului lui David, i erâ tot

Israilul o mie de mii i o sut de

i 21. 1- 2 Imp. 24, 1, 2. Judv 20, 1.
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jîii de brbai carii purtau sabie i

fiii ludei patru sute i aptezeci de

jxjii de brbai carii purtau sabie.

6. i pre Levî i pre Veniamin,

n u i-a numrat între ei, c nu pl-

cea cuvântul împratului, lui loav.

7. i ru s'a artat înaintea lui

Dumnezeu lucrul acesta, i au btut

pre Israil.

8. i s zis David ctre Dumne-

zeu :
pctuit-am foarte, fcând a-

cest lucru, i acum terge rutatea

robului tu, c nebunete am lucrat

foarte.

9. i au grit Domnul ctre Gad

vztorul, zicând :

10. Mergi i grete lui David, zi-

când: aa zice Domnul, trei voiu a-

duce eu asupra ta, aîege-i ie una

dintru ele, i voiu face ie.

11. i a venit Gad la David, t
i-a zis lui

:

12. Aa zice Domnul: alege-i ie

sau trei ani foamete sau trei luni s
fugi fu de faa vrjmailor ti, i
sabia vrjmailor ti s te apuce

pre tine, sau trei zile sabia Dom-
nului, i moarte pre pmânt i înge-

rul Domnului s omoare întru toat

motenirea lui Israil; i acum vezi

ce cuvânt voiu rspunde celui ce

m'au trimis pre mine.

13. i a zis David ctre Gad: sunt

în mare sfrâmtorare de câte-trele.ci

mai bine voiu cdea în mâinile Dom-
nului, c multe sunt îndurrile lui

foarte; iar în mâinile oamenilor nu

voiu cdea.

14. i au dat Domnul moarte în

Israil, i au czut din Israil apte-

zeci de inii de oameni.

15. i au trimis Dumnezeu înger

în Ierusalim, ca s-1 piarz, i când

îl pierdeâ, au vzut Domnul i i-au

prul ru pentru rul acela, i au zis

îngerului celui ce pierdea: ajung-i,

,

c'. 2 Imp. 12, 13. 12 2 Imp. 24, 13.

15. Fac. 6, 6; Ionâ 3, 10.

trage-i mâna ta, i îngerul Domnu-
lui sta în ariea lui Orna Ievuseul.

16. i a ridicat David ochii si,

i a vzut pre îngerul Domnului stând

între pmânt i între cer, i sabiea

lui scoas în mâna lui, i întins

asupra Ierusalimului, i au czut Da-

vid i btrânii lui Israil pre îaa lor

îmbrcai cu saci.

17. i a zis David ctre Dumne-
zeu: au nu eu am zis ca s se nu-

mere poporul? Eu sunt cel ce am
pctuit, i mult ru am fcut, dar

aceast turm ce a fcut? Doamne
Dumnezeule fie mâna ta preste mine

i preste casa tatlui meu, i nu

preste poporul tu, ca s-1 pierzi

Doamne.

18. i îngerul Domnului a zis lui

Gad, s spun ctre David, ca s
se suie s fac jertfelnic Domnului

în ariea lui Orna Ievuseul.

19. i s'a suit David dup cuvân-

tul lui Gad, care 1-a grit întru nu-

mele Domnului.

20. i întorcându-se Orna, a v-
zut pre înger; i el cu cei patru fii

ai lui s'a ascuns, c Orna treier

grâu.

21. i a venit David la Orna, i
Orna a ieit din arie, i s'a închi-

nat lui David cu faa pre pmânt.
22. i a zis David ctre Orna: d

mie locul tu cel de arie, i voiu zidi

într'însul jertfelnic Domnului, pre ar-

gint cât preuete mi-1 d, ca s în-

ceteze btaia din popor.

23. i a zis Orna ctre David: ia-I

i fac domnul meu împratul ce

este bine înaintea lui; iat am dat

viei pentru ardere de tot i plugul

pentru lemne i grâul pentru jertf,

|

toate le-am dat.

24. i a zis împratul David lui

Orna: nu, ci voiu s cumpr cu ar-

gint, cât preuete, c nu voiu lua

ale tale Domnului, ca s aduc ar-

i
dere de tot în dar Domnului.
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25. i a dat David lui Orna pen-

tru locul lui sicii de aur cumpnii
ase sute.

26. i a zidit acolo David jertfel-

nic Domnului, i a adus arderi de

tot i jertfe de mântuire, i a stri-

gat ctre Domnul, i l-au auzit pre

el cu îoc din cer preste jertfelnicul

arderii de tot, i a mistuit arderea

de tot.

27. i au zis Domnul ctre înger

i a bgat sabiea în teaca ei.

28. In vremea aceea dac a v-
zut David c l-au ascultat Domnul în

ariea lui Orna levuseul, a jertfit acolo.

29. i cortul Domnului care l-a

fcut Moisî în pustie, i jertfelnicul

arderilor de tot în vremea aceea era

în culmea cea din Gavaon.

30. i n'a putut David s mearg
pân acolo s întrebe pre Dumne-
zeu, pentruc se grbea la vederea

sbiei îngerului Domnului.

Pregtiri pentru zidirea casei

Domnului.

Si
a zis David: aceasta este casa

Domnului Dumnezeu, i acesta

este jertfelnicul spre arderea de tot

a lui Israil.

2. i a zis David: s adune pre

loji veneticii cei din pmântul lui

Israil, i a pus cioplitori s cioplea-

sc pietre netezite, ca s zideasc

cas lui Dumnezeu.

3. i fier mult pentru cuiele ui-

lor i ale porilor, i pentru ââni
a gtit David, i aram mult fr
msur.

4. i lemne de chedru fr de nu-

mr, c aduceau Sidonenii i Tiri-

enii lemne de chedru mulime lui

David.

5. i a zis David : Solomon fiul

25. 2 Imp. 24, 24. 26. 2 Parai. 3, 1; Lev.
9, 24. 29. Eite 36, 2, 8, 9.

.22. 3 Imp. 9, 21; 2 Parai. 2, 17.

5. 3 Imp. 3, 7.

meu prunc tânr este, i casa care

se va zidî Domnului trebue s fie

foarte mrit i vestit, i o voiu gti

lui slvit în tot pmântul; i a g-
tit David o mulime înainte de moar-

tea sa.

6. i a chemat pre Solomon fiul

su, i i-a poruncit lui ca s zidea-

sc casa Domnului Dumnezeului lui

Israil.

7. i a zis David Ini Solomon:

fiule 1 Eu am avut în suflet, ca s
zidesc cas numelui Domnului Dum-
nezeu.

8. i a fost ctre mine cuvântul

Domnului zicând: sânge mult ai

vrsat, i rsboaie mari ai fcut,

nu vei zidi cas numelui meu, pen-

truc sânge mult ai vrsat pre p-
mânt înaintea mea.

9. lat fiu se nate ie, acesta va

fi brbatul odihnei, i- 1 voiu odihni

pre el de toi vrjmaii lui de prin

prejur, c Solomon va fi numele

lui, i pace i linite voiu da pre-

ste Israil în zilele lui.

10. Acesta va zidi cas numelui

meu, i el va fi mie fiu, i eu voiu

fi lui tat, i voiu îndrepta scaunul

împriei lui în Israil pân în veac.

1 1 . i acum fiul meu, va fi cu tine

Domnul, i te va spori i vei zid!

cas Domnului Dumnezeului tu,

precum au grit de line.

12. Deci, dea jie Domnul înelep-

ciune i înelegere, i s te întreasc
preste Israil, i s pzeti i s faci

legea Domnului Dumnezeului tu.

13. Atunci te vei sporî, de vei pzi
s faci poruncile i judecile, care

le-au poruncit Domnul lui Moisî pen-

tru Israil, îmbrbteaz-te i te în-

trete, i nu te teme, nici te speriâ.

14. i eu din srcia mea am g-
tit pentru casa Domnului talani de

8. 2 Imp. 7, 5; 3 Imp. 5, 3.

9. 2 Imp. 12, 24; 3 Imp. 4, 25.

|

10. 2 imp. 7, 13. 11. 3 Imp. 5, 5.

I
12. 2 Imp. 7, 14. 13,As. Navi 1, S.
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aur o sut de mii i de argint ta-

lanii o mie de mii, i aram i fier

fr de msur, c cu grmada

este, i temne. i pietre am gtit,

si la acestea vei adaoge.

15. i cu fine sunt mulji lucr-

tori, meteri i cioplitori de pietre

s j ieslari de lemne, foi învai la

ioi lucrul.

16. La aur, la argint, la aram i

la fier nu este numr, scoal-fe i

f, i Domnul va fi cu fine.

17. i a poruncit David tuturor

boierilor lui Israiî s ajute iui So-

lomon fiul su.

18. Au nu este Domnul cu voi?

i au dat odihn prin prejur, c au

dat în mâinile voastre pre cei ce l-

cuesc pmântul, i s'a supus p-
mântul înaintea Domnului i înain-

tea poporului lui.

19. Acum daji inimile voastre i
sufletele voastre, ca s cutai pre

Domnul Dumnezeul vostru, i v
sculai i zidii biserica Domnului

Dumnezeului vostru, ca s bgai
sicriul legii Domnului i uneltele cele

sfinte ale lui Dumnezeu în casa, care

se va zidi în numele Domnului.

CAP. 23.

Numrul, rânduiala i slujba Leviilor.

David fiind btrân i plin de zile,

a fcut împrat pre Solomon fiul

lui în locul su preste Israil.

2. i a adunat pre foi boierii lui

Israil i pe preoi i pre Levii.

3. i s'au numrat Leviii dela

treizeci de ani în sus, i a fost nu-

mrul lor pe cap, brbai treizeci

i opt de mii.

4. Dintr'acelia au fost cârmui-

fori preste lucrurile casei Domnu-
lui douzeci i patru de mii, i lo-

gofei i judectori ase mii.

16. 29, 3-5.
23. 1. 3 Imp. 1, 1. 3. Num. 4, 3.

5. i patru mii portari i patru

mii cântrei ai Domnului cu unel-

tele care te-au fcut s laude pre

Domnul.

6. i i-a împrit pre ei David

fcându-le rând pre zi fiilor lui Levî:

lui Gherson, lui Kaat i lui Merari,

7. i lui Gherson, lui Edan i lui

Semei.

8. Fiii lui Edan, cpetenia leiU

Zifan i loil, trei.

9. i fiii lui Semei : Salomif, Ieîl..

i Aran.trei, acetia sunt cpeteniile,

familiilor lui Edan.

10. i fiilor lui Semei: Ief, Ziza,

Ioas i Veria, aceti patru sunt fiii

lui Semei.

11. i era îet cpetenia i Ziza al

doilea, loas i Veria n'au înmulit,

fii, pentru aceea s'a numrat înfr'o

cas i înfr'o rudenie.

12. Fiii lui Kaat:Amvram, Iezaar,

Hevron, Oziil, patru.

13. Fiii lui Amvram: Aaron i Moisi

i s'a osebit Aaron a sfini sfintele

sfintelor, el i fiii lui pân în veac,

ca s tmâieze înaintea Domnului,

s slujeasc lui i s se roage nu-

melui lui pân în veac.

14. i Moisî omul lui Dumnezeu,

fiii lui s'au chemat în neamul lui.

Levî.

15. Fiii lui Moisî: Ghirsam i E-

liezer.

16. Fiii lui Ghirsam: Suvail c-
petenia.

17. i erau fiii lui Eliezer: Ravia

cpetenia, i n'a avut Eliezer ali fii,

i fiii lui Ravia s'au înmulit foarte.

18. Fiii lui Isaar : Salomot cpe-
tenia.

19. Fiii lui Hevron: Ierta cpete-

j

nia, Amaria al doilea, Ieziil al tre-

ilea, Iechemias al patrulea.

20. Fiii lui Oziil: Miha cpetenia,

i Isia aî doilea.

6. Fac. 46, 11. W.Esire 6, 20; Evrei 5, 4.

15. Eire 2, 22; 18, 4.'
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21. Fiii Iui Merari: Mooli i Musi;

îiii lui Mooli: Eleazar i Kis.

22. i a murii Eleazar, i n'a a-

vul feciori, fr numai fete, i le-au

luai pre ele fiii lui Kis îrajii lor.

23. Fiii lui Musi: Mooli, Eder i
Iarimol, Irei.

24. Acetia sunt îiii lui Levî, dup
casele familiilor lor, cpeteniile fa-

miliilor lor, dup socoteala lor, dup
numrul numelor lor, dup capul lor,

carii fac lucrurile slujbei casei Dom-
nului, dela douzeci de ani în sus.

25. C a zis David : odihnil-au

Domnul Dumnezeul lui Israil pre po-

porul su, i va lcuî în Ierusalim

pân în veac.

26. i Levijii nu mai purtau cortul

i toate vasele cele de slujba lui.

27. C întru poiuncile lui David

cele mai de pre urm este numrul
fiilor lui Levî dela douzeci de ani

în sus.

28. C i-a pus pre ei sub mâna
lui Aaron, ca s slujasc în casa

Domnului, în curi i în cmri i
la curirea tuturor celor sfinte i
la lucrurile slujbei casei lui Dum-
nezeu,

29. i la pâinile punerii înainle

i la fina jertfei i la plcintele

cele de azime i la tigi i la cele

frmântate i la toaf msura.
30. i a sta dimineaa i seara, a

luda i a se mrturisi Domnului.

31. i preste toate cele ce se a-

duc spre ardere de toi Domnului

în sambele i la lunele noui i la

srbtori dup numr i dup rân-

duiala lor, totdeauna înaintea Dom-
nului.

32. i s fac paza la corlul mr-
turiei, i paza sfintei i paza fiilor

lui Aaron frailor lor, ca s sluja-

sc în casa Domnului.

22. Num. 36, S.

24. Num. 8, 24; 2 Pavai. 31, 17.

30. Esire 29, 39.

32. LeV. S, 35.

CAP. 24.

Cetele preoilor.

Si
cetele fiilor lui Aaron, fiii lui

,
Aaron: Nadav, Aviud, Eleazar l

Itamar.

2. i a murit Nadav i Aviud îna-

intea tatlui lor, i acetia n'au a-

vut fii, i au preoit Eleazar i Ita-

mar fiii lui Aaron.

3. i i-a împrit pre ei David

i Sadoc din fiii lui Eleazar i A-

himeieh din fiii lui Itamar, dup
rânduiala lor, dup slujba lor i
dup casele lor printeti.

4. is'au aflat din fiii lui Eleazar

mai muli între boierii puterilor, de

cât fiii lui Itamar, i i-au rânduit din

fiii lui Eleazar cpetenii preste ca-

sele printeti, asesprezece, i fiii

lui Itamar dup casele printeti, op!.

5. i i-a împrit pre ei cu sori,

pre unii i pre alii dintre fiii lui E-

leazar i dintre fiii lui Itamar, c erau

cpetenii celor sfinte i mai marii

Domnului.

6. i i-a scris pre ei Samea fiul lui

Nafanail logoftul din Levî înain-

tea împratului i a boierilor, Sa-

doc preotul i Ahimeleh fiul lui A-

viatar i cpeteniile prinleli a pre-

oilor i a Leviilor ai casei prin-

teti câte unul lui Eleazar i câte

unul lui Itamar.

7. i a ieit sorul cel dintâiu lui

loarim, lui ledia al doilea,

8. Lui Hariv al treilea, lui Seorim

al patrulea,

9. Lui Melhia al cincilea, lui Me-
iamin al aselea,

10. Lui Kos al aptelea, lui Avia

al optulea,

11. Lui lisu al noulea, lui Sehe-

nia al zecelea,

12. Lui Eleavi al unsprezecelea,

lui Iachim al dousprezecelea,

24. 2. Lev. 10, 2; Num. 26, 61, 3, 4; 26, 61.
3. 2 Imp. 8, 17. 6. 2 Imp. 8, 17.

10. Lucâ 1, 5.
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13. Lui Opîa al treisprezecelea,

lui îesvaal al patrusprezecelea,

14. Lui Velga al cincisprezecelea,

lui Emir al asesprezecelea,

15. Lui Hizin al apfesprezecelea,

lui Afesi al optsprezecelea,

16. Lui Fetea al nousprezecelea,

iui Ezechil al douzecelea,

17. Lui Ahim al douzeci i unulea,

lui Gamul al douzeci i douîea,

18. Lui Adale al douzeci i trei-

lea, lui Maase al douzeci i patrulea.

19. Acesta este numrul lor, dup
slujba lor a intra în casa Domnu-

lui dup rânduiala lor, prin mâna

lui Aaron tatl lor, precum au po-

Tuncit Domnul Dumnezeul lui Israil.

20. i fiilor celorlali ai lui Levî,

fiilor lui Amvram, cpetenia Sovail,

iiîlor lui Sovail, ledia.

21. i lui Raaviea, lesia,

22. i lui Isaar, Salomot ; fiilor

lui Salomot, lat.

23. Fiii lui Ecdiu: Amadea al doi-

lea, îaziil al treilea, Iecmoam al pa-

trulea.

24. Fiilor lui Oziil: Miha, fiii lui

M\ha: Samir.

25. Fratele lui Miha : Isia i fiul

lui Isia: Zaharia.

26. Fiii lui Merari: Mooli i Musi,

Îiii lui Ozia, fiii lui Voni,

27. Fiii lui Merari din Ozia, fiii

lui Isoam, i Sachur i Avai.

28. Lui Mooli: Eleazar i Tamar,

i a murit Eleazar, i n'a avut fe-

ciori.

29. Lui Kis, fiii lui Kis: Ierameil.

30. i îiii lui Musi : Mooli, Eder

i lerimof, acetia sunt fiii Leviilor,

-dup casele lor printeti.

31. i au luat i ei sorji ca i
fraii lor fiii lui Aaron înaintea îm-

pratului, i Sadoc i Ahimeleh i
cpeteniile printeti ale preoilor i
ale Levifilor

;
cpetenia de prini

Âraav, ca i fraii lui cei mai tineri.

30. 26, 13.

CAP. 25.

Cefele c n l a r e ii or

.

Si
David împratul cu cpeteniile

,
puterii a pus la slujbe pre fiii lui

Asaf, ai lui Eman i ai lui Idifun,

carii s cânte cu cobze, cu alute

i cu chimvale, i a fost numrul
lor pe cap al celor ce slujesc dup
slujbele lor.

2. Fiii lui Asaf: Sachur, losif i
Natanias i Erail: fiii lui Asaf carii,

erau la împratul.

3. Lui Iditun, fiii lui Idifun : Go-

dolia, Suri, Isia, Asavia i Mattatia

dup tatl lor Iditun, cu cobze r-
sunând mrturisire i laud Dom-
nului.

4. Lui Eman, fiii lui Eman : Vu-

chia, Maflania, Oziil, Suvail, leri-

mof, Anania, Anan, Eliafa, Godolati,

Remeviezer, Iesvasacâ, Maliti, Oviri

i Meazof.

5. foi acetia sunt îiii lui Eman
celui ce rspunde împratului cu

cuvintele lui Dumnezeu a înl cor-

nu, i au dat Dumnezeu lui Eman
patrusprezece feciori i trei fete.

6. Toi acetia cu tatl lor lu-
dând în casa lui Dumnezeu în chim-

vale i în alute i în cobze spre

slujba casei lui Dumnezeu lâng îm-

pratul Asaf, Iditun i Eman.

7. i a fost numrul lor cu îraii

lor cei învai a cânta Domnului,

toi cei ce erau iscusii, dou sute

optzeci i opt.

8. i au luat i ei sori s fie în

rând cel mic, i cel mare din cei

desvârit i din cei ce înv.
9. i a ieit sorul cel dintâiu a

fiilor lui i a frailor lui, din Asaf:

losif, al doilea Godolia cu îiii lui i
fraii lui doisprezece.

10. Al treilea Zachur, îiii lui i îra-

ii lui, doisprezece.

11. Al patrulea Iesri, îiii lui i îra-

ii lui, doisprezece.
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12. Al cincelea Natan, îiii Iui i
fraii lui, doisprezece.

13. Al aselea Vuchia, fiii lui i
fraii lui, doisprezece.

14. Al aptelea lseriil, fiii iui i
fraii lui, doisprezece.

15. Al optulea losia, fiii lui i fra-

ii lui, doisprezece.

16. Al noulea Mattania, fiii lui i
fraii lui, doisprezece.

17. Al zecelea Semeia, fiii lui i
fraii lui, doisprezece.

18. Al unsprezecelea Asriil, fiii lui

i fraii lui, doisprezece.

19. Al doisprezecelea Asavia, fiii

lui i fraii lui, doisprezece.

20. Al treisprezecelea Suvail, fiii

lui i fraii lui, doisprezece.

21. Al patrusprezecelea Matfatia,

fiii lui i fraii lui, doisprezece.

22. Al cinsprezecelea Ierimot, fiii

lui i fraii lui, doisprezece.

23. Al asesprezecelea Anania, îiii

lui i fraii lui, doisprezece.

24. Al aptesprezecelea Iesvasacâ,

fiii lui i fraii lui, doisprezece,

25. Al optsprezecelea Anania, fiii

lui i fraii lui, doisprezece.

26. Al nousprezecelea Mailiiî, fiii

lui i fraii lui, doisprezece.

27. Al douzecilea Eliata, fiii lui

i fraii lui, doisprezece.

28. Al douzeci i unulea Otiri,

fiii lui i fraii lui, doisprezece.

29. Al douzeci i doulea Goto-

îati, fiii lui i fraii lui, doisprezece.

30. Al douzeci i treilea Miazot,

fiii lui i fraii lui, doisprezece.

31. Al douzeci i patrulea Romet-

iiezer, îiii lui i fraii lui, doisprezece.

CA. 26.

Portarii, cmraii i judectorii.

8i cetele porilor, fiii lui Koreim:

?

Moselamia din fiii lui Asaî.

2. Si lui Moselamia fiul cel îniâiu

nscut era Zaharia, Iadiil al doilea r

Zavadia al treilea, Ienuil al patru-

lea, lolam al cincilea,

3. Ionatan al aselea, Eîionai al

aptelea, Avdedom al optulea.

4. i fiii lui Avdedom erau: Sa-

mias întâiu nscut, Iozavat al doi-

lea, loat al treilea, Sahar al patrulea,

Natanail al cincilea,

5. Amiil al aselea, Isahar ai apte-

lea, Felafî al optulea, c l-au bine-

cuvântat pre el Dumnezeu.

6. i lui Samea fiul lui s'a nscut
fiu a celui întâiu nscut al lui Rose
casa cea printeasc a lui, c pu-

ternici erau.

7. Fiii lui Samei: Otni, Rafail, 0-

vid, Elzavat, Ahiud, oameni tari, E-

liu, Savahia i Isvacom.

8. Toi din fiii lui Avdedom, ei i
fiii lor i fraii lor îndemânatici la

slujb, toi ai lui Avdedom asezeci

t doi.

9. i lui Moselamia, îiii i fraii

optsprezece voinici.

10. i lui Osa din fiii lui Merari,

cpetenia Semn, c nu er întâi n-
scut, dar 1-a fcut pre el tatl lui c-
petenie cetei a doua.

11. lielchias al doilea, Tavle al

treilea, Zaharia al patrulea, toi a-

cetia îii i frai lui Osa, treispre-

zece.

12. Acetia sunt cei rânduii la

pori, din cpeteniile celor tari la

slujbe zilnice ca i fraii lui la sluj-

b în casa Domnului.

13. i a aruncat sori pe mic i
pe mare, dup casele lor printeti

pentru fiecare poart.

14. i a czui sorul celor despre

rsrit lui Selemia; iar lui Zaharia

fiul lui Soaz, al lui Melhia, i-a arun-

cat sori i a ieit sorul spre mia-

znoapte.

15. Lui Avdedom spre miazzi.,

dinaintea casei lui Eseîim.

26. 1- 9. n.
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g. Iar Sefrim al lui Osâ spre a-

p US
dup poarta lrcplelor spre c-

mara, sfreaje în preajma strejii.

'

t7. Spre rsrit Lsvift ase pe zi,

spre miaznoapte patru pe zi, spre

miazzi patru pe zi i la Escfim câte

doi, cu schimbul.

18. i lui 0sâ sP re a Pus du P

poarta cmrii trei streje în preaj-

ma sirejii suirii, spre rsrit ase

pe zi i spre miaznoapte patru i

spre miazzi patru i la Esefim doi

cu schimbul i spre apus patru i

la crare doi cu schimbul.

19. Acestea sunt cetele portarilor

fiilor lui Korc i fiilor lui Merari.

20. i Leviii fraii lor erau pre-

sfe vistieriile casei Domnului i pre-

ste vistieriile celor sfinite.

21. Fiii lui Ladan, acetia, fii lui

Ghirson; lui Ladan cpelcnicle case-

lor printeti a lui Ladan, lui Ghir-

son, leii.

22. Fiii lui leiî: Zeton i îoil fraii,

preste vistieriile casei Domnului.

23. Lui Amvram i Isaar, Hevron

i Oziil.

24. i Suvail al lui Ghirsam al lui

Moi si preste vistierii.

25. i fratelui su Eliezer: Revia

fiu, losia, loram, Zehri i Salomot.

26. Acest Salomot i fraii lui pre-

ste' toate vistieriile sfintelor, care

ie-a afierosit David împratul i c-
peteniile caselor printeti cei pre-

ste mii i preste suie i mai marii

otirii,

27. Care le-a luat din ceti i din

przi, i a afierosit dinti'însele, ca

s nu se întârzie zidirea casei lui

Dumnezeu.

28. i preste toate cele sfinte ale

lui Dumnezeu, care le-a sfinit Sâ-

ni uil prorocul i Saul fiul lui Kis

i Avenir fiul lui Nir i loav fiul a-
nsei, tot ce s'a sfinit prin mâna lui

Salomot i a frailor lui.

29. Lui Isaar Honenia si fiii lui

la lucrul cel dinafar preste Israil

a logofei i a judeca.

30. Lui Hevron, Asavia i fraii lui,

brbai puternici, o mie apte sute,

spre povuirea lui Israil dincolo de

Iordan despre apus la toat slujba

Domnului i lucrul împratului.

31. Lui Hevronî, Uria cpetenia He-

vroneniîor dup naterile lor, dup
casele printeti, în anul al patru-

zecilea al împriei lui s'a cutat,

i s'a aflat om tare întru ei în la-

sirul Galaadifeni.

32. i fraii lui feciori tari dou
mii i apte sute cpeteniile case-

lor printeti, i i-a pus pre ei Da-

vid împratul preste Ruvim, preste

Gadi i preste jumtatea neamului

lui Manasi, spre toat porunca Dom-
nului i cuvântul împratului.

CAP. 27.

Ali dregtori ai lui David.

Si
fiii iui Israil dup numrul lor

j
cpeteniile caselor printeti cei

preste mii i preste sute, i logofe-

ii, cari slujesc împratului i în tot

cuvântul împratului dup cete, i
la toat porunca ce intr i iese din

lun în lun, în toate lunele anului,

o ceat douzeci i patru de mii.

2. i preste ceata cea dintâiu a

lunii dintâiu, Ievoaz al lui Zavdiil

preste ceata sa douzeci i patru

de mii.

3. Din fiii lui Fares cpetenie pre-

ste toate cpeteniile otirii în luna

dintâiu.

4. i preste ceata lunci a doua

era Dodia al lui Hoc, i povuito-

ru! cefei lui Macliellot, înfr'acruia

ceat erau douzeci i patru de mii

de viteji.

5. A treia cpetenie în luna a treia

era Vaneas al lui lodae preotul în-

32. 2 Parai. 19, 11.

27. 2, 2 Imp. 23, 8.
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tr'acruia ceat erau douzeci i
pairu de mii.

6. Acest Vaneas era mai tare în-

tre cei treizeci, i era preste cei trei-

zeci, i preste ceata lui era Zovad

fiul lui.

7. Al patrulea în luna a patra erâ

Asailîratele lui Ioav i Zavadia fiul

lui i fraii, într'acruia ceat erau

douzeci i patru de mii.

8. Al cincilea în luna a cincia erâ

povuitor Sarnaot al lui lesrae, în-

tr'acruia ceat erau douzeci i pa-

tru de mii.

9. Al aselea în luna a asea erâ

Oduias al iui Echis Techuianul în-

tr'acruia ceat erau douzeci i
patru de mii.

10. Al aptelea în luna a aptea

erâ Hellis cel din Faîus din îiii lui

Efraim, într'acruia ceat erau dou-
zeci t patru de mii.

11. Al optulea în luna a opta So-

vohai Usatitcanul al lui Zarai, în-

tr'acruia ceat erau douzeci i
patru de mii.

12. Al noulea în luna a nouaA-

viazer cel din Anatot din pmântul
lui Veniamin într'acruia ceat erau

douzeci i patru de mii.

13. Al zecelea în luna a zecea

Meira cel din Netofai al lui Zarai,

într'acruia ceat erau douzeci i
patru de mii.

14. Al unsprezecelea în luna a

unsprezecea Vaneas cel din Fara-

1on, din fiii lui Efraim într'acruia

ceat erau douzeci i patru de mii.

15. Al doisprezecelea în luna a

dousprezecea Holdia cel din Ne-

tofati al lui Ootoniil, într'acruia

ceat erau douzeci i patru de mii.

16. Preste seminjiile lui Israil, pre-

ste ale lui Ruvim erâ povuitor E-

liezer al lui Zehri, preste ale lui Si-

meon erâ Safatia al lui Maaha.

17. Preste ale lui Levî erâ Asavia

al lui Kamuiî; preste ale lui Aaron,

Sadoc.

18. Preste ale lui Iuda erâ EHav
din fraii lui David; preste ale lui I-

sahar erâ Amvri al lui Mihail.

19. Preste ale lui Zavulon erâ Sa-

maia al lui Avdiu; preste ale lui Net-

f aii erâ Ierimot al lui Oziil.

20. Preste ale lui Efraim erâ Ozi

al lui Oziu; preste jumtatea semin-

iei lui Manasî erâ Ioil feciorul iui

Fadaia.

21. Preste cealalt jumtate din

seminia lui Manasî, care erâ în

pmântul Galaadului erâ ladai ai

lui Zadeu
;
preste fiii lui Veniamin

erâ Iasiil al lui Avenir.

22. Preste ale lui Dan erâ Azariil

al lui Iroav. Acetia sunt cpeteniile

printeti ale seminiilor lui IsraiL

23. i n'a numrat David pre ei

dela douzeci de ani în jos, c au

zis Domnul c va înmuli pre Israil

ca stelele cerului.

24. i Ioav al Saruiei a început

a numra în popor, i n'a svârit,

i s'a fcut într'acestea urgie pre-

ste Israil, i nu s'a osebit numrul
în cartea cuvintelor anilor împra-
tului David.

25. i preste vistieriile împratu-

lui erâ Asmot al lui Odiil, i pre-

ste vistieriile cele din arin i ceîe

din sate, cele din slauri, cele din

turnuri erâ Ionatan al lui Ozia.

26. i preste plugarii, lucrtori de

pmânt erâ Ezdri al lui Heluv.

27. i preste vii erâ Semei cel din

Rail, i preste vistieriile cele de vin

erâ Zavdei al iui Sefni.

28. i preste mslinii i smochi-

nii cei din câmp erâ Valean Ghc-

doriteanul, iar preste vistieriile un-

tuluidelemn erâ Ioas.

29. i preste boii cei psctori
din Saron erâ Satrai Saroniteanul,

i preste boii cei din vi erâ Sofa*

al lui Adai.

30. Preste cmile erâ Avia Isma-

29. 5, 16.
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îfîeanul; iar preste asini era ladia

cel din Meraion.

31. i presie oi erâ laziz Agari-

teanul, toi acetia erau cârtnuifori

boierilor lui David împratul.

32. Ionatan fratele tatlui iui Da-

vid erâ sfetnic om înelept i cr-

Jurar, i leii al lui Ahami cu fiii îm-

pratului.

33. i Ahitofel erâ sfetnic împ-
ratului, i Hui erâ cel dintâiu pri-

eten al împratului.

34. i dup Ahitofel erâ Iodae al

Iui Vaneu, i Aviatar i loav mai

marele otirei împratului.

CAP. 28.

Sfâiitirea cea din urma a lui David
pentru zidirea casei Domnului.

Si
a adunat David pre fo{i boierii

lui Israil, pre cpeteniile judec-

torilor i ale neamurilor pe fiecare zi,

i pre toate cpeteniile cetelor ce-

lor rânduite pentru paza împratu-

lui, i pre mai marii preste mii i pre-

ste sute i pre cei ce pzeau vi-

stieriile i pre cei ce erau presfe a-

-verile lui i presfe toat agonisita

împratului i a fiilor lui, i pre fa-

meni i pre cei puternici i pre r-
sboinicii otirei în Ierusalim.

2. i a sttut David în mijlocul

adunrii, i a zis: ascultaji-m fra-

fii mei i poporul meu, eu am a-

vuî în inim s zidesc cas de o-

dihn sicriului legii Domnului, i
razem picioarelor Domnului nostru,

i am gtit cele de lips la lca.
3. i Dumnezeu au zis : nu vei

zidi mie cas, ca s se numeasc
numele meu preste ea, c om rs-

boînic eti tu i sânge ai vrsat.

4. i m'au ales Domnul Dumne-

zeul lui Israil din toat casa tat-

lui meu s fiu împrat preste Israil

în veac, c întru luda au ales împ-
riiea, i din casa ludii casa tat-

lui meu i din fiii tatlui meu pre

mine m'au voit s fiu împrat pre-

ste tot Israilul.

5. i din loji fiii mei, c muli fii

mi-au dat mie Domnul, au ales pre

Solomon fiul meu s az pre sca-

unul împriei Domnului preste 1-

srail.

6. i mi-au zis mie Dumnezeu:
Solomon fiul tu va zidi casa mea
i curtea mea, c l-am ales pre el

s-mi fie mie fiu, i eu s-i fiu lui

tat.

7. i voiu îndrepta împriea lui

pân în veac, de va fi tare întru

paza poruncilor mele i a judeci-

lor mele, ca în ziua aceasta.

8. i acum înaintea a toat adu-

narea Domnului i în urechile Dum-
nezeului nostru, pzii i cutai toa-

te poruncile Domnului Dumnezeului

nostru, ca s motenii pmântul
cel bun, i s dai motenire fiilor

votri dup voi pân în veac.

9. i acum Solomoane fiule! Cu-

noate pre Dumnezeul prinilor ti,

i slujete lui din toat inima i cu

suflet voitor, c toate inimile le cear-

c Domnul, i tot gândul tie; de-1

vei cuta pre el, se va afla ie, i
de-l vei prsi pre el, te va prsi
pân în sfârit.

10. Vezi acum, c Domnul te-au

ales pre tine, ca s zideti lui cas
de sfinenie, întrete-te i s Saci.

11. i a dat David lui Solomon

fiului su forma bisericii i a case-

lor i a chiliilor i a îoioarelor i a

cmrilor celor dinluntru i a ca-

sei împcrii.

12. i forma, care a avut întru

duhul su, a curilor casei Dom-
nului i a tuturor cmrilor celor

de prin prejur, cea a cmrilor ca-

33. 2 Imp. 15, 37.

28. 3. 2 Imp. 7, 13.
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sei Domnului i a cmrilor celor

sfinte i a celor de odihn.

13. i ale preoilor i Levijilor de

rând la iof lucrul slujbei casei Dom-

nului, i al cmrilor unellelor ce-

lor trebuitoare la slujba casei Dom-

nului.

14. i msura de greutate, toate

uneltele trebuincioase fiecrui lucru

i la toate uneltele cele de argint i de

aur, la toate uneltele fiecrei slujbe.

15. i greutatea sfenicilor celor

de aur i a ramurilor lui, dup gre-

utatea fiecrui sfenic.

16. 1-a dat lui asemenea msura
meselor punerii înainte a fietecrei

mese de aur, aijderea i a celor

de arignt.

17. i a îurcuelor i a cuelor !

i a paharelor celor de aur, greuta-

tea lor de aur i argint pentru c-
lui i vase dup greutatea îiete-

creia.

18. i i-a artat lui msura alta-

rului tmâerilor din aur lmurit i
forma carului Heruvimilor celor cu

aripile întinse umbrind preste sicriul

legii Domnului.

19. Toate le-a dat David lui So-

îomon scrise cu mâna Domnului

spre a pricepe cum s le aduc la

îndeplinire forma.

20. i a zis David lui Solomon

fiuluifsu: întrete-te i te îmbrb-
teaz, i s le faci, nu te teme nici

te sperieâ, [c Domnul Dumnezeul

meu va fi|cu tine, i nu te va lsa
i nu te va prsi pân ce vei sfâri

tu tot lucrul slujbei casei Domnului,

i ial forma bisericii i a casei i
a chiliilorci îoioarele i cmrile
cele^dinluntru.i casa împcrii i
forma casei Domnului.

21. i iat rânduelele preoilor i
ale Levifilor la toat slujba casei

Domnului Dumnezeu, i cu tine sunt

meteri cu înelepciune întru tot lu-

crul, dup fol meteugul, i boie-

rii i tot poporul sunt gafa la toate;

cuvintele tale.

CAP. 29.

Dare pentru zidirea casei Domnului,
Ungerea lui Solomon i a lui Sadoc,

Moartea lui David,

Si
a zis David împratul la toat

,
adunarea: Solomon fiul meu este

singurul pre care l-au ales Domnul
din fraged pruncie, i lucru este

mare, c nu este la om zidirea, ci

la Domnul Dumnezeu.

2. Pe cât am putut am gtit la

casa Domnului meu: aur, argint, a-

ram, fier, lemne, pietre, onix i pie-

tre scumpe pentru împodobire de

multe feluri, i tot felul de piatr-

scump i marmur mult.

3. i fiindc mare dragoste am
eu ctre casa Dumnezeului meu, cât

aur i argint am, iat-1 dau la casa

Dumnezeului meu spre prisosin,

.

afar de cel ce l-am gtit la casa

Sfintelor.

4. Trei mii de talani de aur de

la Ofir i apte mii de talani de ar-

gint lmurit ca s se îmbrace cu>

acesta pereii casei Domnului.

5. La cel de aur cu aur, la cel de

argint, cu argint ; lot s fie lucrat

prin mâna meterilor. i cine vrea s
vie acum cu mâna plin la Domnul?

6. i s'au îndemnat cpeteniile

caselor printeti i cpeteniile fi-

ilor lui Israil, i cei preste mii i
cei preste sute tcrmuitorii lucru-

rilor i dregtorii casei împratului..

7. i au dat pentru lucrurile ca-

sei Domnului cinci mii de talani

de aur i zece mii de galbeni de aur

i zece mii de talani de argint i
optsprezece mii de talani de aram
i o sut de mii de talani de fier.

8. i la carii dintre dânii s'a a-

14, 3 Imp. 7, 48, 49. 18. 3 Imp. 6, 23, 27. 29. 22, 16.
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ilaf pietre, le-a dai la visferia casei.

Domnului prin mâinile lui leii al lui

Gherson.

9. i s'a bucurat poporul pentru

bunvoina, c cu inim plin bine

a voit a da Domnului, i David îm-

pratul s'a bucurat foarte.

10. i a binecuvântat împratul

David pre Domnul înaintea adun-
Tit, zicând: bine eti cuvântat Doam-

ne Dumnezeul lui Israil, tatl no-

rstru cel din veac i pân în veac.

11. ie Doamne mrirea i pute-

rea i lauda i biruina i târiea,

< tu stpâneti toate cele din cer

i cele de pre pmânt, de ia|a la se

cutremur tot împratul i neamul.

12. Dela tine este avuiea i m-
rirea, tu pre foi stpâneti Doam-
ne, c tu eti stpânul a toat st-

ipânia, i în mâna ta este puterea

i domniea, i în mâna fa Atotiifo-

rjule este a mrî i a întri toate.

13. i acum Doamne ne mrturi-

sim ie, i ludm numele laudei tale.

14. i cine sunt eu i cine este

poporul meu, c am putut s ne în-

vrednicim a-i aduce ie acestea?

-C ale tale sunt toate, i dintr'ale

îale am dat ie.

15. C nemernici suntem înaintea

fa, i streini ca toi prinii notri,

ca umbra sunt zilele noastre pre

pmânt, i nu este stare.

16. Doamne Dumnezeul nostru!

Toat mulimea aceasta care o am
gtit, ca s zidim cas numelui tu
•celui sfânt, din mâna ta este, i ale

-fale sunt toate.

17. i am cunoscut Doamne c
Au eti cel ce cercetezi inimile i iu-

beti dreptatea; cu inim curat am
-adus toate acestea, i am vzut a-

-cum pre poporul tu, care s'a aflat

aici, c cu bucurie i-a adus ie.

9. 2 Parai. 29, 36.

1!. Mat. 6, 13; 1 Tim. 1, 17.

12. 2 Parai. 20, 6. 14. 1 Cor. 4, 7.

15. Intel 2, 5; Evr. 11, 13.

18. Doamne Dumnezeul lui Avra-

am i al lui Isaac i al lui Israil

prinilor notri 1 Pzete acestea în-

tru cugetul inimii poporului tu în

veac, i îndrepteaz inimile lor c-
tre tine.

19. i Iui Solomon fiul meu d-i
inim bun, ca s fac poruncile

tale i mrturiile fale i învturile
fale^ i ca s svârasc facerea ca-

sei tale, pentru care am îcuf gfire.

20. i a zis David cfre loaf a-

dunarea: binecuvântai pre Domnul
Dumnezeul nostru; i bine a cu-

vântat toat adunarea pre Domnul
Dumnezeul prinilor si, i plecând

genunchiie s'a închinai Domnului
i împratului.

21. i a jertfii David Domnului
jertf, i a adus arderi de fot lui

Dumnezeu a doua zi, viei o mie,

berbeci o mie, miei o mie, i tur-

nrile lor i jertfe întru mulime la

fot Israilul.

22. i au mâncat i au but îna-

intea Domnului în ziua aceea cu

bucurie mare, i a doua oar au

fcut împrat pre Solomon fiul lui

David, i l-au uns pre el Domnu-
lui împrat i pre Sadoc preot.

23. i a ezut Solomon pre sca-

unul lui David fall su, i bine au

voit, i a ascultat de dânsul fot

Israilul.

24. i cpeteniile i domnii i foi

fiii lui David împratul fafl su,
s'au supus lui.

25. i au mrif Domnul pre Solo-

mon înaintea a fbf Israilul, i i-au

daf lui mrire împrieasc, care

n'a avut nici un împrat mainainfe

de el în Israil.

26. i David fiul lui Iese a împ-
rii preste tot Israilul, i zilele în

care a împrit preste Israil au fosl

patruzeci de ani.

v

18. Filip. 2, 13. 22. 3 Imp. 1, 9. 23. 3
Imp. 2, 12. 25. 3 Imp. 3, 13; 2 Parai. 1, 12.
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27. In Hevron apte ani i în Ie-

rusalim treizeci i trei de ani.

28. i a murit întru btrânee bune

plin de zile, cu avuie i cu m-
rire, i a împrit Solomon fiul lui

în locul lui.

29. Iar celelalte îapte ale împra-
tului David cele dintâiu i cele de

27. 2 Imp. 2, 11; 3 Imp. 2, 11.

pre urm, scrise [sunt în cartea îufe

Samuil , vztorul i în cartea lui

Nafan prorocul i în cartea lui Gad
vztorul,

30. De toat împria lui l pu-

terea lui, i vremile care au fost pre-

ste el i preste lsrail i preste toate

împriile lui lsrail i preste toate

împriile pmântului.



CARTEA A DOUA

CAP. 1.

înelepciunea i avuiea lui Solomon

i s'a întrit Solomon fiul lui Da-

vtd întru împrjiea sa, i Dom-
nul Dumnezeul lui erâ cu el, i l-au

mrit pre el foarte.

2. i a zis Solomon ctre tot Is-

railul, ctre cei preste mii i preste

sute, i ctre judectori i ctre toi

boierii înaintea lui Israil, ctre c-
peteniile caselor printeti.

3. i a mers Solomon i toat a-

dunarea pre culmea Oavaonului, unde

erâ cortul mrturiei lui Dumnezeu,

care t-a fcut Moisî robul lui Dum-
nezeu în pustie.

4. Iar sicriul lui Dumnezeu 1-a fost

adus David din cetatea Karialirim

în locul, care i-a fost gtit David,

când t-a întins cort în Ierusalim.

5. i jertfelnicul cel de aram, care

1-a fcut Veseleil feciorul lui Urie fiul

lui Or erâ înaintea cortului Domnu-
lui, i 1-a cercetat Solomon i adu-

narea.

6. i a adus Solomon pe jertfel-

nicul cel de aram, care erâ înain-

tea Domnului în cort, a adus pre el

arderi de tot o mie.

7.lnnoaptea aceea s'au artat Dum-
nezeu lui Solomon, i i-au zis lui:

cere ce s-{i dau.

1, 3 Imp. 3, 1. 3. 3 Imp. 3, 4.

4. 2 Imp. 6, 2, 17. 5. Eire 38, 1.

7. 3 Imp. 3, 5.

PARALIPOMENE

8. i a zis Solomon ctre Dum-
nezeu: tu ai fcut cu David tatl

meu mil mare, i m'ai pus pre

mine împrat în locul lui.

9. i acum Doamne Dumnezeule!

Credincios s fie numele tu pre-

ste David tatl meu, c tu m'ai f-
cut împrat preste popor mult ca

râna pmântului.

10. Acum înelepciune i price-

pere d mie ca s ies i s intru

înaintea poporului acestuia, c cine

va judec pre acest mare popor

al tu?
11. i au zis Dumnezeu ctre So-

lomon: pentruc ai fcut aceasta în

inima ta, i n'ai cerut avuie de ar-

gint, nici mrire, nici sufleiul vrj-

mailor, i n'ai cerut zile multe, ci

ai cerut înelepciune i pricepere,

ca s judeci pre poporul meu, pre-

ste care te-am pus împrat,

12. înelepciunea i priceperea dau

ie, i avuie i bani i mrire voiu

da ie, în ce chip nu s'a fcut în-

tru împraii cei înainte de tine pre-

cum ie, i dupH tine nu va fi aa.
13. i a venit Solomon de pe cul-

mea Gavaonului în Ierusalim îna-

intea cortului mrturiei, i a împ-
rii preste Israil.

14. i a adunat Solomon care i
clrei, i a avut o mie i patru

9. Intelep. Sol. 9, 7.

10. 3'lmp. 3 9; Num. 27, 17
12. 1 Parai 29, 25. 14, 3 Imp. 4, 26.
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sute de care i dousprezece mit

de clrei, i le-a lsal acelea în

cetatea carelor; iar poporul er cu

împratul în Ierusalim.

15. i împratul a fcut ca ar-

gintul i aurul în Ierusalim s fie

ca pietrile, i chedrii s'au aflat în

ludeia ca smochinii slbatici cari

cresc mulime în câmp.

16. i se aduceâ lui Solomon cai

din Eghipet cu bani, i negutorii

împratului cumprau cu bani.

17. i aduceau i scoteau din E-

ghipet un car cu ase sute de ar-

gini i un cal cu o sut i cinci-

zeci de arginji, i aâ prin mâinile

lor aduceau tuturor împrailor He-

teilor i împrailor Siriei.

CAP. 2.

Pregtire pentru zidirea casei

Domnului.

Si
a zis Solomon, ca s zideasc

cas numelui Domnului i cas
împriei sale.

2. i a adunat împratul Solomon
aptezeci de mii de oameni cr-
tori cu umrul i treizeci de mii t-
ietori în munte, i priveghetori pre-

ste dânii trei mii i ase sute.

3. i a trimis Solomon la Hiram
împratul Tirului, zicând : precum
ai fcut cu David tatl meu, i i-ai

trimis lui chedri, ca s-i zideasc

cas, s lcuiasc într'însa,

4. lat i eu fiul lui zidesc cas nu-

melui Domnului Dumnezeului meu,

s o sfinjesc pre ea lui, ca s se

tmâeze înaintea lui tmâie de mi-

rosuri i aduceri înainte pururea i
aducerea arderi de tot pururea di-

mineaa i seara i sâmbta i la

luni nou i la srbtorile Domnu-
lui Dumnezeului nostru, în veac a-

ceasta este preste Israil.

15. 3 Imp. 10. 26.

2. 1' 3 Imp. 5, 5. 3. 3. Imp. 5, 2.

4. 3 Imp. 5, 5.

5. i casa care eu o zidesc este

mare, c mare este Domnul Dum-
nezeul nostru preste toti dumnezeii.

6. i cine va puteâ s zideasc

lui cas? C cerul i cerul cerului

nu cuprind slava lui, i cine sunt

eu, ca s-i zidesc lui cas? Fr
numai ca s tmâeze înaintea lui.

7. i acum trimite mie om îne-

lept, i care s tie lucrâ cu aur i
cu argint i cu aram i cu fier, i
cu mohorît i cu rou i cu vânt,

i care s tie sp sptur cu

meterii cei iscusii, cari sunt cu

mine în Iuda i în Ierusalim, pre

care i-a gtit David tatl meu.

8. i-mi trimite lemne de chedru

i de brad i de pini din Livan, c
tiu eu c slugile tale tiu tia lem-

ne din Livan.

9. i iat slugile tale cu slugile

mele vor merge, ca s-mi gteasc
mie lemne multe, cci casa care eu

o zidesc este mare i mrit.
10. i iat celor ce lucreaz, ce-

lor ce taie lemne, de mâncare le-am

dat grâu în dar slugilor tale dou-
zeci de mii de msuri de grâu i
douzeci de mii de msuri de orz

i douzeci de mii de msuri de

vin i douzeci de mii de msuri
de untdelemn.

11. i rspunzând Hiram împra-
tul Tirului cu scrisoare, a trimis la

Solomon, zicând: pentruc au iu-

bit Domnul pre poporul su, te-au

dat pre tine împrat preste dânsul.

12. i a zis Hirajn: binecuvântat

este Domnul Dumnezeul lui Israil,

cel ce au fcut cerul i pmântul,

cel ce au dat lui David împratul

fiu înelept, tiutor i priceptor, care

va zidi cas Domnului i cas îm-

priei sale.

13. i acum am trimis Jie om în-

elept, tiutor i priceptor pre Hi-

ram sluga mea.

6. F. Hp. 7, 48, 49. 13. 3 Imp. 7, 13.



A 2-a PARALIPOMENE 2—3 553

14. i muma lui este din felele

lui Dan, i tatl lui a fost om Ti-

nan.care a tiut lucr cu aur i cu

argint i cu aram i cu fier i cu

pietre i cu lemne, i a |ese cu mo-

hor?! i cu vânt i cu vison i cu

tou, i a ciopli spturi, i a îne-

lege tot ce se poale plnui, i orice

vei dâ lui cu înelepii ti i cu în-

elepii lui David domnul meu ta-

tl tu.

15. i acum grâul i orzul i vi-

nul i untuldelemn, care a zis dom-

nul meu trimite-le slugilor sale.

16. i noi vom tia lemne din Li-

-vart spre toat treaba fa, i ie vom
aduce pre ele plute pre marea Iopii,

i tu le vei duce pre ele în Ieru-

salim.

17. i a adunat Solomon pre loji

oamenii venetici cei din pmântul
-4ui îsrail dup numrul, cu care i-a

numrat pre ei David tatl lui, i
s'au aîlat o sut cincizeci i trei de

mii i ase sute.

18. i a fcut dintru dânii apte-

zeci de mii crtori cu umrul i
optzeci de mii cioplitori în munte

i trei mii i ase sute priveghetori

.presîe popor.

CAP. 3.

Zidirea casei Domnului.

Si a început Solomon a zidi casa

Domnului în Ierusalim în mun-
tele lui Amoria, unde s'au artat Dom-
nul lui David tatl su, în locul care

î-a gtit David în ariea lui Orna le-

vuseul.

2. i a început a zidi în luna a

doua în anul al patrulea al împ-
riei sale.

3. i aâ a început Solomon a

zidî casa Domnului: lungimea dup

26. 3 Imp. 5, 9: F. Hp. 10, 32.

17. 1 Parai 22, 2.

3. 3 Imp. 6 l; I Parai 21, 26.

2. 2 Imp. 24, 25.

msura cea dinfâiu asezeci coti i
lrgimea douzeci coi.

4. i pridvorul cel dinaintea ca-

sei lung cât er de lat îaa casei,

de douzeci coti, i înl{imea de o

sut i douzeci coi, i 1-a ferecat

pre dinluntru cu aur curat.

5. i casa cea mare o a cptuit
cu lemne de chedru, i o a aurit

cu aur curat, i a cioplii pre dânsa

finici i lanuri.

6. i a împodobit casa cu pietre

scumpe spre mrire, i o a aurit

cu aur din Faruim.

7. i a aurit cu aur casa i pe-

reii ei i porile i podurile i uile

ei, i a spat Heruvimi pe perei.

8. i a îcut casa sîintei Sfintelor

lungimea ei dup l{imea casei de

douzeci de coji i lrgimea ei de

douzeci de coti, i o a aurit cu aur

curat, cu Heruvimi cu ase sute de

falani.

9. i greutatea cuielor, fiecare cui

cânireâ cincizeci de sicii de aur,

i casa de sus o a ferecat cu aur.

10. i a fcut în casa sfintei Sfin-

telor doi Heruvimi, lucrai din lem-

ne, i i-a ferecat pre ei cu aur.

11. i aripile Heruvimilor erau de

douzeci de co{i de lungi ; o a-

rip er de cinci coi i se atingea

de peretele casei, i cealalt arip

de cinci coi, i se atingeâ de ari-

pa celuilalt Heruvim.

12. i aripile Heruvimilor întinse

erau de douzeci de coi, i acetia

stau pe picioarele lor, i fe{ile ior

ctre cas.

13. i a fcut catapeteasm de

vânt i de mohorît i de rou i
de vison, i a {esut în ea Heruvimi.

14. i a fcut înaintea casei doi

stâlpi, de treizeci i cinci de coi

de înal{i, i capetele lor de cinci coi.

15. i a fcut ln{uoare ca la

13. Mateiu 27, 51.

11. Ieremia 52, 18, 21; 4, 20.
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engolpion i le-a pus preste cape-

lele stâlpilor i a fcut rodioare o

sul, i le-a pus preste lnue.
16. i a pus stâlpii înaintea bise-

ricii, unul deadreapta i altul dea-

sfânga, i a chemat numele celui

deadreapta: întrire i numele celui

deastânga: putere.

CAP. 4.

Sfintele vase.

Si
a fcut jertfelnic de aram de

douzeci de coi de lung t de

douzeci de coi de larg i de zece

coi de înalt.

2. i a fcut mare turnat de zece

co|i. dintr'o margine pân la cea-

lalt, rotund împrejur i de cinci

co(i de înalt, i împrejur înconju-

rul ei era de treizeci de coi.

3. i chipuri de viei pre de de-

suptul ei de jur împrejur de zece

coji împrejurul scldtoarei, dou
rânduri de viei erau turnai.

4. Doisprezece viei au fcut: trei

cutând la miaznoapte, trei cu-
tând la apus, trei cutând la mia-

zzi i trei cutând la rsrit, i ma-

rea deasupra lor, i dosurile lor erau

înluntru.

5. i grosimea ei era de un pumn,

i marginea ei ca o margine de pa-

har spat în chipul crinului, i în-

cpea într'însa trei mii de msuri,

aa au svârit-o.

6. i a fcut zece scldlori, i
a pus cinci deadreapta i cinci dea-

stânga, ca s spele înlr'însele lu-

crurile arderilor de tot, i s le cu-

reasc înlr'însele; iar marea, ca s
se spele preoii într'însa.

7. i a fcut sfenice de aur zece

dup forma lor, i le-a pus în biseric

cinci deadreapta i cinci deastânga.

8. i a fcut zece mese, i le-a

16. 3 Imp. 7, 20.

4-. 2. 3 Imp. 7, 22. 6. 3 Imp. 7. 37, 38.

7. 3 Imp. 7, 49.

pus în biseric, cinci deadreapta i?

cinci deastânga, i a fcut nstrpi-

de aur o sut.

9. i a fcut curtea preoilor e
curtea cea mare, i ui fiecrei curi,

i uile lor cptuite cu aram.
10. i marea o a pus la unghiul

casei deadreapta spre rsrit ctre

miazzi.

11. i a fcut Hiram cârligele i
cldrile i gratia jertfelnicului r.

toate uneltele lui, i a sfârit Hiram

a face tot lucrul, care l-a fcut îm-

pratului Solomon în casa lui Dum-
nezeu.

12. Stâlpi doi, i preote ei cp-
âni cu cununi preste capetele a-

mândorora stâlpilor, i mreji dou„
care acopereau capetele cununilor

celor deasupra stâlpilor.

13. i clopoei de aur patru sute

la amândou mrejile, i dou rân-

duri de rodioare la mreaj, ca s.

acopere cele dou cpâni ale cu-

nunilor celor ce sunt deasupra stâl-

pilor.

14. i a fcut zece cptâie, i
scldtoarele le-a pus pre cptâie.

15. i marea cu vieii cei doispre-

zece supt ea, cu podul i toartele ei.

16. i cldrile i cârligele i n-
strpile i toate uneltele lor de a-

ram curat, care le-a fcut Hiram

i le-a adus împratului Solomon
în casa Domnului.

17. In esul Iordanului le-a tur-

nat împratul în pmânt cleios în-

tre Sokhot i între Sandala.

18. i a fcut Solomon toate u-

neltele acestea multe foarte, c n'a

lipsit greutatea armii.

19. i a fcut Solomon toate u-

neltele casei Domnului i altarul t-

mâerii cel de aur, i mesele cu pâi-

nile punerii înainte pe ele.

20. i sfenicile i candelele de

aur curat, ca s ard dup rându-

14. 3 Imp. 7 , 27, 38 . 20. 3, 15.
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fal înaintea scaunului împcrii.

21. i mucrile i candelele i
nsfrpile i cdelnijele i cuile

de aur curaf.

22. i ua casei cea mai dinl-

untru dela sfânta Sfintelor, i uile

casei bisericii de aur. Aâ s'a s-
vârit fot lucru care l-a fcut Solo-

mon în casa Domnului.

CAP. 5.

Sfinirea bisericii.

pi a adus Solomon, argintul, au-

Orul i uneltele cele aîierosite de

David tatl su, i le-a dat la vi-

stieria casei Domnului.

2. Atunci a adunat Solomon în

Ierusalim pre foi btrânii lui Israil

i pre toate cpeteniile seminiilor

i pre toi mai marii caselor prin-

teti ale fiilor lui Israil, ca s aduc
sicriul legii Domnului din cetatea

lui David, care este Sionul.

3. i s'a adunat la împratul tot

Israilul la srbtoare, care este în

luna a aptea.

4. i au venit toi btrânii lui I-

srail, i au luat toi Leviii sicriul.

5. i cortul mrturiei i toate u-

neltele cele sfinte, care erau în cort

le-au adus preoii i Leviii.

6. Iar împratul Solomon cu toat

adunarea lui Israil, toi cei cari ve-

nise la el mergeau înaintea sicriu-

lui, jertfind viei i oi fr de numr,
c nu se putea socotî mulimea lor.

7. Deci au dus preoii sicriul le-

gii Domnului la locul su, înlun-

trul casei în sfânta Sfintelor supt

aripile Heruvimilor.

8. i aripile Heruvimilor erau în-

tinse preste locul sicriului, i um-

breau Heruvimii preste sicriu i pre-

ste drugii lui deasupra.

9. i se întindeau drugii, cât se

vedeau capetele drugilor din sfânta

înluntru, iar afar nu se vedeâ, i
a fost acolo pân în ziua aceasta.

10. Nu erâ în sicriu alt fr nu-

mai dou table, care le-a pus Moisî

în Horiv, când au pus Domnul le-

gtur cu fiii lui Israil, dup iei-

rea lor din pmântul Eghipetului.

11. i a fost dupce au ieit pre-

oii din sfânta, c toi preoii cari

s'au aflat s'au sfinit, c nu s'a i-

nut rândul.

12. i Leviii i cântreii toi cu

fiii lui Asaf, cu Eman, cu Iditun i
cu fiii Iui i cu fraii lui îmbrcai
cu veminte de vison, cu chimvale

i cu alute i cu cobze stau înain-

tea jertfelnicului, i cu dânii o sut
i douzeci de preoi sunând cu

trâmbiele.

13. i s'a fcut un glas trâmbi-

ând i cântând i gisuind într'un

glas, ca s se mrturiseasc i s
laude pre Domnul, i dac au înl-

at glas în trâmbie i în chimvale

i în organe de cântri, au zis

:

14. Mrfurisii-v Domnului, c
este bun, c în veac este mila lui,

i casa s'a umplut de norul slavei

Domnului, i nu puteau st preoii

s slujeasc de nor, c umplusese

slava Domnului casa lui Dumnezeu.

CAP. 6.

Rugciunea lui Solomon.

Atunci a zis Solomon: Domnul au

zis c lcuete în negur.

2. i eu am zidit cas numelui

tu sfânt ie, i gata, ca s lcu-

eti într'însa în veac.

3. i i-a întors împratul faa sa,

i bine a cuvântat toat adunarea

lui Israil, i toat adunarea lui Is-

rail sta înainte.

4. i a zis: bine este cuvântat Dom-

5. 1. 3 Imp. 7, 50, 51. 2. 3 Imp. 8, 1.

7. 3, 15; 4, 20; 3 Imp. 8, 6. 8. 3 Imp. 8, 8.

10. 3 Imp. 8, 9.

Q. 1. 3 Imp. 8, 12.
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nul Dumnezeul lui Israil cel ce au

grit cu gura sa ctre David latl

meu, i cu mâinile sale au plinit zi-

când:

5. Din ziua care am scos pre po-

porul meu din pmântul Eghipefu-

lui, n'am ales cetate din toate se-

miniile lui Israil, întru care s se

zideasc cas, ca s fie numele meu
acolo, i n'am ales pre alt om s
fie povuitor preste poporul meu
Israil

;

6. Ci am ales Ierusalimul, ca s
îie numele meu acolo, i am ales

pre David, ca s fie preste popo-

rul meu Israil.

7. i a avut în inim David tatl

meu, ca s zideasc cas numelui

Domnului Dumnezeului lui Israil.

8. i au zis Domnul ctre David

tatl meu: pentruc ai gândit în i-

nima ta ca s zideti cas numelui

meu, bine ai fcut c ai gândit a-

ceasta în inima ta.

9. Ins tu nu-mi vei zidî cas, ci

fiul tu, care va iei din coapsele

laie, acela va zidi cas numelui meu.

10. i au plinit Domnul cuvântul

acesta, care l-au grit, i eu m'am
sculat în locul lui David tatl meu,

i am ezut pre scaunul lui Israil,

precum au grit Domnul, i am zi-

dit cas numelui Domnului Dum-
nezeului lui Israil.

11. i am pus într'însa sicriul, în

care este legea Domnului care o au

pus lui Israil.

12. i a sttut în preajma jertfel-

nicului Domnului înaintea a toat

adunarea lui Israil, i a întins mâi-

nile sale.

13. C fcuse Sotomon amvon
de aram de cinci coi de lung i
de cinci coti de larg i de trei coji

de înalt, i 1-a pus în mijlocul curjii

sfintei, i a sttut preste el i a în-

7. 2 Imp. 7, 2. 11. 3 Imp. S, 21.

12, 3 Imp 8, 22.

genunchiat înaintea a toat aduna-

rea lui Israil, i a întins mâinile sale

spre cer, i a zis

:

14. Doamne Dumnezeul lui Israil!

Nu este asemenea ie Dumnezeu în

cer i pre pmânt, cel ce pzeti
legtura i mila cu slugile fale cele

ce umbl înaintea fa cu toat ini-

ma sa.

15. Cel ce ai pzit slugii tale lui

David tatlui meu, cuvintele câte i-ai

grit iui, i ai grit cu rostul tu i
cu mâinile tale ai plinit, precum

este în ziua aceasta.

16. i acum Doamne Dumnezeul

lui Israil! Pzete slugii fale, lui

David tatlui meu cele ce i-ai grit

lui, zicând: nu va lipsi din tine br-
bat înaintea mea, care s az pre

scaunul lui Israil, îns de vor pzi
fiii ti calea sa, i vor umblâ în le-

gea mea, cum ai umblat tu.

17. Si acum Doamne Dumnezeul
*

lui Israil, credincios s fie cuvântul

tu, care l-ai grit slugii tale lui

David.

18. C cu adevrat, au lcuî-va

Dumnezeu cu oamenii pre pmânt?
De vreme ce cerul i cerul cerului,

nu sunt destule ie, cum va fi casa

aceasta care am zidit?

19. Caut spre rugciunea slugii

tale i spre cererea mea Doamne
Dumnezeule! Ca s auzi cererea

mea i rugciunea cu care se roag
sluga fa înaintea fa astzi.

20. Ca s fie ochii ti deschii

spre casa aceasta ziua i noaptea

i spre locul acesta, care ai zis s
se cheme numele tu înfr'însul, ca

s asculi rugciunea cu care se

roag sluga ta în locul acesta.

21. i s auzi rugciunea slugii

tale i a poporului tu Israil, care

se vor ruga în locul acesta, i tu

14. Eire 15, 11; 2 Macab. 2, 8.

16. 2 Imp. 7, 12, 16.

18. 3 Imp. 8, 27; Isaia 66, 1 ; Ierem. 23, 24;
F. flp. 7, 49.
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s asculi din locul lcaului tu
din cer, i s auzi, i milostiv s fii.

22. Dc va grei cineva aproape-

lui su, i va luâ asupra- sa jur-

mânt ca s iac jurmânl, s vie

i s jure înaintea jertfelnicului în

casa aceasta,

23. Tu s asculi din cer, i s
{aci i s judeci pre robii ti, ca s
rsplteti celui frdelege i s în-

torci cile lui în capul lui, i s în-

dreptezi pre cel drept rspltind fie-

cruia dup dreptatea lui.

24. De se va frânge poporul tu
Israil înaintea vrjmailor, de vor

greî ie, i se vor întoarce i se

.vor mrturisi numelui tu, i se vor

ruga i se vor cuceri înaintea ta în

casa aceasta,

25. Tu s auzi din cer, i milo-

stiv s fii pcatelor poporului tu
Israii, i s-i întorci pre ei în p-
mântul care 1-a? dat lor i prin-

ilor lor.

26. Când se va închide cerul i
nu va plouâ pentruc au greit ie,

i se vor ruga în locul acesta i vor

luda numele tu, i se vor întoarce

dela pcatele lor pentruc i-ai sme-

rit pre ei,

27. Tu s asculi din cer, i mi-

lostiv s fii pcatelor robilor i po-

porului tu îsrail, i s le ari lor

calea cea bun pre care s umble,

i s dai ploaie pre pmântul tu,

care l-ai dat motenire poporului tu.

28. Foamete de va fi pre pmânt,
moarte de va fi, stricciune de aer,

plitur, lcuste i omid de va îl, i
de 'i va necji vrjmaul înaintea

cetilor lor, sau orice blae i necaz,

29. Toat rugciunea i toat ce-

rerea, care se va face de orice om,

sau de tot poporul lui Israil, de 'i

va cunoate omul btaia sa i p-
catul su, i va întinde mâinile sale

spre casa aceasta,

30. Tu s-l auzi din cer din l-
caul tu cel gata, i s te milo-

stiveti i s dai omului dup c-
ile lui, precum vei cunoate inima

lui, c tu singur cunoti inima fi-

ilor oamenilor.

31. Ca s se team de tine i s
umble întru toate cile tale, în toate

zilele în care vor tri pre faa p-
mântului ce l-ai dat prinilor notri,

32. i tot streinul care nu este

din poporul tu Israil, i va veni

din pmânt de departe pentru nu-

mele tu cel mare i mâna ta cea

tare i braul tu cel înalt, de va

veni i se va închina la locul a-

cesta,

33. Tu s-l auzi din cer din l-
caul tu cel gala, i s faci toate

ori câte te va ruga cel strein, ca

s cunoasc toate neamurile p-
mântului numele tu, i s se team
de tine, ca i poporul tu Israil, i
sâ cunoasc c numele tu s'a che-

mat preste casa aceasta, care am
zidit.

34. Iar când va iei poporul tu
la rsboiu asupra vrjmailor si,

în calea care vei trimite pre ei, de

se vor rug ctre tine pre calea ce-

tii acetia, care o ai ales întru ea, i
a casei care o am zidit numelui tu,

35. Tu s asculi din cer rugciu-

nea lor i cererea lor, i s le faci

lor dreptate.

36. Când vor greî ie, c nu este

om care s nu greasc, i vei bate

pre dânii i-i vei dâ pre dânii în

mâinile vrjmailor, i-i vor duce

în robie, cei ce i-au robit în p-
mântul vrjmailor, în pmânt de-

parte sau aproape;

37. De-i vor întoarce inimile lor

în pmântul unde sunt robi, i a-

colo se vor întoarce i se vor ruga

ie în robiea lor, zicând : pctuit-am,,

fcut-am frdelege i nedreptate;

23. R 2 Lege 25, 1. 26. 3 Imp. S, 35. 32. 3 Imp. 8, 41. 36. Pilde 20, 9.
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38. i se vor întoarce ctre tine

cu toat inima lor i cu iot sufle-

tul lor în pmântul robiei lor, unde

i-au dus pre ei, cei ce i-au robii

pre ei, i se vor rugâ întori clre

calea ce duce la pmântul lor, care

l-ai dai prinilor lor, i la cetatea

care o ai ales i la casa, care o

am zidit numelui tu,

39. S auzi din cer, din lcaul
tu cel gata rugciunea lor i ce-

rerea lor, i s faci judecat, i mi-

lostiv s fii poporului celui ce a p-
ctuit {ie.

40. i acum Doamnei S fie o-

chii ti deschii i urechile tale s
auz rugciunea locului acestuia.

41. i acum scoal-te Doamne
Dumnezeule la odihna ta, tu i si-

criul puterii tale; preoii ti Doam-

ne Dumnezeule s'au îmbrcat întru

mântuire, i cuvioii ti s se bu-

cure cu cele bune.

42i Doamne Dumnezeule 1 S nu

întorci faa unsului tu, adu-|i a-

minte de milele tale care le-ai fcut

lui David robului tu.

CAP. 7.

Svârirea sfinir Bisericii.

Dupce a încetat Solomon a se

rugâ, s'a pogorît foc din cer, i
a mistuit arderile de tot i jertfele,

i s'a umplut casa de slava Dom-
nului.

2. i nu puteau preoii s intre

în casa Domnului în vremea aceea,

c se umpluse casa de slava Dom-
nului.

3. i toi fiii lui Israil când au

vzul pogorându-se focul i slava

iui Dumnezeu pre cas, au czut
cu faa la pmânt pe pardoseala

pielrii, i s'au închinai i au lu-

dat pre Domnul, c este bun, c în

veac este mila lui.

41. Psal. 131, 8.

7. 1. Lev. 9, 24; 3 Imp. ÎS, 38; i Macab. 2, 8.

4. i împratul i tot poporul a-

duceâ jertfe înaintea Domnului.

5. i a jertfit împratul Solomon,

douzeci i dou de mii de viei i
o sut douzeci de mii de oi, i a

sfinit casa lui Dumnezeu împra-
tul i tot poporul.

6. i preoii stau la pazele lor, i
Levitit cu uneltele cele de cântri

ale Domnului, care le-a fcut Da-

vid împratul, ca s se mrturisea-

sc înaintea Domnului, c în veac

este mila lui, i cântau cântrile care

le-a dat David în mâna lor, iar pre-

oii sunau cu trâmbiele înaintea lor,

i tot îsrailul sta.

7. i a sfinit Solomon mijlocul,

curii cei din casa Domnului, pen-

truc a fcut acolo arderile de tot i
jertfele cele de mântuire, c jertfel-

nicul cel de aram, care 1-a fcut

Solomon nu puteâ cuprinde arderile

de tot i jertfele i seul.

8. i a fcut Solomon praznic în

vremea aceea apte zile, i tot Îs-

railul cu el adunare mare foarte de

la intrarea îmatului i pân la pâ-

rîul Eghipetului.

9. i a fcut în ziua a opta sfâr-

it, c sfinirea jertfelnicului a inut

apte zile i serbarea apte zile.

10. i în douzeci i trei ale lu-

nii a aptea a slobozit poporul la

lcaurile lor veseli i cu inim bun
pentru toate buntile, care au fcut

Domnul lui David i lui Solomon
i lui Israil poporului su.

11. i a sfârit Solomon casa

Domnului i casa împratului i
toate câte a voit întru inima sa So-

lomon a face în casa Domnului i
în casa sa, i a sporit.

12. i s'au artat Domnul lui So-

lomon noaptea, i i-au zis lui : a-

uzit-am rugciunea ta, i am des

5. 3 Imp. 8, 63; i 64.

70. 3 Imp. 8, 67.

11. 3 Imp. % 1,2.
12. E 2 Lege 12, 5.
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casa aceasta, ca s fie mie cas de

jertf.

13. De voiu închide cerul, i nu

va îi ploaie, i de voiu porunci l-

custei s mnânce sadurile i de

voiu trimite moarte în poporul meu,

14. i de se va smeri poporul

meu preste care se chiam numele

meu asupra lor, i se vor rugâ i
vor cuta faa mea, i se vor în-

loarce din cile lor cele rele, eu voiu

auzi din cer, i milostiv voiu fî p-
catelor lor, i voiu vindec pmân-
tii! ior.

15. i acum ochii mei vor fi de-

schii i urechile mele asculttoare

spre rugciunea locului acestuia.

16. i acum am ales i am sfin-

it casa aceasta, ca s fie numele

meu într'însa pân în veac, i vor

1î ochii mei i inima mea acolo în

1oafe zilele.

17. i tu de vei umbla înaintea

anea, cum a umblat David tatl tu,

i vei face toate câte am poruncit

ie, i poruncile mele i judecile

mele de le vei pzi,

18. Voiu ridica scaunul împr-
iei tale cum am fgduit lui David

lallui tu, zicând: nu va lipsi din

ime brbat povuitor întru Israil.

19. tar de v vei abate voi, i vei

prsi poruncile mele i rânduelele

mele, care le-am dat înaintea voa-

str, i vei merge i vei sluji la

ali dumnezei, i v vei închina lor,

20. Voiu mutâ prevoi din pmân-
tul, care l-am dat vou i casa a-

ceasfa, care o am sfinit numelui

meu, o voiu lepda dela faa mea,

i o voiu dâ pre ea de pild i de

poveste întru toate neamurile.

21. i de casa aceasta, care acum
•este înalt, tot cel ce va trece pre

lâng ea, se va spimântâ, i va

zice, penfruce au fcut Domnul aa

pmântului acestuia i casei acetia?
22. i vor rspunde: pentruc au

prsit pre Domnul Dumnezeul p-
rinilor si, care i-au scos pre ei din

pmântul Eghipetului, i s'au lipit

de ali dumnezei, i s'au închinat

lor i au slujit lor, i pentru aceea

au adus preste ei toat rutatea a-

ceasta.

CAP. 8.

Zidirile din timful împriei lui So-
lomon. Jertfele i corbiile lui.

Si
a fost dup douzeci de ani, în-

j
tru cari a zidilSolomon casa Dom-

nului i casa sa,

2. i cetile care le-a dat Hiram
lui Solomon, le-a zidit Solomon, i
a fcut a lcuî acolo pre fiii lui Israil.

3. i a venit Solomon în Visova,

i o a biruit.

4. i a zidit Toedmorul în pustie

i toate cetile tari, care le-a zidit

în Imat.

5. i a zidit Vetoronul cel de sus

i Vetoronul cel de jos, ceti tari,

ziduri, pori i zvoare.

6. i Valaatul i toate cetile cele

tari, care le avea Solomon, i toate

cetile carelor i cetile clrei-
lor i câte a poftit Solomon a zidi

în Ierusalim i în Livan i întru

toat împriea sa.

7. Tot poporul rmas dela lieteu,

dela Amoreu, dela Ferezeu, dela E-

veu i dela levuseu, care nu sunt

din Israil,

8. Ci erau din fiii lor, cei rmai
cu ei pre pmânt, pre carii nu i-au

pierdut de tot fiii lui Israil, i-a su-

pus pre ei Solomon supt dajdie

pân în ziua aceasta.

9. i din fiii lui Israil n'a pus

Solomon slugi împriei sale, pen-

truc acetia erau oameni de rs-

boiu, i cpetenii i puternici, i mai

15. 6, 40. 18. 2 Imp. 7, 13, 16.

l'J. n 2 Lege 28, 15, 36, 37. 8. 1- 3 Imp. 9, 10.
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mari preste care i preste clrei.

10. i acetia sunt mai marii

cârmuilorilor împratului Solomon,

dou sule i cincizeci, carii pov-
uiau la lucru pre popor.

11. i pre îaia lui Faraon o a a-

dus Solomon din cetatea lui David,

în casa care i-a zidit ei, c a zis:

nu va lcuî femeia mea în cetatea

lui David împratul lui Israil, c
este sfânt, pentruc a intrat în-

tr'însa sicriul Domnului.

12. Atunci a adus Solomon arderi

de tot Domnului pre jertfelnicul, care

1-a zidit Domnului înaintea bisericii.

13. C dup rânduial în fiecare

zi s se aduc, dup poruncile lui

Moisi, sâmbta i la lun nou i
la srbtori, la trei vremi ale anu-

lui : la srbtoarea azimelor, la sr-

btoarea sptmânilor i la srb-
toarea conurilor.

14. i a aezat dup rânduial lui

David tatlui su cetele preoilor

dup slujbele lor, i Leviii la pa-

zele sale, ca s laude i s slujea-

sc înaintea preoilor dup rându-

ial în fiecare zi, i portarii dup
cetele lor la fiecare poart, c aa
a poruncit David omul lui Dum-
nezeu.

15. N'a lsat nimic din porun-

cile împratului pentru preoi i pen-

tru Levii i pentru vistierie.

16. i s'a gtit tot lucrul din ziua

care s'a pus temelia pân când a

sfârit Solomon casa Domnului.

17. Atunci s'a dus Solomon în

Gasion-Gaver i în Elatul cel de lân-

g mare în pmântul Idumeii.

18. i a trimis Hiram prin mâna
robilor si corbii i slugi cuno-

sctori ai mrii, i au mers cu slu-

gile lui Solomon în Ofir, i au adus

de acolo patru sute i cincizeci de

talanfi de aur, i au venit la împ-
ratul Solomon.

IS. Eire 23, 14, 15. 14. 1 Parat. 9, 23.

CAP. 9.

împrteasa Sava cerceteaz pre
Solomon.

Împrteasa Sava a auzit de nu-

mele lui Solomon, i a venit s
ispiteasc pre Solomon cu cuvinte

întunecoase în Ierusalim, cu mare
strlucire i cu cmile, care purtau

mulime de miresme, i aur i pia-

tr scump, i a venit la Solomon

i i-a grit lui toate câte era în su-

fletul ei.

2. i i-a spus ei Solomon toate

cuvintele ei, i n'a rmas nici un

cuvânt la care s nu îi rspuns ei

Solomon.
3. i a vzut împrteasa Sava

înelepciunea lui Solomon i casa

care o a zidit,

4. i bucatele meselor lui i e-
derea slugilor lui i starea slujito-

rilor lui i îmbrcmintea lor i pa-

harnicii lui i podoaba lor, i ar-

derile de tot, care le aducea în casa

Domnului, i minunându-se a zis

ctre împratul

:

5. Adevrat este cuvântul, care

l-am auzit în pmântul meu despre

faptele tale i despre înelepciunea ta.

6. i n'am crezut cuvintele lor pân
când am venit, i au vzut ochii

mei, i iat nu mi s'a spus mie ju-

mtate din mulimea înelepciunii

tale, întreci auzul care l-am auzit.

7. Fericii sunt oamenii ti, i fe-

ricite sunt slugile tale acestea, care

stau înaintea ta pururea i aud în-

elepciunea fa.

8. Fie Domnul Dumnezeul tu bi-

necuvântat, cel ce bine au voit întru

fine ca s te dea pre scaunul su
împrat poporului tu, pentruc au

iubit Domnul Dumnezeul tu pre 1-

srail.ca s-l întreasc în veac, te-au

dat pre tine preste el împrat, ca.

s faci judecat i dreptate.

9. 1. 3 Imp. 10, 1; Mateiu 12, 42.

2. Lucâ II, 31.
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9. i a dai împratului o suia. i
douzeci de talani de aur, i mi-

resme mulle foarte i piatr scum-

p, i nu se aîlâ miresme ca ace-

lea, care le-a dat împrteasa Sava

împratului Solomon.

10. i slugile lui Solomon i slu-

gile lui Hiram aduceau aur lui So-

lomon din Ofir i lemne de pini i
piatr scump.

11. i a îcut împratul lemnele

cele de pini trepte la casa Domnu-
lui i la casa împratului, i chi-

tare i alute cântreilor, cum nu

s'a vzut mai nainte în pmântul
ludei.

12. i împratul Solomon a dat

împrtesei Savei toate câte a voit

i a cerut, cu mult mai mult decât

foate care a adus ea împratului

Solomon, i s'a întors în pmân-
tul su.

13. i erâ greutatea aurului, care

se aducea lui Solomon înlr'un an,

ase sute asezeci i ase de ta-

lanii de aur,

14. Afar de ce aduceau oamenii

cei supui i cei ce neguforeau, i
loji împraii Araviei i domnii p-
mântului, carii loi aduceau aur i
argint împratului Solomon.

15. i a fcut împratul Solomon
dou sute de scuturi de aur btute,

ase sute de auri curai erau pre

un scut.

16. i trei sute de paveze de aur

btute, trei sute de auri s'au chel-

tuit pre fiecare pavz, i le-a pus
împratul în casa dumbrvii Liva-

nului.

17. i a fcut ^împratul scaun
mare de din fi de elefant i 1-a îm-

brcat cu plcifde aur,

18. i ase trepte scaunului îm-
brcate cu aur, i reazem de aur

supt picioare a pus scaunului, i
reazemuri unul deoparte, altul de

10. 3 Imp. 10, 11. 15. 3j.Imp. 14, 26.

cealalt parte la scaunul ederii, i
doi lei stând lâng reazemuri,

19. i doisprezece lei stând pre

cele ase trepte deoparte i de alta,

n'a mai fost aa întru toat împ-
riea.

20. i toate vasele casei împra-
tului Solomon erau de aur, i toate

vasele casei dumbrvii Livanului cu

aur erau poleite, nu erâ argintul so-

cotit întru nimica în zilele împra-
tului Solomon. •

21. C corabiea împratului mer-

geâ în Tarsis cu slugile lui Hiram

;

odat în trei ani veneâ corabiea din

Tarsis împratului, plin de aur, de

argint, de dinji de elefant, de mai-

mue i de puni.

22. i s'a mrit Solomon mai mult

decât toi împraii, cu avuie i cu

înelepciune.

23. i toi împraii pmântului

cutau faa lui Solomon, ca s a-

uz înelepciunea lui, care o au dat

Dumnezeu în inima lui.

24. i ei fiecare aduceau daruri lui

:

vase de argint, vase de aur, haine»

smirn aleas, dulceuri, cai i ca-

târi în fiecare an.

25. i erau la împratul Solomon

patru mii de iepe la care i dou-
sprezece mii clrei, i i-a pus pre

ei în cetile carelor i cu împra-

tul în Ierusalim.

26. i a fost povuitor tuturor

împrailor dela rîu i pân Ia p-
mântul celor de alt neam i pân
la hotarele Eghipetului.

27. i a fcut împratul s fie aur

i argint în Ierusalim ca pietrile, i
chedrii ca duzii de pre es cu mul-

imea.

28. i se aducea lui Solomon cai

din Eghipet i din tot pmântul.

29. i celelalte fapte ale lui So-

lomon cele dintâiu i cele de apoi,

iat acestea scrise sunt în cartea,

29. 3 Imp. 11, 41.



A 2-a PARALIPOMENE 9—10

lui Natan prorocul, în cartea lui A-

hia Silonileanul i în vedeniile lui

Ioil vztorul asupra lui Rovoam fe-

ciorul lui Nalan.

30. i a împrii Solornon pre-

ste iot lsrailul patruzeci de ani.

31. i a adormit Solornon cu p-
rinii lui, i 1-a îngropat în cetatea

lui David iafl su, i a împrii
Rovoam îeciorul lui în locul su.

CAP. IO.

Rovoam i desbinarea împriei.

i a venit Rovoam în Sihem, c
în Sihem s'a adunat tot lsrailul,

ca s-1 iac pre el împrat.

2. i s'a fcut dac a auzit lero-

voam feciorul lui Navat, care er
în Eghipet, unde îugise de faa lui

Solornon împratul, i lcuiâ Iero-

voam în Eghipet; deci s'a întors Ie-

rovoam din Eghipet.

3. i a trimis i i-a chemat pre

dânsul, i a venii Ierovoam i toat

adunarea la Rovoam zicând:

4. Tatl tu a îngreuiat jugul no-

stru, i acum uureaz-1 de sarci-

nele aspre ale tatlui tu i de ju-

gul lui cei greu, care 1-a pus preste

noi, i vom sluji ie.

5. i le-a zis lor: mergei i a-

teptai pân în trei zile, i venii

la mine, i s'a dus poporul.

6. i a adunat împratul Rovoam
pre btrânii cei ce stau înaintea lui

Solornon tatl su, când triâ el,

zicând : cum m sftuii voi, ca s
rspunz norodului acestuia cuvânt?

7. i i-au grit lui, zicând : de vei

face bine astzi poporului acestuia,

i le vei plceâ i le vei gri lor

cuvinte bune, vor fi ie slugi în toate

bilele.

8. i a lsat sfatul btrânilor, care

i-au dat ei lui, i s'a sftuit cu ti-

30, 3 Imp. 11, 42.

-±0. 1. 3 Imp. 12, 1, 2.

4. 3 Imp. 12, 4.

nerii, cari au crescut împreun cn

el, cei ce stau înaintea lui.

9. i a zis lor: ce sfat îmi dai

voi ca s rspunz cuvânt poporu-

lui acestuia, care a grit ctre mine,

zicând : uureaz jugul care 1-a pus

tatl tu preste noi.

10. i au grit lui tinerii cei ce

crescuse cu el, zicând: aâ s zici

poporului celui ce a grit ctre line,

zicând : tatl tu a îngreuiat jugul

nostru, iar iu uureaz-1 de pre noi,

aâ s greti ctre dânii: dege-

tul meu ce! mic mai gros este de

cât coapsele tatlui meu.

11. i acum iafl meu v'a pedep-

sit pre voi cu jug greu, i eu voiu

adaoge preste jugul vostru ; tatl

meu v'a btut pre voi cu bice, iar

eu v voiu bate cu scorpii.

12 i a venit Ierovoam i fot po-

porul la Rovoam în ziua a treia,

precum.Ie-a grif împratul, zicând:

întoarcei-v la mine în ziua a treia.

13. i a rspuns împratul aspru,

i a lsat împratul Rovoam sfatul

btrânilor.

14. i a grit ctre ei dup sfa-

tul tinerilor, zicând : tatl meu a în-

greuiat jugul vostru, i eu voiu a-

daoge presle el ;
iafl, meu v'a b-

tut pre voi cu bice, i eu v voiu

bate pre voi cu scorpii.

15. i n'a ascultat împratul de

popor,c aâ erâ orânduit dela Dum-
nezeu ca s se întreasc cuvântul

Domnului, care l-au grif prin mâna
lui Ahia Silonileanul de Ierovoam

feciorul lui Navat.

16. i vzând tot lsrailul, c n'a

ascultat împratul de ei, a rspuns
poporul ctre împratul, zicând: ce

parte este nou întru David, i ce

motenire întru fiul lui Iesse? Mergi

la lcaurile tale Israile, acum vezi

de casa ta Davide, i s'a dus tot

lsrailul la lcaurile sale.

12. 3 Imp. 12, 12. 15, 3 Imp. 11, 39.
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17. i oamenii lui Israil, cei ce

icuiauîn cetile Iudei au fcui pre

Rovoam împrat presle ei.

18. i a trimis Ia ei Rovoam îm-

pratul pre Adoniram, care era mai

mare preste dri, i l-au ucis pre

el fiii lui Israil cu pietre, i a mu-
rii, i a auzit împratul Rovoam, i
a grbit a se sui în car, i a fugit

în Ierusalim.

19. i s'a desbinat Israi! de casa

lui David pân în ziua aceasta.

CAP. 11.

Rovoam se gtete de rsboiu.

Si a venit Rovoam în Ierusalim, i
adunând seminia Iudei i a lui

Veniamin, o sut i optzeci de mii

de voinici, cari pot face rsboiu, a

pornit rsboiu asupra lui Israil, ca

s întoarc împriea lui Rovoam.

2. i au fost cuvântul Domnului

ctre Samea omul lui Dumnezeu,

zicând :

3. Grefe ctre Rovoam fiul lui

Solomon i ctre tot Iuda i Veni-

amin, i le spune:

4. Acestea zice Domnul: s nuv
suii, nici s dai rsboiu asupra

jrailor votri, ci s se întoarc fie-

care la casa sa, c dela mine s'au

fcut lucrul acesta, i au ascultat

cuvântul Domnului, i întorcându-

se n'au mai mers asupra lui Iero-

voam.

5. i a lcuit Rovoam în Ierusa-
,

lim, i a zidit ceti tari în ludea.

6. i a zidit Viileemul, Etanul i
Tecoia,

7. i Vetsura, Sokhoful i Odo-

lamul,

8. i Cheful, Marisanul i Ziful,

9. i Adorea, Lahisul i Azicâ,

10. i Saraa, Elomul i HevronuL

Acestea sunt cetile tari ale lui luda

i ale lui Veniamin.

19. 3 hnp. 12, 19.

11. 1. 3 imp. 12, 21. 2. 3 Imp. 12, 22.

11. i le-a întrit cu ziduri, i a

pus înir'însele povuitori i strân-

suri de bucate, untdelemn i vin.

12. i prin fiecare cetate scuturi

i sulie, întrindu-le foarte mult, i
a împrii preste Iuda i preste

Veniamin.

13. i preoii i Leviii, carii erau

întru tot Israilul, s'au adunat la el

din toate hotarele.

14. C au lsat Leviii lcaurile

moiilor lor, i au mers la Iuda în

Ierusalim, c i-au scos pre ei Iero-

voam i fiii lui, ca s nu slujeasc

Domnului.

15. i a pus lui preoi înlimi-

lor i idolilor i deertciunilor i
vieilor, pe care le-a fcut lerovoam.

16. i a scos dintre seminiile lut

Israil pre cei crora le da în cuget

a cut pre Domnul Dumnezeul lui

Israil, i carii venir în Ierusalim,

ca s jertfeasc Domnului Dumne-

zeului prinilor lor.

17. i au întrit împria ludei i
au întrit pre Rovoam feciorul lui

Solomon în tref ani, c a umblat în

cile lui David i ale lui Solomon

trei ani.

18. i a luat lui Rovoam femeie

pre Moolat fata lui Ierimut, fiul lui

David i pre Avighea fala lui Eiiav,

fiul lui Iesse.

19. i i-a nscut lui fiu pre Ieus

i pre Samoria i pre Zaam.

20. i dup aceasta a luat lui

femeie pre Maahâ fata lui Avesalom,

i a nscut lui pre Avia, pre Ieti,

pre Ziza i pre Salimot.

21. i a iubit Rovoam pre Maahâ
fata lui Avesalom mai mult decât

pre toate femeile i iitoarele sale,

c optsprezece femei aveâ i iitori

asezeci, i a nscut douzeci i
opt de feciori i asezeci de fete.

22. i a pus Rovoam cpetenie

14. 3. Imp. 12, 31.

15. Lcv. 17, 7; H 2 Lege 32, 17.

20. 3 Imp. 13, 2.
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pre Avia al Maahci ca s povu-
iasc pre frajii si, c cugetau s-I

fac pre el împrat.

23. i a crescut mai mult decât

toi fraii si, i a împrit pre lofi

fiii si în toate hotarele lui luda i ale

lui Veniamin i în toate cetile cele

tari, i le-a dat lor hran mult foarte

i multe femei.

CAP. 12.

Rovoam în rsboiu cu Susachim.
Moartea lui.

Si
a fost dupce s'a gtit împr-

!
iea lui Rovoam, i dupce s'a

întrit el, a prsit poruncile lui Dum-
nezeu i toi Israilul cu dânsul.

2. i a fost în anul al cincilea al

împriei lui Rovoam, s'a suit Su-

sachim împratul Eghipetului asu-

pra Ierusalimului, penfruc a greit

înaintea Domnului,

3. Cu o mie i dou sute de care

i asezeci de mii de clrei, i nu

era numr mulimei care a venit cu

dânsul dela Eghipefc Livieni, Trogo-

diteni i Etiopeni.

4. i a btut cetile cele tari, care

erau în Iuda, i a venit în Ierusalim.

5. i Samea prorocul a venit la

Rovoam i la boierii lui Iuda, carii

s'au adunat în Ierusalim de ctre

faa lui Susachim, i le-a zis lor

:

aa zice Domnul, voi m'ai lsat pre

mine, i eu voiu lsâ pre voi în

mâna lui Susachim.

6. i s'au ruinat boierii lui Iuda

i împratul, i au zis : drept este

Domnul.

7. i dac au vzut Domnul c
s'au umilit, au fost cuvântul Dom-
nului ctre Samea zicând : s'a umi-

lit, nu-i voiu pierde pre ei, ci preste

puin voiu mântui pre ei, i nu va

venî mâniea mea preste Ierusalim,

prin mâna lui Susachim,

8. Ci vor slujî lui, ca s cunoa-

sc slujba mea i slujba împriei
pmântului.

9. i s'a suit Susachim împra-
tul Eghipetului asupra Ierusalimului,,

i a luat vistieriile cele din casa*

Domnului i vistieriile cele din casa:

împratului, toate le-a luat; luat-a?

i scuturile cele de aur care le-a f-

cut Solomon.

10. i a fcut împratul Rovoam
scuturi de aram în locul lor; iar

preste el a pus Susachim pre maî-

marii alergtorilor, pzitoriii porii

împratului.

11. i era când intr împratul

în casa Domnului, intrau pzitorii

i alergtorii, i întcrcându-se în-

tâlneau pre arcai.

12. Deci penlruc s'a umilit el,,

s'a întors dela el mâniea Domnului»,

i n'a pierit desvârit, c se mai

gseâ ceva bun în Iuda.

13. i s'a întrit împratul Ro-

voam în Ierusalim, i a împrit, i
de patruzeci i unul de ani erâ Ro-

voam când s'a fcut împrat, i?

aptesprezece ani a împrit în le-

rusulim în cetatea care o au ales

Domnul ca s se numeasc numele

lui acolo de toate seminiile fiilor

lui Israil, i numele mumei îui erâ:

Noomâ Amoniteanca.

14. i a fcut ru, c n'a îndrep-

tat inima sa s caute pre DomnuL
15. i întâmplrile lui Rovoan*

cele dintâiu i cele de apoi i fap-

tele Iui au nu sunt scrise în crile

lui Semea prorocul i ale lui Addo
vztorul, i s'a rsboit Rovoam a-

supra lui Ierovoam în toat vieaa.

16. i a murit Rovoam cu prin-

ii si, i s'a îngropat în cetatea lut.

David, i a împrit Aviâ feciorul

lui în locul lui.

12. 1' 3 Imp. 14, 22. 2. 3 Itnp. 14, 25.

3. 4 Imp. 18, 24.

9 3 Imp. 14, 26.

13. 3 Imp. 14, 21.
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CAP. 13.

Aviâ împratul Iudeii. Rsboiul lui cu

Ierovoam, împratul lui Israil,

In
anul al optsprezecelea al împ-

riei lui Ierovoam, s'a fcui Aviâ

împrat preste Iuda.

2. Trei ani a împrii în Ierusa-

lim, i numele mumei lui erâ Ma-

ahâ fata lui Uriil din Gavaon, i
irsboiu erâ între Aviâ i între le-

Tovoam.

3. i a rânduit Aviâ la rsboiu o

otire puternic, de patru sute de

mii de brbai tari ; iar Ierovoam a

rânduit asupra lui la rsboiu o o-

tire de opt sute de mii de rsboi-

ifiici tari.

4. i s'a sculat Aviâ de pe cul-

mea Somoron, care este în muntele

Iui Efraim, i a zis: ascultai Iero-

voam i tot Israilul.

5. Nu tii voi, c Domnul Dum-
nezeul lui Israil au dat împrie
preste Israil în veac lui David, i fi-

ilor lui aezmânt venic?
6. i s'a sculat Ierovoam feciorul

4ui Navaf sluga lui Solomon fiul lui

David, i s'a desprit dela Dom-
nul su.

7.:i s'au adunat la el brbai pier-

ztor? fii frdelege, i au sttut îm-

protiva lui Rovoam fiul lui Solomon,

i Rovoam erâ mai tânr i fricos

cu inima, i n'au sttut împroliva fe-

ii lui.

8. i acum voi zicei, s stai îm-

proliva împriei Domnului cei dat
fiilor lui David, pentruc voi suntei

mulime mare, i cu voi sunt viei

4e aur, pre carii 1-a fcut vou Ie-

rovoam dumnezei,

9. Ci ai lepdat preoii Domnu-
lui pre fiii lui Aaron i pre Levii,

i v'ai fcut vou preoi din popor

4e rând al pmântului; ori cine ar

13. 2. 3 Itnp. 15, 1, 2. 3. 3 Imp. 15, 6.

6. 3jmp. 11, 26. 9. 3 Imp. 12, 31.

veni având mâinile pline cu viei din

boi i cu apte berbeci, se face preot

celui ce nu este dumnezeu.

10. Iar noi pre Domnul Dumne-
zeul nostru nu l-am prsii, i pre-

oii lui slujesc Domnului, fiii lui A-

aron i Leviii.

11. i dup rânduelele lor jertfesc

Domnului arderi de tot dimineaa i
seara, i miresmele lmâerii i pun

pâini înainte peste, masa cea cura-

t, i sfenicul cel de aur i can-

dele aprinse, ca s arz seara, c
pzim noi rânduelele Domnului Dum-
nezeului prinilor notri, iar voi

l-ai prsit pre dânsul.

12. i iat cu noi este în frunte

Domnul i preoii lui, i trâmbiele

suntoare care ne dau nou semn.

Fiii lui Israil nu dai rsboiu asu-

pra Domnului Dumnezeului prini-

lor notri, c nu vei sport.

13. Iar Ierovoam a întors pre cei

ce stau Ia pând ca s vie dind-

rrul lui luda, i el a venit dinain-

tea Iui ; iar cei ce pândeau, dindrt.

14. i înforcându-se Iuda, iat erâ

lui rsboiul dinainte i dinapoi, i
a strigat ctre Domnul, i preoii

au trâmbiat cu trâmbiele.

15. i au strigat brbaii ludei, i
a fost când strigau brbaii Iudei,

Domnul au btut pre Ierovoam i
pre Israil înaintea lui Aviâ i a Iudei.

16. i au fugit fiii lui Israil de

ctre faa Iudei, i i-au dat pre ei

Domnul în mâinile lor.

17. i i-au btut pre ei Aviâ i po-

porul Iui biae* mare, i au czut

rnii din Israil cinci sute de mii

de brbai tari.

18. i s'au smerit fiii lui Israil în

ziua aceea, i s'au întrit fiii Iudei,

pentruc au ndjduit spre Domnul

Dumnezeul prinilor lor.

19. i a gonii Aviâ dinapoia lui

Ierovoam, i a luat dela el cetile

11. Eire 27, 20, 21; i 40, 25.
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acestea : Vefiluî i satele lui, leina

i satele ei i Efronul i satele lui.

20. i n'a mai putut lerovoam înc
a se împrofivi în toat vieaja sa lui

Aviâ, i l-au lovii pre el Domnul, i
a murit.

21. i s'a întrit Aviâ, i 'aluat

lui patrusprezece femei, i a ns-
cut feciori douzeci i doi i ase-

sprezece fete.

22. i celelalte întâmplri ale lui A-

viâ i faptele lui i cuvintele lui, scri-

se sunt în carteajprorocului Addo.

CAP. 14.

Asa sfrâm idolii i biruete pre
Etiopeni.

i a murit Aviâ cu prinii si, i
l-a îngropat pre el în cetatea lui

David, i a împrii Asa fiul su
în locul lui ; în zilele lui Asa s'a o-

dihnit pmântul^Iudeijzece ani.

2. i a fcut Asa ce este bun i
drept înaintea Domnului Dumneze-

ului su.
3. i a stricat jertîelnicile streini-

lor i cele de pre înlimi, i a sf-

râmat stâlpii i a tiat desiurile.

4. i a zis Iudei ca s caute pre

Domnul Dumnezeul prinilor lor, i
s pzeasc legea i poruncile lui.

5. i a stricat din toate ^etile
ludei jerffelnicile i idolii, i a fost

în pace împriea lui.

6. l a zidit ceti lari în pmân-
tul Iudei, c a fost în pace pmân-
tul ; i n'a avut el rsboiu în anii a-

ceiia, c l-au odihnit pre el Domnul.

7. l a zis Iudei : s zidim cet-

ile acestea, i s facem ziduri i
turnuri i pori i zvoare în p-
mântul care îl stpânim ; c precum

noi am cercetat pre Domnul Dum-
nezeul nostru, aâ ne-au cercetai i
el pre noi, i ne-au dat pace prin

prejur, i bine ne-a mers nou.
8. i a avut Asa ostai "cari pur-

tau arme, i ridicau scuturi i su

11
f î în pmântul ludei, trei sute de

mii, i în pmântul lui Veniamin p-
vzai i arcai dou sute t opt-

zeci de mii; foi acetia erau rs-

boinici tari.

9. i s'a sculat asupra lor Zare

Efiopul cu oaste de o mie de mit

i cu trei sute de care, i a venit

pân la Marisa.

10. i a ieit Asa înaintea lui, t
a rânduit rsboiul înjvalea despre

miaznoapte la Marisa.

11. i a strigat Asa ctre Dom-
nul Dumnezeul su, i a zis: Doam-
ne, nu esie cu neputin ie a mântui

cu muli sau cu puini ; întrete-ne

pre noi Doamne Dumnezeul nostru,

c spre tine ndjduim, i întru nu-

mele tu am venit asupra mulimei

acetia mari ; Doamne fu efi Dum-
nezeul nostru, s nu se tntreascr

omul asupra ta.

12. i au btut Domnul pre Eti-

openi înaintea Iudei, i au fugit £-

iiopenii.

13. i i-a gonit pre ei Asa i po-

porul lui pân la Ghedor, i au c-
zuf Efiopenii, câf nu erâ întru ef

scpare, c s'au frânt înaintea Dom-
nului i înainiea puterii Iui; i luar
przi multe.

14. i au tiat satele lor împreju-

rul Ghedorului, c au fost spaima

Domnului presfe dânii, i au pr-
dat toate cetile lor, c multe przi
au adus ei cu sine.

15. înc i slaurile agonisele-

lor lor, i pre Alimazoni au tiat, i
au luat oi multe i cmile, i s'au:

întors în Ierusalim.

CAP. 15.

Asa face alte îndreptri în biseric.

i au fost Duhul Domnului presfe

Azaria feciorul lui Odid.

1-4. 1, 3 Imp/15, 8. îl. 1 Imp. 14, 6.
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2. i a ieit înaintea iui Asa i
înaintea a tot Iuda i- a lui Venia-

min, i a zis : ascultai-m pre mine

Asa i tot luda i Veniamin, Dom-
nul este cu voi, pentruc voi sun-

tei cu el ; i de-1 vei cutâ pre el,

se va arfâ vou; i de-1 vei p-
rsi pre el, prsî-va pre voi.

3. i zile multe au trecut lui Is-

rail, fr de Dumnezeul cel adev-
rat i îr de preot învtor i fr-
delege.

4. i când se vor întoarce ctre

Domnul Dumnezeul lui lsrail, i-1

vor cutâ pre el, îl vor aîlâ.

5. Ci în vremea aceea nu este

pace celui ce iese i celui ce in-

tr, c spaima Domnului este pre-

ste toi cei ce lcuesc în ri.

6. i va da rsboiu neam asupra

neamului, i cetate asupra cetii

;

c Dumnezeu i-au spimântat pre

ei cu tot necazul.

7. Iar voi întrii-v, i s nu sl-

beasc mâinile voastre, c este plata

lucrului vostru.

, 8. i dac a auzit Asa cuvintele

acestea i prorocia lui Azaria pro-

rocul, s'a întrit i a scos toate

urîciunile din tot pmântul Iudei i
al lui Veniamin i din cetile cari

le-a inut lerovoam în muntele lui E-

îraim, i a înnoit jertfelnicul Domnu-
lui, care erâ înaintea bisericii Dom-
nului.

9. i a adunat pre Iuda i pre Ve-

niam i pre veneticii cari lcuiau

cu el dela Efraim i dela Manasî i
dela Simeon, c s'au lipit ctre el

muli din lsrail dac au vzut ei,

c Domnul Dumnezeul lui este cu ei.

10. i s'au adunat în Ierusalim

în luna a treia în anul al cincispre-

zecelea al împriei lui Asa.

11. i au jertfit Domnului în ziua

aceea din przile care le-au adus,

viei apte sute i oi apte mii.

15. 2. Mat. 7, 7. 3. Ozia 3, 4.

12. i au fcut legtur, ca s
caute pre Domnul Dumnezeul p-
rinilor lor, din toat inima i din

tot sufletul lor.

13. i fot care nu va cuta pre Dom-
nul Dumnezeul lui lsrail, cu moarte

s moar dela tânr pân la btrân
i dela brbat pân la femeie.

14. i au jurat întru Domnul cu

glas mare i cu strigare i cu trâm-

bi i cu buciumi, i s'a veselit

tot luda pentru jurmânt,

15. C din tot sufletul au jurat,

i cu toat voia l-au cutat pre el,

i s'au aflat lor, i i-au odihnit pre ei

Domnul prin prejur.

16. i pre Maaha muma sa o a

mutat, ca s nu slujeasc Astarfei,

i a tiat idolul, i 1-a ars în pâ-

rîul chedrilor.

17. Ins cele de pre înlimi nu

le-a stricat, c înc erau în lsrail

;

iar Asa a fost drept cu inima în

toat viaa sa.

18. i a bgat în casa Domnului

cele sfinte ale lui David tatlui su,
i cele sfinte ale casei lui Dumne-
zeu, argint i aur i vase.

19. i rsboiu n'a fost pân la

anul al treizeci i cinci ai împr-
iei lui Asa.

CAP. 16.
Pcatul întreit al lui Asa.

In
anul al treizeci i opt al împ-

riei lui Asa s'a suit Vaasa îm-

pratul lui lsrail asupra lui Iuda,

i a zidit Rama spre a nu ls s
ias nici s intre la Asa împratul

lui luda.

2. i a luat Asa argint i aur din

vistieriile casei Domnului i a ca-

sei împratului, i a trimis la fiul

lui Ader împratul Siriei, care l-
cuiâ în Damasc, zicând:

12. Is. Navî 24, 25. 13. Eire 22, 20.

16. 3 hnp. 15, 13.

1G. 1- 3 Imp. 15, 17 i 16, 5; Is. Navi. 18, 25.

2. 3 Imp. 15. 18.
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3. Pune legtur înlre mine i în-

tre tine, i între tatl meu i între

tatl tu, iat am trimes ie aur i
argint, vino de ia deasupra mea
pre Vaasa împratul lui Israil, i
s se duc dela mine.

4. i a ascultat fiul lui Ader de

împratul Asa, i a trimes pre c-
peteniile oastei sale asupra ceti-

lor lui Israil, i a btut Aionul i
Danul i Avelmainul i toate inu-

turile lui Neffalim.

5. i a fost dac a auzit Vaasâ,

a prsit a zidi Rama, i a încetat

lucrul lui.

6. i Asa împratul a luat pre tot

Iuda, i a luat pietrile Ramei i lem-

nele ei, care le-a zidit Vaasâ, i a

zidit cu ele Gavae i Masfa.

7. i în vremea aceea a venit A-

nania prorocui la Asa împratul lu-

dei, i i-a zis lui: pentruc ai n-
djduit în împratul Siriei, i n'ai

ndjduit spre Domnul Dumnezeul

tu, pentru aceea s'a luat puterea

Siriei din mâna fa.

8. Au nu erau Efiopenii i Livie-

enii, putere mult viteaz, i cl-
rei muli foarte, i pentruc ai n-
djduit spre Domnul i-au dat în mâi-

nile fale.

9. C ochii Domnului privesc pre-

sfe tot pmântul, ca s întreasc
pre cei ce cu toat inima deplin

sunt ctre dânsul, n'ai tiut acea-

sta? De acum vei avea rsboiu.

10. i s'a mânieaf Asa pre pro-

roc, i 1-a pus în temni, c se

mâniase, i a pierdut Asa pre u-

nii din popor în vremea aceea.

11. i iat faptele lui Asa cele

dinfâiu i cele de apoi scrise sunt

în cartea împrailor lui Iuda i a

lui Israil.

12. i s'a bolnvit Asa în anul al

treizeci i nou al împriei sale

de picioare foarte tare, i în boala

9. Iov 34, 21; Ierem. 16, 17.

sa n'a cutat pre Domnul, ci pre

doftori.

13. i a adormit Asa cu prinii

si, i a murit în anul ai patruzeci i
unul al împriei sale.

14. i l-au îngropat pre dânsul

în mormântul care l-au spat în ce-

tatea lui David.

15. i l-au pus pre el pre pat, i
l-au umplut de mirosituri i cu fe-

luri de miruri, a fctorilor de mi-

ruri, i i-au fcut lui îngropciune

mare foarte.

CAP. 17.

losafat este fericit pentru evlavia lui.

i a împrii losafat fiul su în

locul lui, i s'a întrit losafat pre-

ste Israil.

2. i a pus oaste în toate cet-

ile întrite ale ludei, i a rânduit

cpetenii în toate cetile Iudei i
în cetile lui Efraim, care le-a fost

luat Asa tatl su.
3. i au fost Domnul cu losafat,

pentruc a umblat în cile cele din-

fâiu ale lui David tatl su, i n'a

cutat idolii,

4. Ci pre Domnul Dumnezeul ta-

tlui su a cutat, i întru porun-

cile tatlui su a umblat, i nu dup
faptele lui Israil.

5. i au îndreptat Domnul împr-
iea în mâna lui, i a dat tot Iuda

daruri lui losafat, i a dobândii

avuie i slav mult.

6. i s'a înlat inima lui în ca-

lea Domnului, înc a stricat i cele

de pre înlimi i desiurile din p-
mântul ludei.

7. i în anul al treilea al împ-
riei lui a trimis pre cpeteniile

sale pre cei mai viteji: pre Avdia,

pre Zaharia, pre Natanail i pre Mi-

hea ca s învee în cetile Iudei.

8. i împreun cu ei pre Leviii:

1?. 3 Imp. 15, 10, 24. 15. Fac. 50, 2.

17. 1. 3 Imp. 15, 24. 4. 3 Imp. 22, 43.

6. 1 Imp. 10, 27.
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Semea, Natania, Zavdia, Asiil, Se-

meramof, Ionatan, Adonia, Tovia,

Tovadonia, i împreun cu aceti

Levii pre Elisama i Ioram preoii.

9. i învau în luda, i aveau

cu dânii cariea legii Domnului, i
umblau prin cetile Iudei, i învau
poporul.

10. i frica Domnului a cuprins

toate împriile pmântului cele de

prin prejurul Iudei, i nu dau rs-

boiu asupra lui losafat.

11. i cei de alt neam aduceau

lui losafat daruri, argint i dri, i
Aravii aduceau lui berbeci de oi apte
mii i apte sute, i api apte mii

i apte sute.

12. i losafat a sporit i s'a înl-

at mult, i a zidit în Iudeia lca-

uri i ceti tari.

13. i lucruri multe a fcut el în

ludeia, i otai viteji i puternici

erau în Ierusalim.

14. i acesta este numrul lor

dup casele lor printeti; în luda

mai mari preste mii: Edna cel din

tâiu, care aveâ trei sute de mii de

ostai viteji.

15. i dup el loanan povuitorul,

care aveâ dou sute i optzeci de mii.

16. Apoi Amasia al lui Zari, care

de bun voie s'a afierosit Domnului,

i aveâ dou sute de mii ostai viteji.

17. i din Veniamin viteazul Eli-

adâ, care aveâ sgefari i pvzai
dou sute de mii.

18. i dup el lozavad, care aveâ

o sut i optzeci de mii de rsboi-

nici viteji.

19. Acetia sunt slujitorii împra-
tului, afar de cei ce i-a pus împra-
tul în cetile cele tari în toat Iudeia.

CAP. 18.

losafat i Ahaav în rsboiu cu Sirienii.

Si
a dobândit losafat avuie i m-

j
rire mult, i s'a fcut ginere lui

Âhaav.

2. i s'a pogorît dup câivâ ani

la Ahaav în Samaria, i a junghiat

Ahaav lui oi i viei muli, i popo-

rului celui cu dânsul, c-1 iubeâ pre

el, i s'a suit cu el la Ramot Galaad..

3. i a zis Ahaav împratul lui

lsrail ctre losafat împratul Iudei:

merge-vei cu mine la Ramot Galaad?

i i-a rspuns lui : cum sunt eu,

aâ i tu, i cum este poporul tu,

aâ i poporul meu, cu tine la r-
sboiu.

4. i a zis losafat ctre împra-
tul lui lsrail: întreab astzi pre

Domnul.

5. i a adunat împratul lui ls-

rail pre proroci patru sute de br-
bai, i le-a zis lor: merge-voiu în

Ramot Galaad s dau rsboiu, au

lsâ-m-voiu? Iar ei au zis: suie-te

i-l va da Dumnezeu în mâinile îm-

pratului.

6. Iar losafat a zis: nu mai este

i aici vre un proroc al Domnului, ca

j
s-1 întrebm pre el?

J

7. i a rspuns împratul lui l-

! srail ctre losafat: este înc un br-

|

bat, prin care putem întreb pre

i Domnul, ci eu l-am urît, pentruc

|

nu prorocete bune pentru mine, ci

j

în toate zilele sale rele, acesta este

j
Mihea feciorul lui Iemvla, i a zis Io-

î safaf: s nu griasc împratul aâ.
8. i a chemat împratul lui ls-

rail pre un famen, i i-a zis ; degrab
chiam pre Mihea feciorul lui Iemvla.

9. i împratul lui lsrail i losa-

fat împratul Iudei edeâ fiecare pre

scaunul su, i îmbrcai cu ve-
minte, edeau înaintea porii Sama-
riei, i toi prorocii proroceau îna-

intea lor.

10. i Sedechia feciorul lui Ha-

naan, 'a fcut lui coarne de fier,

i a zis: acestea zice Domnul: cu

18. 2. 3 Imp. 22, 2.

3 Imp. 22, 4; 4 Imp. 3, 7.

4. l Lnp. 23, 2. 9. 3 Imp. 22, 10.

10. 3. Imp. 22, II.
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aceste coarne voiu împunge Siria

pân se va svâri
11. i loji prorocii proroceau aâ

zicând : suie-te ia Ramot Galaad, i
vei fi norocos, i-1 va da Domnul
în mâinile împralului.

12. Iar solul care a mers s che-

me pre Mihea, i-a grit lui zicând:

lal au grit prorocii cu o gur bune

pentru împratul, s fie dar i cu-

vintele tale, ca ale lor, i s grefi
bune.

13. i a zis Mihea : viu este Dom-
nul, c orice va zice Dumnezeu c-
tre mine, acestea voiu grî.

14. i a venit la împratul, i i-a

zis lui împratul : Mihee, merge-voiu

la Ramoi Galaad s dau rsboiu, au

nu? i a rspuns: mergi i vei fi

norocos, i se vor da în mâinile

voastre.

15. i a zis ctre el împratul : de

câte ori te jur ca s nu grieti c-
fre mine, fr numai adevrul în

numele Domnului.

16. i a rspuns: vzut-am pre

tsrail risipii în muni ca oile, care

nu au pstor, i au zis Domnul:
n'au povfuitor acetia, s se în-

toarc fiecare la casa sa cu pace.

17. i a zis împratul lui Israil

ctre Iosafat: nu i-am spus, c nu

prorocete pentru mine bune, ci rele.

18. i a zis Mihea, nu aâ, ascul-

tai cuvântul Domnului: vzut-am
pre Domnul ezând pre scaunul su,
i toat oastea cerului stâ împre-

jur deadreapta i deastânga lui.

- 19. i au zis Domnul: cine va în-

el pre Ahaav împratul lui Israil

ca s se suie i s caz în Ramot
Galaad? i ziceâ unul aâ, i u-

nul aâ.
20. Deci a ieit un duh, i a st-

tut înaintea Domnului, i a zis: eu

voiu înel pre el, i au zis Domnul:
cu ce?

21. Iar el a zis: voiu iei, i voiu

fi duh mincinos în gura tuturor*

prorocilor lui, i au zis: înelâ-l-vei,

i-l vei birui, iei i f aâ.
22. i acum iat au dat Domnul

Duh mincinos în gura tuturor pro-

rocilor ti acestora, iar Domnul au

grit asupra ta rele.

23. i s'a apropiat Sedechia fe-

ciorul lui Hanaan, i a lovit pre

Mihea preste falc, zicându-i lui:

pe care cale au trecut Duhul Dom-
nului dela mine, ca s griasc*
ctre tine.

24. i a zis Mihea: iat vei vedea

în ziua aceea când vei intrâ din c-
mar în cmar, ca s te ascunzi.

25. i a zis împratul lui Israil:

luafi pre Mihea, i-1 ducei la Emir

mai marele cef{ii i la loas mai

mareie fiu al împratului.

26. i vei zice, aâ a zis împ-
ratul: puneji pre acesta în temni,
i s mnânce pâine de necaz i
s beâ ap de necaz, pân m voiu

întoarce cu pace.

27. i a zis Mihea: dac te vei

întoaree cu pace, n'au grit Domnul
întru mine, i a zis: auzii noroa-

dele toate.

28. i s'a suit împratul lui Israil

i Iosafat împratul Iudei la Ramot
Galaad.

29. i a zis împratul lui Israil

ctre Iosafat: m voiu acoperi i
voiu intrâ în rsboiu, iar tu îmbrac
haina ta ; i s'a acoperit împratul

lui Israil, i a intrat în rsboiu.

30. i împratul Siriei a poruncii

celor mai mari preste care, carii

erau cu dânsul, zicând : nu batei

pre cel mic sau pre cel mare, fr
numai pre împratul lui Israil singur.

31. i a fost dac au vzut mai

marii carelor pre Iosafat, au zis: îm-

pratul lui Israil este, i l-au încon-

jurat s-1 bat, i a strigat Iosafat*

22. Isaia 19, 14. 2.?. Ierem. 20, 2. .

31. 3 Imp. 22, 32.
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i Domnul l-au mântuit, i i-au în-

tors pre ei Dumnezeu dela el.

32. i a fost dac au vzut mai

marii carelor, c nu erâ împratul

lui Israil, s'au întors dela dânsul.

33. i un brbat înfinzând arcul,

bine chibzuind, a lovit pre .împra-

tul lui Israil Intre plmâni i între

piept, i a zis cruului su: în-

toarce mâna fa, i m scoate din

rsboiu c sunt rnit.

34. i a încetai rsboiul în ziua

aceea, i împratul lui Israil a sttut

în car îrvpreajma Siriei pân seara,

i a murit când apuneâ soarele.

CAP. 19.

Josafai mustrat de Iu. Rânduete pov-
uitori pentru lucrurile bisericeti

t politiceti

i s'a întors losafat împratul lu-

dei cu pace la casa sa în Ieru-

salim.

2. i a ieit întru întâmpinarea lui

lu al lui Anan prorocul, i i-a zis

lui: împrate losafat, cum ajui p-
ctosului i iubeti pre cel urît de

Domnul? Pentru aceea s'aumânieaf

asupra ta Domnul.

3. Dar ai i fapte bune, c ai stri-

cat desiurile în pmântul Iudei i
ai îndreptat inima ta ca s caute

pre Domnul.

4. i a lcuit losafat în Ierusa-

lim, i iari a ieit la poporul cel

din Virsavee, pân la muntele lui

Efraim, i i-a întors pre ei ctre Dom-
nul Dumnezeul prinilor lor.

5. i a pus judectori în toate ce-

tile tari ale Iudei, în fiecare cetate.

6. i a zis judectorilor: vedei ce

facei voi, c nu omului judecai, ci

Domnului, i cu voi cuvintele jude-

cii.

7. i acum s fie frica Domnu-

19 . 2. 20, 37. 7. R 2 Lege 10, 17; i 32, 4;

Inelep. 6, 8; Sirab. 35, 16; Pild. 24, 23; Lcv.
19, 15; H 2 Lege 10, 17; Fap. 10, 34; Romani
2, 13; i % 14; Efes. 6, 9.

lui presfe voi, i pzii i facei, c
nu este la Domnul Dumnezeul no-

stru nedreptate, nici caut la fa,
nici ia daruri.

8. i în Ierusalim a pus losafat

din preoi i din Levii i din c-
peteniile printeti ale lui Israil la

judecata Domnului, ca s judece pre

cei ce lcuiau în Ierusalim.

9. i le-a poruncit lor zicând: aâ
s facei, cu frica Domnului, i cu

adevr i cu inim dreapt.

10. C oricine va venî s se ju-

dece la voi dintre fraii votri, cari

lcuesc în ceti, fie pentru sânge,

fie pentru porunc, fie pentru rân-

duial, fie pentru îndreptri i ju-

deci, povuii-i ca s nu greasc
Domnului, i s nu vie urgie pre-

ste voi i preste fraii votri, aâ s
facei, i nu vei grei.

.11. i iat Amaria preotul va fi

povuitor preste voi întru tot lu-

crul Domnului, i Zavdia fiul lui

Ismail va fi povuitor în casa Iu-

dei întru tot lucru împratului, i
crturarii i Leviii sunt înaintea

feii voastre, întrii-v i facei, i
va fi Domnul cu cel bun.

GAP. 20.

losafat biruiete pre Amoniteui i
Moaviteni.

Dup acestea au venit fiii lui Moav
i fiii lui Amon, i împreun cu

ei din Amaniteni asupra lui losafat

ca s deâ rsboiu.

2. i au venit i au * spus lui lo-

safat zicând: venit-au asupra ta

mulime mult de presfe mare, dela

Siriea, i iat sunt în Asasan-Ta-

mar, care este Engadi.

3. i s'a speriat losafat i 'a în-

dreptat faa sa, ca s caute pre

Domnul, i a hofrît post în fot luda.

10. H 2 Lege 17, 8; Colos. 3, 25; 1 Petru
1, 17. 17. 1 Parai. 23, 4.

i 20. 2. 20, 3.
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4. i s'a adunai Iuda ca s cheme

pre Domnul, i au venit dela toate

cetile Iudei s cheme pre Domnul.

5. i s'a sculat Iosaîat întru a-

dunarea Iudei în Ierusalim în casa

Domnului înaintea curii cei nou.
6. i a zis : Doamne Dumnezeul

prin|l!or mei, au nu tu eti Dum-
nezeu în cer sus, i domneti pre-

ste toate împriile neamurilor, i
în mâna ta este triea i puterea?

i nu este cine s steâ împrotiva ta.

7. Au nu eti tu Domnul cel ce

ai pierdui pre cei ce lcuiau pmân-
tul acesta dinaintea norodului tu
Israil, i l-ai dat pre el seminiei lui

Avraam celui iubit al tu în veac?

8. i au lcuit într'însul i au

zidit întru el cas sfânt numelui

tu, zicând

:

9. De var veni asupra noastr rele,

sabie, judecat, moarte, foamete, s
stm înaintea casei acetia t îna-

intea ta, c numele lu este preste

casa aceasta, i s strigm ctre

tine din necazul nostru, i ne vei

auzî, i ne vei mântui.

10. i acum iat fiii lui Amon i
ai lui Moav i cei din muntele Siir,

printre cari n'ai lsat pre Israil, ca

s treac când a ieit din pmân-
tul Eghipelului, ci s'a abtut dela ei,

i nu i-a pierdut pre ei.

11. i acum iat ei s'au pornit a

venî asupra noastr, s ne scoaf
pre noi din motenirea noastr care

ne-ai dat nou.
IZ Doamne Dumnezeul nostru,

au nu vei judec pre dânii? C
nu putem noi stâ împrotiva acestei

mul}ime mult, care a venit asupra

noastr.

13. i nu tim ce vom face lor,

ci numai ctre tine sunt ochii notri.

14. i tot Iuda st înaintea Dom-
nului, i pruncii lor i femeile lor.

6. 1 Parai. 29, 12. 7. Isaia 41, 8.

9. 3 Imp. 8, 33-39. 10. H 2 Lege 2, 4,

9, 19. 12. Ps. 123, 1, 2.

15. i preste Oziil al lui Zaharia,

al lui Vaneu, al lui Eleiil, al lui Ma-
ttania levitul cel din fiii lui Asaf pre-

ste el s'a fcut Duhul Domnului în-

tru adunare.

16. i a zis: ascultai tot luda i
cei ce lcuii în Ierusalim i împ-
ratul Iosafat, aceslea zice Domnul
vou îniv : s nu v speriai, nici

s v temei de fa(a acestei gioale

mult, c nu este al vostru rsboiul,

ci al lui Dumnezeu.

17. Mâine s v pogorî{i asupra

lor, c iat se vor suî spre culmea

Asis, i vei afl pre ei la obâria
rîului din pustia Ieriil.

18. Nu voi v veji rsboî, acestea

în{elegeti i veji vedea mântuirea

Domnului cu voi, Iuda i Ierusali-

mul, s nuv temei, nicis v spi-

mântati a iei mâine întru întâm-

pinarea lor, c Domnul va fi cu voi.

19. i plecându-se Iosafat pre fa{a

sa, i tot luda i lcuiforii Ierusa-

limului au czut înaintea Domnului,

ca s se închine lui.

20. i s'au sculat Leviii din fiii

lui Kaat i din fiii lui Kore, s la-

ude pre Domnul Dumnezeul lui I-

srail cu glas mare foarte.

21. i mânecând dimineaa au ie-

it la pustia Tecoe, i [când ieau
ei a sttut Iosafat, i a strigat i a

zis : ascultati-m Iuda i cei ce l-
cuii în Ierusalim, credei Domnului

Dumnezeului nostru, i v ve{i în-

tri, credeji prorocului lui, i ve}i

aveâ noroc.

22. i sftuihdu-se cu poporul, a

pus pre psal(i i pre cântrei, s
mrturiseasc i s laude sfinenia

sa, mergând înaintea oastei i zi-

când: mrlurisiti-v Domnului c
în veac este mila lui.

23. i când au început ei a lud
i a mrturisi, au dai Domnul rs-

16. Eire 14, 13. 20. 1 Parat. 6, 33.

22. Psalm 135, 1. 23. Jud. 7, 22.
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boiu între îiii lui Amon i ai lui Moav

i ai celor din muntele Siir, carii

ieise asupra Iudei, i au fost btui.

24. C s'au sculat îiii lui Amon
i Moav asupra celor ce lcuesc în

muntele Siir, ca s-i piarz i s-i

sfrâme pre ei, i dupce au sfâr-

it pre cei ce lcuesc în Siir, s'au

sculat unii pre alii s se piarz.

25. i cei din Iuda au venit la

culmea pustiei, i au privit i au

vzut mulimea, i iat erau toi

mori czui pre pmânt, nici unul

nu er scpat.

26. i a ieit Iosaîat i poporul

lui, ca s ia przile lor, i au aflat

dobitoace multe i unelte i vest-

minte i vase de pre, i i-au prdat
pre ei, i în trei zile au luat ei pr-
zile, c erau multe.

27. i a fost în ziua a patra s'au

adunat în valea binecuvântrii, c
acolo au binecuvântat pre Domnul,

pentru aceea au chemat numele lo-

cului aceluia: valea binecuvântrii

pân în ziua aceasta.

28. i s'a întors tot brbatul
Iudei în Ierusalim l Iosafaf pov-
uilorul lor cu bucurie mare, c i-au

bucurat pre ei Domnul pentru vrj-

maii lor.

29. i au intrat în Ierusalim cu

lute i cu cobze i cu trâmbie în

casa Domnului.

30. i a cuprins frica Domnului
pre toate împriile pmântului, a-

uzind c Domnul au dat rsboiu
asupra vrjmailor lui Israil.

31. i a fost în pace împria
lui Iosafat, i l-au odihnit pre ei Dum-
nezeul lui despre cei din prejur.

32. i a împrit Iosafat preste

Iuda, i a fost de treizeci i cinci

de ani când a început a împrî,
i douzeci i cinci de ani a împ-
rit în Ierusalim, i numele mumei
lut erâ Azuva fata lui Sali.

32. 3vlmp. 22, 42.

33. i a umblat în cile tatlui

su Asa, i nu s'a abtut dela ele

ci a fcut ce este drept înaintea

Domnului.

34. Ins cele de pre înlimi mai

erau, i poporul înc nu-i îndrep-

tase inima sa ctre Domnul Dum-
nezeul prinilor si.

35. Iar celelalte fapte ale lui Io-

safat, cele dintâiu i cele de apoi,

iat scrise sunt în crile lui lu al

lui Anani, care a scris cartea îm-

prailor lui Israil.

36. i dup acestea s'a unit Io-

safat împratul ludei cu Ohozia îm-

pratul lui Israil care nu încet de

a svâri frdelegi.

37. S'a îneles cu el ca s fac
corbii s mearg în Tarsis, i au

fcut corbii în Gasion-gaver.

38. i a prorocit Eliezer al lui

Dodia din Marisis asupra lui Iosa-

fat, zicând : penfruc le-ai însoit cu

Ohozia, au rupt Domnul lucrul tu
i au sfrâmat corbiile tale, i n'a

putut merge în Tarsis.

CAP. 21.

loram uciga al frailor si, închin-
tor de idoli. Pedeapsa i moartea lui.

Si
a adormit Iosafat cu prinii si,

j
i s'a îngropat lâng ei în ceta-

tea lui David, i a împrit Ioram

fiul su în locul lui.

2. i a avut el ase frai, fii ai lui

Iosafat: Azaria, leii, Zaharia, Aza-

ria, Mihail i Zafatia, toi acetia

erau fiii lui Iosafat împratul Iudei.

3. i le-a dat tatl lor daruri

multe, argint i aur i arme cu

cetile cele întrite în pmântul Iu-

dei, iar împria o a dat lui Ioram,

c acesta erâ cel dintâiu nscut.

4. i luând Ioram împria ta-

tlui su, s'a întrit, i a ucis pre

34. 3 Imp. 22, 44.

37. 3 Imp. 22, 49.

21. 2. 3 Imp. 22. 51.
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toi fraii si cu sabia i dintre bo-

ierii lui Israil.

5. De treizeci i doi de ani erâ

Ioram, când a început a împri
i opt ani a împrii în Ierusalim.

6. i a umblat în calea împra-
ilor lui Israil, precum a fcut casa

lui Ahaav, c fata lui Ahaav erâ fe-

meie lui, i a fcut rele înaintea

Domnului.

7. Ci n'au vrut Domnul s piarz

de toi casa lui David pentru leg-

tura, care au fcut cu David, i pre-

cum au zis lui, c-i va da lui i
fiilor lui lumintor în totdeauna.

8. In zilele acelea s'a desprit

Edom de Iuda, i 'a pus lui îm-

prat.

9. i a mers Ioram cu boierii si
i cu toat clrimea, i sculându-se

noaptea au btut pre Edom, care îl

încunjurase pre el i cpeteniile ca-

relor, i a fugit poporul la lcau-
rile sale.

10. i s'a desprit Edom de Iuda

pân în ziua aceasta, i s'a despr-
it Lovna în vremea aceea dela mâna
lui pentruc au prsit pre Domnul
Dumnezeul prinilor si.

11. i pentruc i el a fcut înl-

imi în cetile Iudei, i pre cei ce

lcuiau în Ierusalim i-a fcut s
curveasc, i a amgit pre Iuda.

12. i a venit la el scrisoare de

la Ilie prorocul, zicând : acestea zice

Domnul Dumnezeul lui David tat-

lui tu, pentruc n'ai umblat pre

calea lui losafat tatl tu i pre c-
ile lui Asa împratul lui Iuda,

13. Ci ai umblat pre cile împ-
railor lui Israil, i ai fcut pre Iuda

s curveasc i pre cei ce lcuesc
în Ierusalim, precum a curvit casa

Iui Ahaav, i ai ucis pre fraii ti, fiii

tatlui tu cei mai buni decât tine.

U. Iat Domnul te va bate pre

tine cu ran mare, întru poporul

tu i întru fiii ti i întru femeile

tale i întru toat casa ta.

15. i tu vei cdeâ în boal grea,

în boala pântecelui, pân când îi

vor ieî mruntaele tale cu boala

din zi în zi.

16. i au ridicat Domnul asupra

lui Ioram pre cei de alt neam i pre

Arapi, cei ce sunt în hotar cu E-

tiopii.

17. i s'au suit asupra lui Iuda, l
l-au asuprit, i au luat toat averea,

care au aflat în casa împratului, t
pre fiii lui i pre fetele lui, i nu

i-a rmas lui fecior, fr numai 0-

hozia cel mai mic dintre fiii si.

18. i dup acestea toate, l-au lo-

vit pre el Domnul cu o boal de

pântece fr leac.

19. i a fost din zi în zi, i când

s'au împlinit doi ani de zile, i-a ieit

mruntaele de boal, i a murit de

boal rea, i nu ia fcut lui popo-

rul îngropciune, ca îngropciunea

prinilor lui.

20. De treizeci i doi de ani erâ

când a început a împri, i opt

ani a împrii în Ierusalim, i s'a

dus fr laud, i s'a îngropat în

cetatea lui David, dar nu în mor-

mânturile împrailor.

CAP. 22.

Peirca lui Ohozia.

Cei ce lcuiau în Ierusalim, au

fcut împrat în locul lui pre 0-

hozia fiul lui cel mic, pentruc pre

toi cei mai mari i-au ucis tâlharii

Araviei i Alimazonii, ce venise a-

supra lor, i a împrii Ohozia fiul

lui Ioram împratul Iudei.

2. De douzeci de ani erâ Ohozia,

când a început a împri, i un an

a împrii în Ierusalim, i numele

5. 4 Imp. 8. 17. 7. 2 Imp. 7, 12; 3 Imp.
11, 36. 10. 4 Imp. 8, 20 22.

19. Icrcm. 34, 5.

22. !• 4 hnp. 8, 24. 2. 4 Imp. 8, 26, 27.
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mumei lui Gotolia fata lui Amvri.

3. i acesta a umblat pre calea

casei lui Ahaav, c muma sa er
lut sîetnic la pcat.

4. i a fcut rele înaintea Dom-

nului, ca i casa lui Ahaav, cari

erau lui sfetnici, dupce a murit ta-

tl su, ca s-1 piarz pre el.

5. i în sfaturile lor a umblat i
a mers cu îoram feciorul lui Ahaav

împratul lui Israil la rsboiu asu-

pra lui Azail împratul Siriei la Ra-

mot-Galaad, i au lovit sgettorii

pre îoram. "M
6. i s'a întors îoram în Iezrael

s se vindece de rane, dupce l-au

lovit pre el Sirienii la Ramot când

da el rsboiu asupra lui Azail îm-

pratul Siriei, i Ohozia fiul lui îo-

ram împratul Iudei s'a pogorît s
vaz pre îoram fiul lui Ahaav în

Iezrael, pentruc erâ bolnav.

7. i dela Dumnezeu a fost pe-

rirea lui Ohozia venind la îoram, c
dupce a venit el, a ieit împreun
cu el Îoram la Iu feciorul lui Na-

mesî unsul Domnului asupra casei

Jui Ahaav.

8. i a fost dupce a fcui lu

Izbând asupra casei lui Ahaav, a

aflat pre boierii Iudei i pre rude-

niile lui Ohozia, slujind lui Ohozia,

i i-a ucis pre ei.

9. i a zis Iu : s caute pre 0-

hozia, care erâ ascuns în Samaria,

i l-au prins i l-au adus la lu, i
t-au ucis pre el, i l-au îngropat

pre el, c a zis: feciorul lui Iosa-

iai este, care a cutat pre Domnul
cu toat inima sa, i nu er. în casa

lui Ohozia cine s poat împr|î.
10. Iar Gotolia muma lui Ohozia

vzând c a murit fiul ei, s'a scu-

lat i a pierdut toat smâna împ-
rteasc în casa Iudei.

11. i a luat losaveet, fata împ-

ratului, pre Ioas fiul jui Ohozia, t
1-a furat pre el dintre fiii împratu-
lui, pe când îi ucideau, i 1-a dat

pre el i hrnitoarea lui în cmara
de dormit, i l-a ascuns pre el Io-

saveef fata împratului îoram, sora

lui Ohozia, femeia lui Iodae preo-

tul, i i-a ascuns pre el dela faa

Gofoliei, i nu l-a omorît pre el.

12. i a fost cu ei în casa lui

Dumnezeu ascuns ase ani, i Go-
tolia a împrjif în tar.

CAP. 23.
Iodae unge pre Ioas împrat. Gotolia

ucis. Vaal drâmat.

Iar
în anul al aptelea s'a îmbr-

btat Iodae, i a luat pre cei mai
mari preste sute: pre Azaria fiul lui

îoram, pre Ismail fiul lui lonan, pre

Azaria fiul lui Ovid, pre Maasia fiul

lui Adia i pre Elisafan fiul lui Za-

haria, împreun cu sine în casa

Domnului.

2. i a cutreerat prin Iuda, i a

adunat pre Levii din toate cetjile

Iudei i pre mai marii caselor p-
rinteti din Israil, i a venit în Ie-

rusalim.

3. i a fcut toat adunarea Iu-

dei legtur în casa lui Dumnezeu
cu împratul, i le-a artat lor pre

fiul împratului, i le-a zis lor: iat

fiul împratului, s împrteasc
precum au grit Domnul de casa

lui David.

4. i acum iat ce avei s facei:

a treia parte dintrevoi, s intre sâm-

bta dintre preoi i dintre Levii la

porile intrrilor,

5. i a treia parte în casa împ-
ratului, i a treia parte în poarta

cea din mijloc, i tot poporul în

curile casei Domnului.

6. i s nu intre în casa Dom-
nului, fr numai preoii i Leviii

6, 4 hnp. 8, 24. 7. 4 Imp. 9, 6, 7.

9. 4 Imp. 9, 27. 10. 4 Imp; 11, 1.

23. i. 4 Imp. 11, 4. 3. 2 Imp. 7, 13.

5. 4 Imp. 11, 6.
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i cari slujesc din Levii, ei s in-

tre c sfinfi suni, i toi poporul s
pzeasc rânduelele Domnului.

7. i Leviii vor încunjurâ pre îm-

pratul fiecare cu arma în mân, i
s ucid pe oricine va intr în cas»
i vor îî cu împratul când iese i
când intr.

8. i au fcut Leviii i tot luda,

precum le-a poruncit lor lodae pre-

otul, i a luat fiecare pre brbaii si
cari intrau în sptmân i pre cei

ce teeau din sptmân,c n'a slo-

bozit lodae preotul pre cei rânduii.

9. i a dat lodae preotul la cei

preste sute rânduii sbiile i scu-

turile i armele, care erau ale împ-
ratului David în casa Domnului.

10. i a pus pre tot poporul pre

fiecare cu armele sale dela colul

cel drept al casei, pân la colul

cel stâng al casei, înaintea jertfel-

nicului i înaintea casei împreju-

rul împratului.

11. i au scos pre fiul împratu-

lui, i i-au pus lui cunun împr-
teasc i mrturia, i l-au fcut pre

el împrat, i î-au uns pre el lodae

preotul i fiii lui, i a zis : s tr-

iasc împratul 1

12. i a auzit Gotolia glasul po-

porului celui ce alerg, i al celui

ce mrturiseâ i ludâ pre împra-
tul, i a intrat la împratul în casa

Domnului.

13. i cutând, iat împratul st
pre scaunul su, i la intrare bo-

ierii i trâmbiaii i boierii în jurul

împratului, i tot poporul pmân-
tului se veseleâ i sunau cu trâm-

biele, i cântreii cântau în organe

cântri de laud, i 'a rupt Goto-

lia haina sa, i a strigat i a zis

:

sfat viclean!

14. i a ieit lodae preotul, i a

poruncit sutailor i mai marilor

11. 4 Imp. 11, 12. 13. 4 Jmp. 23, 3.

14. 4 Imp. 11, 15.

oastei, i le-a zis lor : scoatei-o a-

far din cas, i ieii dup ea i
o omorîi cu sabia, c a zis pre-

otul : s nu moar în casa Domnului-

15. i au pus mâinele pre ea i
scoându-o pre poarta clreilor ca-

sei împratului, a omorît-o pre ea

acolo.

16. i a pus lodae legtur între

sine i între popor i între împ-
ratul, ca s fie popor Domnului.

17. i a intrat tot poporul pmân-
tului în casa lui Vaal, i o a stri-

cat pre ea, i altarele ei i idolii

lui i-au sfrâmat i pre Mattan pre-

otul lui Vaal l-au omorît înaintea

jertfelnicelor lui.

18. i a aezat lodae preotul rân-

duelele casei Domnului prin mâna
preoilor i a Leviilor cum le-a ho-

trîf David în casa Domnului, i
a adus arderi de tot Domnului, pre-

cum este scris în legea lui Moisî,

cu veselie i cu cântri cum rân-

duise David.

19. i a pus portari la porile ca-

sei Domnului, ca s nu intre cel ce

este necurat la tot lucrul.

20. i a luat pre cpetenii i pre

ostai i pre boierii poporului i pre

tot poporul pmântului, i a suit

pre împratul în casa Domnului, i
a intrat prin poarta cea mai din-

luntru în casa împratului, i a pus

pre împratul s az pre scaunul

împriei.
21. i s'a bucurat tot poporul p-

mântului, i cefaea s'a odihnit, i
pre Gotolia o a omorît cu sabiea.

CAP. 24.

Domnia lui Ioas. închinarea de idolii

Pedeapsa i moartea lui.

De apte ani er Ioas când a în-

ceput a împrî, i patruzeci de

16. 4 Imp. 11, 17. 17. H 2 Lege 13, 9
18. Num. 28, 2, 3, 4. 19. Num. 3, 7.

24. 1> 4 Imp. 12, lî i 11, 21.



A 2-a PARALIPOMENE 24 57"?

ani a împrii în Ierusalim, i nu-

mele mumei lui erâ Savia din Vir-

savee.

2. i a fcui Ioas cele bune îna-

intea Domnului, cât a vietuit Iodae

preotul.

3. i 'a luat Iodae dou iemei,

i i-au nscut lui fii i fete.

4. i a fost dup acestea, 'a pus

în gând Ioas, ca s dreag casa

Domnului. - . /

5. i a adunat pe preoi i pre

Leviji, i le-a zis lor: ieifi prin cet-

ile ludei, i adunai dela tot Isra-

ilul -argint ca s întrim casa Dom-
nului din an în an, i grbii la lu-

cru, i n'au grbit Levijii.

6. i a chemat împratul Ioas pre

Iodae cpetenia, i i-a zis lui: pen-

tru ce n'aji avut grije? S sileti

pre Leviji ca s aduc dela luda i
dela Ierusalim darea care o a rân-

duit Moisi robul lui Dumnezeu, ca

s aduc Israil la cortul mrturiei.

7. C Gotolia erâ frdelege, i fiii

ei au jefuit casa lui Dumnezeu, pen-

lruc i cele sfinte ale casei Dom-
nului le-a hrzit Vaalimilor.

8. i a zis împratul: s se fac
b ladf.'i s se pue la poarta ca-

sei Domnului afar.

9. i s strige în Iuda i în Ie-

rusalim, ca s aduc Domnului, pre-

cum â zis Moisi robul lui Dumne-

zeu lui Israil în pustie.

10. i au dat toi boierii i tot po-

porul, i aduceau i bgau în ldif
pân se umpleâ.

11. i a fost dupce se aducea

lada la cârmuiforii împratului prin

mâna Levijilor, i dac vedeau c
este mult argint, venea logoftul îm-

pratului i cârmuitorul preotului cel

mare, i deert lada, i o ridica i
o puneâ la locul ei ;

aa fcea în

toate zilele, i-adunâ argint mult.

2. 26, 5. 6. Eive 30, 11, 12, 13.

9. Eite, 30, 12. 4 Imp. 12, 10.

12; i 1-a dat pre el împratul i
Iodae preotul celor ce lucrau la lu-

crul casei Domnului, i nimeâ pie-

trari i teslari, ca s dreag casa

Domnului, i fauri de fier <si de ma-

ram ca s dreag casa Domnului.

13. i s'au apucat lucrtorii de

lucru, si au sfârit a drege lucrurile

cu mâinile lor, i au adus casa Dom-
nului în starea ei, i o a dres.

"

14. i dac o au sfârit, au adus

Ia împratul i la Iodae rmifa
argintului, i au fcut vase în casa

Domnului, vase de slujb la arde-

rile de tot, i cdelnie de aur i
de argint, i a adus arderi de tot în

casa Domnului totdeauna, în toate

zilele lui Iodae.

15. i a îmbtrânit Iodae i erâ

plin de zile, i a murit fiind de o

sut i treizeci de ani.

16. i l-au îngropat pre el în ce-

tatea lui David cu împrafii, pentru

c a fcut bine cu Israil, cu Dum-
nezeu i cu casa lui.

17. i a fost dup moartea Iui Io-

dae au intrat boierii Iudei, i s'au

închinat împratului, atunci a ascul-

tat de ei împratul.

18. i au lsat calea Domnului Dufti-

nezeului prinilor lor, i au slujii a-

startelor i idolilor, i s'a fcut ur-

gie preste luda i preste Ierusalim

în ziua aceasta.

19. i a trimis la ei proroci ca

s-i întoarc pre ei ctre Domnul

i n'au ascultat i le-au mrturisit

lor i n'au ascultat.

20. i Duhul Domnului au umplut

pre Azaria ai lui Iodae preotul, i
s'a sculat asupra poporului, i a zis:

acestea zice Domnul, pentru ce v
abate{i voi dela poruncile Domnu-

lui? Nu vefi sporî, c ai prsit pre

Domnul, i el v va prsi pre voi.

21. i s'au sculat asupra lui, i
l-au ucis cu pietre din porunca lui

2L Mateiu 23, 35.
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loas împratul în curtea casii Dom-
nului, v '

22. i nu 'a adus aminte loas

de mila, care a fcut Iodae tatl lui

cu dânsul, i a omorîf pre fiul lui,

i când mureâ a zis : vaz Domnul
i s judece.

23. i a fost dup sfâritul anu-

lui,,s'a sculat asupra lui puterea Si-

riei, i a venit asupra ludei i asu-

pra Ierusalimului, i a pierdut pre

toi boierii din popor, i toate pr-
zile lor Ie-a trimis la împratul Da-

mascului.

24. C cu pujini oameni a venit

puterea Siriei, i Dumnezeu au dat

în mâinile lor putere mult foarte,

pentruc au lsat ei pre Domnul
Dumnezeul prinilor si, i cu loas

nu fcut judeci.

25. i dupce s'au dus ei dela

dânsul lsându-i în boale mari, s'au

ridicat asupra lui slugile lui, pentru

sângele fiului lui Iodae preotul, i
l-au omorît pre el pre patul lui, i a

murit; i l-au îngropat în cetatea lui

David, îns nu l-au îngropat în mor-

mântul împrajilor.

26. i cei ce s'au ridicat asupra

lui, au fost Zaved al lui Samaat A-

maniteanul i Iozaved al lui Sama-
rit Moaviteanul,

27* i ,îiii lui toi, i au venit la

el toi cinci, i l-au omorît pre el;

i celelalte fapte ale lui, iat scrise

sunt în cartea împrailor, i a îm-

praii Amasia fiul su în locul lui.

CAP'J'25. v

Împria lui Amasia împratul hulii.

De douzeci i cinci de ani erâ

Amasia, când a început a îm-

pârî, i douzeci i nou de ani

a împrii în Ierusalim, i numele

mumei lui erâ Ioadim din Ierusalim.

2. i a fcut ce este plcut înaintea

Domnului, îns nu cu toat inima.

25. *• * Imp. 14, i, 2.

3. i a fost dupce a întemeiat

împriea în. mâna sa, a omorîf

pre slugile sale, care omorîse pre

împratul tatl su.
4. Iar pre fiii lor nu i-a omorît

dup porunca legii Domnului, cum
este scris în lege în cartea lui Moisî,

precum au poruncit Dorrjnul, zicând:

s nu moar prinii pentru fii, nici

fiii s nu moar pentru prini, ci

fiecare pentru pcatul su s moar.
5. i a adunat Amasia _casa lu-

dei, i a pus pre ei dup casele lor

printeti preste mii i preste suje în-

tru fot luda i în Ierusalim, i i-a nu-

mrat pre ei dela douzeci de ani

în sus, i a aflat trei sute de mii

alei, cari puteau iei la - rsboiu

iind sulia i pavza.

6. i au nimit dela Israil o sul
de mii puternici la vîrtute pentru o

sut de talani de argint.

7. i a venit un om al lui Duni-r

nezeu la el, zicând : împrate, s nu

mearg cu tine oastea lui Israil, c
nu este Domnul cu Israil i cu foi

fiii lui Efraim.

8. C de gândeti c vei birui cu

acetia, te va înfrânge Domnul îna-

intea vrjmailor, c dela Domnul
este s te întreti i s birueti.

9. i a zis Amasia^ ctre omul lui

Dumnezeu : ce voiu face cu suta cea

de talani, care o am dat oastii lui

Israil? i a zis omul lui Dumnezeu :

poate Domnul s deâ ie mai mult

decât acetia.

10. i a desprit Amasia oastea

care a venit la dânsul dela Efraim,

ca s se duc la locul lor, iar ei

s'au mânieat foarte pre luda, i s'au

întors la locul lor cu urgie i mânie.

11. i Amasia s'a întrit, i aluat

pre poporul su, i s'a dus în va-

lea srei, i a btut acolo pre fiii

lui Siir, zece mii.

4. n 2 Lege, 24, 16; 4 Imp. 14, 6; Ezecbiil
18, 20. 5. 26, 13. 8. 1 Imp. 2, 6,

11. 4 Imp. 14, 7.
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12. i zece mii au prins vii fiii

Iudei, i i-au adus pre ei în, vârful

stâncii, i i-au aruncai pre ei din

vârful stâncii, i toi au crpat.

13. Iar ostaii pre canfc i-a întors

Amasia, s nu mearg cu->el la rs-
boiu, au nvlii asupra cetilor Iu-

dei, dela Samaria pân la Vetoron,

i au btut înlr'însele trei mii, i
au luat przi multe.

14. i a fost dupce a venit A-

masia dela btaia Idumeii, i a a*

dus la el pre dumnezeii fiilor lui

Siir, i=au pus pre ei loru dumne-

zei, i s'au închinat înaintea lor

l Ie-au jertfit lor.

15. i S'au mânieat Domnul pre

Amasia, i au trimis la el un pro-

fqc, i au zis lui : pentruce ai cu-
tat pre dumnezeii poporului cari n'au

scos pre poporul su din mâna ta.

, 16. i a fost dupce au grit c-
tre dânsul i au zis lui : au doar sfet-

nic împratului fe-am pus pre tine?

Ia seama s nu fii btut, i a tcut

prorocul, zicând: cunosc c vreâ

Domnul s le piarz, pentruc ai

fcut aceasta, i n'ai ascultat de sfa-

tul meu.

17.. i s!a sftuit Amasia împra-
tul ludei, i a trimis ia loâs fiul lut

loahas^îiul lui Iu, împratul lui lsrail,

zicând : vino i s ne vedem de fa.
18. i a trimis Ioas împratul lui

Israil la Amasia împratul Iudei, zi-

când : spinul cel din Livan a trimis

la chedrul cel din Livan, zicând : d
fata ta feciorului meu de femeie, i
iat vor veni hiarele arinii cele din

Livan ; i au venit hiarele, i au cl-

cat pre spin.

19. Ai zis, iat am btut ldumeia,

i te sumeete inima ta cea grea,

acum ezi în casa ta, pentruce în-

trîji rutate asupra ta? C vei

cdea tu i Iuda cu tine.

14. 2 Imp. 5, 21; 4 Imp. 16, 10.

ÎS. Jud. 9, 14.

20. i n'a ascultat Amasia, c de
la Domnul s'au fcut ca s-l dea
pre el în mâna lui Ioas, pentruc
a cutat pre dumnezeii Idumeenilor.

21. i s'a suit Ioas împratul lui

Israil, i s'a vzu* unul cu altul, el

i Amasia împra&il ludei în Vet-

samis, care este a Iudeii

22. i luda fiind btut d,£ cire

Israil, a fugit fiecare. la lcaul su!
23. i pre Amasia împratul Iu-

dei, fiul lui Ioas, fiul lui Ioahaz, l-a

prins Ioas împratul lui Israil în

Vetsamis, i î-a^dus la Ierusalim,

i a surpat din zidul Ierusalimul!»

dela poarta lui Efraim, pân la poarta

unghiului, patru sute de coi.

24. i a luat tot aurul i argin-

tul i toate uneltele, care s'au aflat

în casa Domnului, la Avdedom, i
vistieriile casei împratului, i pre

fiii celor luai zlog, i s'a întors în

Samaria.

25. i a trit Amasia fiul lui Ioas

împratul ludei dupce a murit Ioas

feciorul lui Ioahaz împratul lui Is-

rail, cinsprezece ani.

26. i celelalte fapte ale lui Ama-
sia, cele dintâiu i cele de pre urm,
scrise sunt în cartea împrailor Iu-

dei i ai lui Israil.

27. In vremea în care s'a depr-

tat Amasia dela Domnul s'a fcut

asupra lui sfat viclean, i el a- fu-

git din Ierusalim în Lahis, i a tri-

mis dup dânsul în Lahis, i 1-a o-

morîf pre dânsul arolo.

28. i l-au luat pre el pre cai, t
l-au îngropat pre el. cu prinii lui

în cetatea lui Dayid.

CAP. 26.

Ozia tmâiaz i, se umple de lepr.

Si
a luat fot poporul pmântului

}

pre Ozia, care erâ în vârst de

22. 2 Imp. 18, 17. 26. 4 Imp. 14, 18.

28. 4 Imp. 14, 20.

26. 1- 4 Imp. 14, 21; i 15, 1.
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asesprezece ani, i 1-a fcut pre el

împrat în locul lui Amasia tatl su.'

2. Acesta a zidit Elatul, pre care

1-a întors Iudei dup-ce^ a adormit

împratul cu prinii si.

3. De asesprezece ani erâ Ozia,

când a început a împrl i cinci-

zeci i doi ide ani aîmprit în le-

rusalimpi mamele mumei lui erâ

Iehelia din 'Ierusalim.

4. i a fcut ce este plcut înaintea

Ddrrmului precum a fcut Amasia ta-

tl su.
5. i el a cutat- pre Domnul cât

i. .trit Zaharia cel, ce înv frica

Domnului, i cât timp a cutat pre

Domnul, i-au ajutat lui Domnul.
6. i a ieit i a dat rsboiu a-

supra celor de alt neam, i a stri-

cat zidurile Ghelii, zidurile lavnirei

i zidurile Azotului, i a zidit ce-

ti în Azot i întru cei de alt neam.

7. i l-au întrit pre el Domnul

asupra celor de alt neam i asupra

Aravilor, cari lcuesc în pietre i
asupra Mineilor.

8. i au dat Mineii daruri lui 0-

zia, i a ieit vestea lui pân la hota-

rul Eghipetului, c se întrise foarte.

9. i a zidit Ozia turnuri în Ieru-

salim, la poarta unghiului,, la poarta

vii i la unghiuri, i le-a întrit.

10. i a zidit turnuri în pustie, i
a paf pufuri multe, c ave vite

multe la Sefila în vale i la es,

plugar) i vieri în muni i în Câr-

mii, c erâ iubitor de plugrie.

11. uaveâ Ozia otire a face r-
sboiu, i a cî 'Cu rânduial la r-
sboiu i a intra, cu rânduial la nu-

mr, i erâ numrul lor prin mâna
lui leii logoftul, prin mâna lui Maa-

sin judectorul, i prin mâna lui

Anania ajuttorul împratului.

12. Numrul cpeteniilor între r-
sboinicii cei viteji erâ dou mii i
ase sute.

13. i cu dânii oaste de rsboiu

trei sute apte mii i cinci sute, a-

cefiâ erau cari fceau rsboiu, cu

putere mult, i ajutau împratului

asupra vrjmailor.

14. i a fcui Ozia la toat oa-

stea scuturi, sulie, fcoifuri> platoe,

arce i pratii de pietre.

15. i a fcut în Ierusalim unelte

•cu meteug nscocite, ca s fie în

turnuri i în unghiuri a azvârli cu

sgei i cu pietre mari, i°s'a-,auzit

meteugul tor pân departe, c el

se ajutâ minunat cu dânseîe pân
ce s'a întrit.

16. i dupce s'a întrit, s'a înSt*

at inima lui cât s'a stricat pre sine,

i a pctuit împrotiva Domnului

Dumnezeului su, i a intre! în bi-

serica lui Dumnezeu ca s tms-
eze preste jertfelnicul fmâerilorr-..

17. i a intrat dup ei Azaria pre-

otul i cu el preoii Dornnulai opt-

zeci de oameni vîrtoi, i au

tuf împrotiva 'lui Ozia împratul, i
i-au zis lui : ^

18. Nu se cuvine ie Ozie a t-

mâia Domnului, ci preoilor fiilor

lui Aaron, celor sfinii s tmâez'e;

iei din acest Toc sfânt, c te-afde-

priat dela Domnul, i nu va iî ie

aceasta spre mrire dela Domnul
Dumnezeu.

19. i s'a mânieat Ozia, !i aveâ

în mâna sa cdelnia, ca s tmâ-
eze în biseric, i când s'a mâni-

eat el pe preoi, s'a ivit lepra pe

fruntea lui înaintea preoilor în casa

Domnului lâng jertfelnicul tmâe-
rilor.

20. i s'a întors ctre dânsul A-

zaria preotul cel mare i preoii, i
iat el erâ lepros în frunte, i 1-a

scos pre el de acolo, c i el gr-
biâ s ias, c l-au mustrat pre el

Domnul.

3. 4 Imp. 15, 2. 5. 24, 2. 7. 1 Parai. 5,

20; Jud. 10, 12. 9. Neeraia 3,13, 19, 32.

13. 25, 5. 17. l Parai. 6, 10.

18. Eire 30, 7. 19. 4 Imp. 15, 5.
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21. i Ozia împratul a fost le-

pros pân la ziua morii sale, i în

cas osebit edeâ lepfos, c a fost

scos din casa Domnului, iar loa-

tam fiul luicârmuiâ împria, ju-

decând poporul pmântului.

22. i celelalte fapte ale lui Ozia

cele dintâiu i cele de pre urm, sunt

scrise de îsaia prorocul tiui lui Amos.

23. i a adormit Ozia cu prinii

si, i l-au îngropat pre el cu p-
rinii lui în câmpul mormintelor îm-

prailor, c a zis: lepros este, i
a împrit loatam fiul su în lo-

cul lui.

CAP. 27.

loatam supune pre Amonii la bir.

T~ic douzeci i cinci de ani erâ

|_J loatam, când a început a îtnp-

rî, i asesprezece ani a împr-
ii în Ierusalim, i numele mumei
Iui erâ Ierusa îaia lui Sadoc.

2. i a fcut ce este plcut înaintea

Domnului, precum a fcut Ozia tatl

lui,, dar n'a intrat în biserica Dom-
nului i poporul înc pctuiâ.

3. Acesta a zidit poarta casii Dom-
nului cea înalt, i la zidul Opel a

zidit mulfe.

4. i a zidit ceti în muntele Iu-

dei, i în dumbrvi lcauri i turnuri.

5. Acesta a fcut rsboiu asupra

împratului fiilor lui Amon, i l-a

biruit pre el, i-i dau lui fiii lui A-

mon pe an o ;suf de falani de ar-

gint i zece mii de msuri, de grâu,

i de orz zece mii, acestea i-a dat

lui împratul fiilor lui Amon pe an,

în anul dintâiu i în anul al doilea

i al treilea.

6. i s'a întrit loatam penlruc

'a îndreptat cile înaintea Domnu-
lui Dumnezeului su.

7. i celelalte întâmplri ale lui

loatam, i rsboiul i faptele lui,

iat scrise sunt în cartea împra-
ilor lui luda i ai lui Israil.

8. In vârst de douzeci i cinci

de ani erâ, când a început a îm-

prjî, i asesprezece ani â împ-
rii în Ierusalim.

9. i a adormit loatam cu prinii

si, i s'a îngropat în cetatea lui

David, i a împrii Ahaz fiul su
în locul lui.

CAP. 28.

Ahaz împratul Iudei .i nelegiuirile lui.

De douzeci de ani erâ Ahaz, când

a început a împrî, i ase-

sprezece ani a împrii în Ierusa-

lim, i n'a fcut ce este drept îna-

intea Domnului ca David tatl lui.

2. Ci a umblat pre cile împra-
ilor lui Israil, c i cioplite a fcut.

3. i idolilor a jertfit în valea Ven-

nenpm. i a trecut pre fiii si prin

foc dup urîeiunile neamurilor, pre

care le-au scos Domnii dela faa

fiilor lui Israil.

4. i tmâia preste cele înalte i
pre dealuri i supt tot desiul. ;

,

5. i l-au dat pre el Domnul Dum-
nezeu în mâna împratului Siriei,

i l-a btut pre el, i a robit din

îrnpriea lui robime mult, i o a

dus în Damasc, i l-au dat pre el în

mâinile împratului luj Israil, i l-a

btut pre el cu.raq mare;

6. i a uci3t.Fachee.<îiul lui Ro-

melie împratul lui Israil din luda

într'o zi o siit.i douzeci de mii

de brbai puternici la vîrfute, pen-

lruc au prsit ei pre Domnul Dum-
nezeul prinilor lor.

7. i a ucis Zehri viteazul lui E-

fraim pre Maasia fiul împratului i
pre Ezrica povuitorul casei lui i
pre Elcana ajuttorul împratului.

21. 4 Imp. 15, 5.

27. 2. 4 Imp. 15, 33.

28. 4 Imp. 16, 2. 3. R 2 Lege 18, 9, 10.

4. 4 Imp. 16, 4. 5. Isaia 7, 1 ; 4 Imp. 16, 5.
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8. i au robit fiii luMsrail din fraii

lor trei sute de mii, femei i iii i
fele, i przi multe au luat dela ei,

i au dus przile în Samaria.

9. i erâ acolo un proroc al Dom-
nului, Oded numele lui, i a ieit în-

tru întâmpinarea oastii celor ce ve-

neau4a Samaria, i le-a zis lor : iat

mânia Domnului Dumnezeului p-
rinilor votri preste Iuda, i i-au dat

pre ei în mâinele voastre, i ai

ucis dintru ei cu atâta cruzime c
a ajuns pân la ceruri.

10. i acum pre fiii lui Iuda i
Ierusalimul voi zicei s-i supune(i

s v fie robi i roabe, au nu iat

eu sunt cu voi, s mrtufisesc Dom-
nului Dumnezeului vostru?

11. i acum ascultati-m pre mine,

i întoarcei robimea care ai robit

din fraii votri, c urgia mâniei

Domnului este preste voi.

12. i s'au sculat cei mai mari

din fiii lui Efraim, Udia al lui îban,

Varahia al lui Mosolamot, Ezechia

al lui Sellim i Amasiâ al lui Eldan,

asupra celor ce veneau" dela rsboiu.

131 i au zis lor: nu bgai la noi

robimea aceasta, ca s nu pc-
tuinl Domnului, pentru ce vreji s
adaogei' preste pcatele noastre i
preste recunotina noastr?C mult

este pcatul nostru i mânia Dom-
nului preste Israil.

14. i au! lsaf rsbbinicii robi-

mea i przile înaintea boierilor i
înaintea a toat adurfarea. .

15. i s'au sculat bfbajii cari

chemau numele Domnului, i au luat

robimea, i pre foti cei gxîli i-au îm-î

brcat din przi, i-au îmbrcat i
i-au înclat, i le-au dat lor s m-
nânce i s beâ, i i-au uns pre ei,

i au ajutorai cu vite pre tot cel

neputincios, i i-au dus pre ei în

lerihon cetatea Finichilor la fraii

lor, i s'au întors în Samaria.

16. In vremea aceea a trimes îm-

pratul Ahaz \a> împratul Asur, s-i

ajute lui i întru aceasta.

17. C se ridicase ldumeenii, i
au lovit în Iuda, i au robii robime.

18. i cei de alt neam s'au ridi-

cat, i robiau cetile esului despre

miazzi a Iudei, i au luat Vefsami-

sul i cele din casa Domnului i
cele din casa împratului i din-

tr'ale boierilor, t a dat împratul

lui, Ailonul i Galironul, Sohonul i
satele lui, Tamna i satele ei, Gamza
i satele ei, i a lcuit acolo.

19. C au smerit Domnul pre Iuda

pentru Ahaz împratul Iudei, pen-

truc foarte s'a deprtat dela Domnul.

20. i a venit la el Talga-Felasar

împratul lui Asur, i 1-a btut pre el.

21. i a luat Ahaz cele din casa

Domnului i cele din casa împ-
ratului i dinfr'ale boierilor, i le-a

dat împratului lui Asur, mcar c
acela nu i-a fost lui înlr'ajufor.

22. Ci numai ca s-1 necjeasc
pre el, i a adaos a se deprfâ dela

Domnul, i a zis împratul Ahaz:

23. Ctifâ-voiu pre dumnezeii Da-

mascului, cari m bat pre mine,

i a zis : c dumnezeii împratului

Siriei ajut lor, pentru aceea voiu

jertfi lor, i-mi vor ajut& mie, iar

ei au fost spre piedic lui i la tot

Israilul.

24. i a deprtai Ahaz vasele ca-

sei Domnului, i le^a stricat, i a

închis uile casei Domnului, i 'a
fcut lui Jertfelnice în tot unghiul

în Ierusalim. '

25. i în 'fiecare cetate din luda a

fcut înlimi, ca s tmâieze dum-

nezeilor streini, i au mâniat pre

Domnul Dumnezeul prinilor lor.

26. i celelalte întâmplri ale lui,

i faptele lui cete dintâiu i cele

de apoi, iat scrise sunt în cartea

împrailor lui Iuda i ai lui îsrail.

9. Esdta 9, 6. 16. 4 Imp. 15, 7. 21. 4 Imp. 16, 8.
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27. i a adormit Ahaz cu prtoii

si, i s'a îngropat în cetatea lui

David, i nu l-au pus^prejzl în mor-

mintele împrailor lui Isîaît, i a

împrii Ezechl'a îiul su în locul lui.

CAP- 29.

Ezechi/j' înnoetc slujba cea adevrat.

Ezcchia a începui a împrî, când

era. de* -douzeci i cinci de ani,

i douzeci i nou de ani a împ-
rjit fir krusalim, i numele mumei
lui '-er Avia fata lui Zafaaria.

2: l a fcut ce este drept îna-

intea Domnului precum a îcut Da-

vid tatl lui.

•3. i a fost dupce a sttut îm-

prat în luna dintâiu, a deschis u>*

ite casei Domnului, i le-a grîflt.

f

4. -i a bgat pe preoi i pre Le-

vi i, i i-a pus la laturea cea de c-
tre rsrit.

5. i le-a zis lor; ascultai-m Le-

vii, acum v curii i curii casa

DomniilinDumnezeului prinilor vo-

tri, i scoatei necuria dintru cele

sfinte.

6.
' C s'au deprtat pririit norrr

i au fcut ce este Tu~ înaintea

Domnului Dumnezeului nostru, i
l-au prsit *pre el i 'au întors

faa sa de
! ctre lcaul Domnului,

i au dat dosul.

7. i au închis Uile bisericii i
au tirb luminile, i tmâie n'au

tmâiat i arderi de tot n'au adus

în biserica Durhfiezeutui lui Israil.

8. i s'au mâniat cu mânie Dom-
nul pre Iuda i pre Ierusalim, i
i-au dat pre ei întru spim.'-întru

stingere i întru uerare, cum ve-

dei voi cu ochii votri.

9. i iat s'au rnit prinii no-

trii cu sabie, fiii notri, fetele noa-

stre i femeile noastre s'au robit

în pmânt strein pentru acestea.

"10. Acum dar punei în inima

voastr, ca s* -facei legtur cu

Domnul .Dumnezeul lui Israil, i el

va înioarce iuimea mâniei sale de

ctre noi. .
'

-

11. i acum nu lsai, c pre voi

v'u ales Domnul s stai înaintea

lui, s slujii lui i s-i fii lui slu-

jitori, i s-i tmâia*i.

12. i s'au sculai Leviii Maaf al

lui Amasi i Ioil al Iui Azaria," din

fiii Iui Kaat i din fiii Iui Merari Kts

al lui Avdi, i Azaria al lui llaeh'tv

i din fiii lui Ohcrson Iodaad al Tui

Zemat i loadam, acetia surat fiii

lui Ioaha.

13. i din fiii lui Elisafan : Zam-

vri i leii. i din fiii lui Asaf : Za-

haria i Maffania.
'

14. i din fiii lui Eman-: leii i
Semei, i din fiii lui Iditun : Samea
i Oziil.

'

,15. i au adunat ei pre fraii si,

i s'au curit din porunca împ-
ratului dup porunca Domnului, ca

s cureasc casa Domnului.

16. i au intrat preoii înluntfu

în casa Domnului, ca s curea-
sc, i au scos toat necuriea, care

s'a aflat în- casa i în curiea casei

Domnului, i o au luat Leviii, i o"

au dus în pârîul chedrilor afar.*-

v

17. i au început în ziuaf dintâi

a lunii nou cei dinfâiu*'a se cu-

rî, i în ziua a opta' a lifiiei au

intrat în biserica Domnului^i \u
curit casa Domnului în opt zile'

i în ziua a âsesprezece a lufîei

cei di«*âîu au svârit! ' ^

-18. i au intrat" înluntfu la E-

zechia împratul >i-aurzis: cur-

it-arn toate' cele di#"casa Domnu-
lui, jertfelnicul arderii de fot i va-

sele Iui, masa punerii înainte i va-

sele ei.

19. i toate vasele, care le-a pân-

grit împratul Ahaz întru împr-

29. J. 4 Imp. 18, 2. 6. Iercm. 2, 27. 11. Eire 28, 1.
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(ia sa, dupce s'a deprtat dela Dom-

nul, le-am gtit i le-am curit, iat

sunt înaintea jertfelnicului Domnului.

20. i a mânecat Ezechia împ-
ratul, i a adunat pre mai marii ce-

tii, i s'a suit în casa Domnului.

21. i a adus -viei apte, berbeci

apte, - miel apte, iezi de capre

apte, jertf pentru pcat, pentru îm-

prie, pentru cele sfinte i pentru

Israil, i a zis fiilor lui Aaron pre-

oilor s se suie pre jertfelnicul Dom-
nului.

22. i au jertfit viei, i au luat

preoii sângele, i l-au turnat pre-

ste jertfelnic, i au junghiat berbe-

cii, i au turnat sângele presfe jert-

felnic, i au junghiat mieii i au vr-

sai sângele preste jertfelnic-

,23. i au adus iezii cei pentru p-
cat înaintea împratului i a adu-

nrii, i au pus mâinile lor preste ei.

i24. i i-au junghiat pre ei preoii

ii au stropit cu sângele lor preste

jertfelnic, ca s fac curire pentru

tot Israilul, c a zis împratul: pen-

tru tot Israilul s fie arderea de tot,

i cele pentru pcat.

25. i a pus pre Levii în casa

Domnului, cu chimvale i cu alute

i cu cobze dup porunca lui Da-

vid împratul i a lui Gad vzto-
rul împratului i a lui Natan pro-

rocul, c din porunca Domnului erâ

rânduiala aceea dat prin proroci,

26. ;i au sttut Leviii cu orga-

nele luiBavid i preoii cu trâmbiile.

27. t a zis Ezechia: s aduc
arderea de tofr peste jertfelnic, i
când a început a aduce arderea de

tot, au început a cântâ Domnului, i
trâmbiile i organele lui David îm-

pratul lui Israil. _ <*

28. i toat adunarea se închin,

i cântreii cântau, i trâmbiele r-
sunau pân ce s'a svârit aTderea

de tot.

21. Lev. 4, 14; 1 Parai. 12, 26.

• 29. i dupce au . svârit adu-

cerea, s'a plecat împratul i toi

câi erau cu dânsul, i s'au închi-

nat Domnului,

30. i a zis Ezechia împratul i
mai marii Leviilor, s laude pre

Domnul cu cuvintele lui David i
ale lui Asaf prorocul, i ludau cu

veselie, i czur i se închinar

Domnului.

31. i a rspuns Ezechia, i a

zis : acum ai umplut mâinile voa-

stre Domnului, apropiai-v, i adu-

cei jertfe -dejaud în casa Dem-
nului, i a adus adunarea jertfe: i
laude în casa Domnului, i îof cel

ce-1 lsa inima a adus arderi de tot.

32. i a fost numrul arderii de

tof care a adus adunarea: viei ap-
tezeci, berbeci o sut, miei dou
sute, toate acestea spre ardere de

tot Domnului.

33. i se afierosir viei ase sute,,

oi trei mii.
,

34. Iar preoii erau puini, i iu

puteau s jupoaie arderea de fot, i
le ajutâ lor fraii lor Leviii pân
ce s'a svârit lucrul i pân<

ti
ce

s'au curit preoii, c Leviii mai

lesne se curesc decât preoii.

35. i arderi de tot erau
,
multe*

cu seul jertfei cei de împcare i
cu turnrile arderii de tot, i s'a is-

prvit lucrul în casa Domnului.

36. i s'a bucurat Ezechia i fof

poporul, pentruc a îrnbiânzit po-

porul pre Dumnezeu, cci fr de

veste s'a fcut slujba.

CAP. 30.

Vestirea i serbarea Patelni.

Âtrimes Ezechia la tof Israilul i
la Iuda, i a scris cri la E-

fraim i la Manasî s vie la casa

Domnului în Ierusalim,s fac Patile

Domnului Dumnezeului Iui Israil.

36. 1 Parai. 29, 9.

30. L fl 2 ^ge 16, 5.
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2. i s'au sftuit împratul i bo-

erii i toat adunarea din Ierusa-

lim ca s facPalik în luna adoua.

3. C n-au putut s-Uac în vre-

mea aceea, c preoii (nu se cur*

fise de ajuns, i î,poporul nu se a-

dunase în Ierusalim.

4. i a plcut cuvântul înaintea

împratului, i înaintea adunrii.

5. i a 4at porunc s se fac
vestire în tot Israilul, dela Virsavee

pân la Dan, ca s vje s fac Pa-

tile Domnului Dumnezeului lui Îs-

rail în Ierusalim, c de mult vreme

nu e fcuse precum era scris.

6. i au mers vestitorii cu scri-

sorile
r
dela împratul i dela boieri

în tot Israilul i Iuda, dup porunca

împratului zicând : fiii lui Israil 1 In-

foarcei-v la Domnul Dumnezeul

lui Avraam, al lui Isaac i al lui Is-

rail, i veji întoarce pre cei scpai,
cei rmai din mâna împratului

din Asur.

7. i nu fii ca prinii votri i
ca fraii votri, cari s'au deprtat

dela Domnul Dumnezeul prinilor,

si, i .i-au daf pre ei în pustiire

precum vedei voi. ,.

8. i nu v învârtoai cerbicele

voaslg,cjp,prinii votri; dai slav
Domnului,,Dumnezeu, i intrai în

sfânt casa lui, care o au sfinit în

veac, i slujijj Domnului Dumneze-

ului vostru, i el va întoarce dela

voi iuimea mâniei sale.

9. C de v vei întoarce voi la

Domnul, fraii votri i fiii votri

vor aveâ mil înaintea tuturor ce-

lor ce i-au robit pre, ei, i ei va în-

toarce pre voi în pmântul vostru,

c milostiv i îndurat este Domnul
Dumnezeul nostru, i nu va întoarce

faa sa de ctre voi, de ne vom în-

toarce la dânsul.

10. i vestitorii mergeau din ce-

tate în cetate în muntele lui Efraim,

i pân la Manasî i la Zavulon,

dar erau batjocorii i luai în râs.

11. Numai oamenii dela Assir i
dela Manasi i dela ZavulorU s'au

umilit, f au venit în Ierusalim i
în Iuda.

12. i au fost mâna Domnului,

i le-au dat lor o inim, ca s vie

s fac dup porunca împratului

i a boierilor cu cuvântul Domnukri.

13. i s'a adunat în Ierusalim

popor mult, ca s fac srbtoare
a azimeîor în luna a doua, adunare

mult foarte.

' 14. i s'a sculat i a stricat jert-

felnicele cele din Ierusalim, i toate

întru care tmâia minciunilor, le-aii

surpat =i le-au aruncat în pârîuf

chedrilor. 'V
15. i a junghiat mielul Pascal

în a patrusprezece a lunei a doua,

i preoii i Leviii s'au mrturisit

i s'au curit, i au adus ardere

de fot în casa Domnului. ;

16. i au sttut Ia locul lor dup
rânduiala lor, dup porunca lui Moi-

sî omul lui Dumnezeu, i preoii

luau sângele din mâna Leviilor.

17. Muli din adunare nellind cu-

rii, Leviii junghiau mielul pascal

în locul celor ce nu s'au putut cu-

rî Domnului. '
li!

18. C mai muli din norod' dela

Efraim i dela Manasî i delâ'isa-

har i dela Zavulon nu se curise,

ci mâncase Pafile împrotiva scrip-

turii, deci s'a rugat Ezechia pentru

ei zicând :

19. Domnul este bun s se milo-

stiveasc spre toat inima, care se

îndrepteaz s caute pre Domnul

Dumnezeul prinilor si, i nu dup
curenia celor sfinte.

20. i au ascultat Domnul pre E-

zechia, i au iertat poporul.

21. i au fcut fiii, ki. Israil cei

ce s'au aflat în Ierusalim srb-

2. Num. 9, 10, 11. 9, 4 Imp. 15, 29. 15. Eire 12, 10; 12, 46.
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foarea azimelor apte zile cu bucu-

rie mare, ludând pre Domuul din

zi în zi, i Preojii^i Levijii cu or-

gane Domnului. »

22. i a grit Ezechia la inima

tuturor Levijilor cari înjelegeau mai

bine ale Domnului, i au svârit
srbtoarea azimelor apte zile jert-

find jertfe de mântuire, i mrfuri-

stndu-se Domnului Dumnezeului p-
rinilor lor.

23. i s'a sftuit adunarea îm-

preun, s fac alte apte zile, i
a fcut alte apte zile cu bucurie.

24. C Ezechia a dat adunrii o

mie de vijei i apte mii de oi, i
boierii au dat poporului o mie de

vijei i zece mii de oi, i >mul(ime

din cele afierosite Preoilor.

25. C s'a veselit toat adunarea,

i Preojii i Levijii, i toat aduna-

rea ludei, i cei ce s'au aliat din

Ierusalim, i nemernicii carii au ve-

nit din pmântul lui Israil, i cei

ce lcuesc în luda.

26. i s'a fcut veselie mare în

Ierusalim, c din zilele lui Solomon
fiul lui David împratul lui Israil,

nu s'a fcut prasnic ca acesta în

Ierusalim.

27. i s'au sculat Preoii i Levi-

jii, i au binecuvântat pre Dumne-
zeu, i s'au auzit glasul lor i ru-

gciunea lor în lcaul cel sfânt al

lui în cer.

CAP. 31.

Stârpirea închinrei de Idoli., îngriji-

rea de Piloi, i Lcvili.

Dupce âu sftuit toate acestea,^

a eit tot lsrailul, cei ce s? âîi
!

aflat în cetile ludei, i au zdrobit

stâlpii i au tiat desiurile i au

stricat cele înalte i capitile din

toat ludeia i din Veniamin i din

Efraîm i din Manasî pân în sfâr-

it, i s'a întors tot lsrailul, fiecare

la moia sa i la cetile sale.

2. i a aezat Ezechia rânduelele

Preoilor i ale Levijilor, i rându-

elele fiecruia, dup slujba lui, Pre-

oilor i Leviilor, la arderea de tot

i la jertfa mântuirii, i a lud i
a mrturisi i a sluji în porile cur-

ii casei Domnului.

3. Precum i partea împratului

din averile lui la arderea de' lot cea

de dimineaa i cea de seara, i ar-

derile de lot cele de sâmbta i de

lun nou, i la srbtori scrise în le-

gea Domnului. -
!

4. i a zis poporului i celor ce

lcuiesc în Ierusalim: s deâ par-

tea Preoilor i a Levijilor, ca s
se întreasc întru slujba casei Dom-
nului.

5. i dupce a dat porunca, au

adus fiii lui Israil pârga grâului i
a vinului i a unluluidelemn i a

mierii i a toat road arinii ; ze-

,
ciuiala toat au adus o mul(ime/

6. i fiii lui Israil i ai lui Iuda

i cei ce lcuiau în cetile ludei,

au adus i ei zeciuial din vi^i i
din oi i zeciuial din capre, dfie-

rosindu-le Domnului Dumnezeului

lor, le-au adus i le-au pus grmezi,

grmezi.

7. In luna a treia a început gr-
mezile a se face, i în luna a ap-
tea s'au svârit.

8. i au venit Ezechia i boierii,

i au vzut grmezile, i âu binecu-

vântat pre Domnul 'i pre
r
poporul

lui Israil.

9. i a întsebal Ezechia pe Pre-

oji i pre îlcvii despre grmezi.

10. i a ^rspuns ctre el Âzaria

preotul mai marele casei lui Sadoc

zicând : de când a început a se a-

duce pârga aceasta în casa Dom-
nului am mâncat i am but, i a

mai rmas foarte mult, c Domnul
au binecuvântat pre poporul su, i
mulimea rmielor esilz aceasta.

j II. i a zis Ezechia: s gtea-
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sc cmri în casa Domnului, i
au gtit.

12. i a bga! acolo pârga i ze-

ciuelele cu credin i a pus pre-

sic ele cârmuilor pre Honenia Le-

vitul i pre Semea fratele lui, al

doilea dup dânsul.

13. i leii, Ozia, Naef, Asail, Ie-

rimot, Iozavati, Eliil, Samahia, Maat,

Vanaia i fiii lui erau pui prin Ho-

nenia i prin Semei fratele lui pre-

cum a poruncii Ezechia împralul

i Azaria povuifoful casei Dom-
nului.

14. i Core al lui lemna levilul,

portarul despre rsrit, er presle

daruri, ca s deâ pârga Domnului

l' cele prea sfinte.

15. i prin mâna lui Odom, a lui

Veniamin, a lui îsus, a lui Semei,

a lui Amaria i a lui Sohonia prin

mâna preoilor cu credin, s deâ

frailor si pre rând celui mare i
celui mic.

16. Afar de partea brbteasc
cea de trei ani i mai sus, la tot cel

ce intr în casa Domnului la lu-

crul cel de toate zilele, la slujb.a rân-

duelei rândului lor.

17. Aceasta este socoteala preoi-

lor dup caele lor printeti: Le-

viii întru rânduielile lor dela dou-
zeci de ani i mai sus , la rând.

18. Punându-e în socoteal la

fiecare natere : fiii i felele lor, la

toat mulimea, pentruc cu cre-

din curau locul cel sfânt.

19. i pentru fiii lui Aaron cei ce

preoesc i cei din ceti, în iiecare

cetale s'au numii brbai anume,

cari s deâ parte la toat pârlea

brbleasc dintre preoi, i la tot

cel numrat dintre Levii.

20. Aa a fcut Ezechia în tot

Iuda, i a fcut ce este bun i ce

este drept înaintea Domnului Dum-
nezeului su.

31. 15. Is. Navi21, 9, 10.

17. 1 Parai. 23, 24.

21. i înlru. tot lucrul, care a în-

ceput a lucr în casa Domnului, i
în lege i în porunci ,a cutat pre

Dumnezeul su din lot sufletul su
i a fcut i a sporit.

CAP. 32. J
Ezechia scap prin minune de Sena--

herim. >

i dup cuvintele acestea, i ade-

vrul lor, s'a sculat Senaherim îm-

pratul Asirieniîor, i a venit asu-

pra ludei, i a tbrît asupra cet-

ilor celor cu ziduri, i a zis ca s
le iâ.

2. i vzând Ezechia c a venit

Senaherim, i hotrîrea lui, ca s
deâ rsboiu asupra Ierusalimului,

3. S'a sftuit cu btrânii si i
cu vitejii s astupe apele izvoare-

lor, care erau afar de cetate, i l-au

ajutat pre el.

4. i a adunat popor mult, i a

astupat apele izvoarelor i rîul care

curge prin cetate zicând: s nu vie

împralul lui Asur, i s afle ap
mult, i s biruiasc.

5. i s'a întrii Ezechia, i a zi-

dit tot zidul cel surpat i turnuri,

i afar înainte alt zid, i a întrit

turnul ceii lui David, i a gtit

arme multe.
^

6. i a pus pre mai marii rsbo-

iului presle popor, i s'au
;

strâns

la dânsul în ulia porii vii, Lle-a
(

grit lor zicând

:

7. Inlrii-v i v îmbrbtai,

i nu v temei, nici v speriai de

faa împratului lui Asur, i de faa

tuturor neamurilor^celor ce sunt cu

el, c mai muli' sunt cu noi decât

cu el.

8. Cu el sunt brae trupeti, iar

cu noi Domnul Dumnezeul nostru,

21. 4 Itnp. 18, 7.

32. 1' 4 Imp. 18, 13; Sicab. 48, 21 ; Isaia 36, 1.

6. 2 Imp. 18, 4, 24. 7. 4 Imp. 6, 16.

8. Ieremia 17. 5. !
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L

ca s ne mântuiasc i s bat rs-

boiul nostru ; i s'a întrit popo-

rul cu cuvintele acestea ale Iul E-

zechia împratul Iudei.

9. i dup aceasta a trimes Se-

naherim împratul Asirienilor pre

slugile sale asupra Ierusalimului, i
el erâ la Lahis, i toat otirea lui

cu el, i a trimes la Ezechia îm-

pratul Iudei i la tot luda cel din

Ierusalim zicând

:

10. Aa grete Senaherim împ-
ratul Asirienilor: spre cine ndj-
duii voi de edei în cetate în Ie-

rusalim?

11. Au nu Ezechia v înai pre

voi ca s v deâ pre voi la moar-

te, la foamete i la sete, zicând

:

Domnul Dumnezeul nostru ne va

mântui pre noi din mâna împra-
tului lui Asur?

12. Au nu acesta este Ezechia,

care a stricat jertfelnicile lui, i cele

înalte ale lui, i a zis Iudeilor i
celor ce lcuiesc în Ierusalim : îna-

intea jertfelnicului acestuia s v
închinai, i preste el s lmâiai?

13. Au nu tii ce-am fcut eu i
prinii mei tuturor noroadelor rii
lor? Putut-au dumnezeii neamurilor

a lot pmântul, s mântuiasc pre

poporul su din mâna mea?
14. jCine întru toi dumnezeii nea-

murilor acestora, pre care le-au pier-

dut prinii mei a putut s mântu-

iasc pre poporul su din mâna
mea, cum dar va putea Dumnezeul
vostru s v mântuiasc din mâna
mea?

15. Acum dar s nu v amgea-
sc pre voi Ezechia,,, i s rîu v
fac s ndjduii dupâ

!

acestea, i
s nu-i credei lui c nu va putea

Dumnezeul a tot neamul i al îm-

priei s mântuiasc pre poporul

su din mâna mea, precum din

mâna prinilor mei, c Dumnezeul

9. 4 Imp. 18. 17. 11. 4 Imp. 18, 30* '-

,
vostru' nu v va scpa pre voi

din mâna mea.

16. i mai multe au grit slugile

lui asupra Domnului. Dumnezeu, i
asupra lui Ezechia slugii lui.

17. i carte a scris cu care de-

fima pre Domnul Dumnezeul lui

Israil, i a grit de
- dânsul zicând:

precum dumnezeii nsanturilor p-
mântului n'au scos pre popoarele

sale din mâna mea, aâ nu va scoate

Dumnezeul lui Ezechia pre poporul

su din mâna mea. . *

18. i au strigat cu glas mare evre*

ete ctre poporul Ierusalimului- cel

de preste zid, ca s le ajute lor, i
s surpe ca s ia cetatea.

19. i au grit de Dumnezeul Ie-

rusalimului, ca i de dumnezeii '-po-

,
poareiorprnântului, lucruri de mâini

omeneti.

20. i s'a rugat Ezechia împra-
tul i Isaia prorocul fiul lui Amos
pentru acestea, i a strigat la cer.

21. i au trimes Domnul înger,

i a sfrâmat pre tot cel tare i rs-
boinic i pre cei mai mari," i pre

cpetenii în tabra împratului Â-

sur, i 'a întors faa &a cu ruine
în pmântul su, i a intrai în casa

Dumnezeului su, i fiii lui cei ce

au ieit din coapsele lui l-a ii omo-
rî! pre el cu sabie. "

,

22. i au mântuit Domnul pre E-

zechiâ i pre cei Ce locuiau în Ie-

rusalim din mâfra lui Senaherim îm-

pratul lui Asur, i din mâna tutu-

,
ror, f i-au odihnit pre ei prin prejur.

23. i muli aduceau daruri Dom-
nului în Ierusalim, i daruri lui E-

zechia împratul Iudei, i foarte s'au

înlat întru ochii tuturor neamuri-

lor dup acestea.

24. In zilele acelea s'a bolnvit

Ezechia împratul de moarte, i s'a

17. 4 Imp. 19, 12-14. 18. Isaia 36, 11.

19. Isaia 37, 19. 20. 4 Imp. 19, 15.

21. Isaia 37, 36, 38.

24. 4 Imp. 20, 1; Isaia 36, 1.
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rugai ctre Domnul, i l-au ascultat

pre el, i semn i-au dai lui.

25. i nu dup darul ce i-au fcut

lui a rspltit Ezechia, c s'a înl-

at inima lui, i a fost asupra lui

mânie i asupra ludei i asupra

Ierusalimului.

26. i 'a smerit Ezechia din su-

meia inimii sale, ei i cei ce lcuiau

în Ierusalim, i n'a venit preste ei

mânia Domnului în zilele lui Eze-

chia. !

27i i a avut Ezechia avujie i
mrire rtiult foarte, i 'a fcut luii

vistierii de argint, de aur, de piatr

scump, de mirodenii, de arme i
de Vase- de mult pre.

28. î rjitnie de roadele grâului,

ale vinului i ale untuluidelemn, i
sate i ocoale de tot felul de vite,

i siâni la munte.

29. i ceti 'a zidit luii i a-

goniseal de oi i de boi muli,

c i-au dat lui Domnul avere mult
foarte.

30. Ezechia acesta a astupat iei-

rea apei cea de sus, i 'o a îndrep-

tat în jos ctre miazzi a cetii

lui David, i a sporit Ezechia întru

toate lucrurile sale.

31. î când btrânii boierilor din

Vavilon au fost trimii la dânsul,

ca s întrebe de semnul ce s'a fcut

în ar.au îngduit Dumnezeu s-1 is-

piteasc pre dânsul, ca s tie cele

din inima lui.

32. i celelalte fapte ale Iui Eze-

chia, i mila lui, iat scrise sunt

în prorociea lui Isaia prorocul fiul

lui Arnos, i în cartea împrailor

lui luda i ai Iui Israil.

33. i a adormit Ezechia cu p-
rinii si, i l-au îngropat pre dân-

sul în partea cea de sus a mor-

mintelor fiilor lui David, i mrire

27. 4 Imp. 20, 19.

31. Isaia 39, 1; 4 Imp. 20, 13.

32. Isaia 36, 1; 4 Imp. 18, 1.

33. 4 Imp. 20, 21.

î cinste i-a.. dat lui Ia moartea
lui -tot Iuda, i > cei ce locuiesc în

Ierusalim, i a împrii Manasi
fiul su în locul Iui.

CAP. 33.

împria lui Mcmasi i AmSK

De doisprezece ani era Mânai,
când a început a împri, i

cincizeci i cinci de ani a împr-
it în Ierusalim.

2. i a fcut rele înaintea Dom-
nului, dup toate urâciunile nea-

murilor, pre care le-au pierdut Dom-
nul dela faa fiilor lui Israil.

3. i s'a întors, i a zidit cele în-

nalte, care le-a stricat Ezechia tatl

Iui, i a pus stâlpii vaalimilor, i a

fcut desiuri, i s'a închinat la toat

oastea cerului, i a slujit lor.

4. i a zidit jertfelnic în casa

Domnului, de care au zis Domnul:

în Ierusalim va fi numele meu în

veac.

5. i a zidit jertfelnice la toat

oastea cerului într'amândou curile

casei Domnului.

6. i trecea pre fiii si prin foc

în valea Venennom, i se descânt
i se vrjâ i se îermecâ, i a f-

cut gritori din pântece i vrjitori

i multe rele a fcut înaintea Dom-
nului, ca s-l întrâte pre el.

7. i a pus idolul i chipul Cel

cioplit, care l-a fcut, în casa lui

Dumnezeu, de care au zis Dumne-
zeu ctre David i ctre Sotomon

fiul Iul: în casa aceasta' i în Ie-

rusalim care l-am ales din toate

neamurile lui Tsrail, ca s puiu nu-

mele meu în veac.

8. i mai mult nu voiu mic pi-

ciorul iui Israil din pmântul care

l-am dat prinilor lor, îns de vor

33. 1. 4 Imp. 21, 1. 2. H 2 Lege, 18, 9.

3. 4 Imp. 18, 4 i 21, 3.

4. 4 Imp. 21, 4; fl 2 lege 12, S, 11.

7. 2 Imp. 7, 10; ps. 131, 13, 14.
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pzi a face foaie, câle am poruncit

lor, dup toat legea i poruncile

i judecile cele prin mâna lui Moisi.

9. i a înelalj Manasi pre luda

i pre cei ce locuiau în Ierusalim,

ca s fac ce esle ru mai mult de-

cât toate neamurile, care le-au pierdut

Domnul dela fafa fiilor lui lsrail.

10. i au grit Domnul ctre Ma-

nasî i ctre poporul lui, i n'au

ascultat.

11. i au adus Domnul asupra

lor cpeteniile otirei împratului

lui Asur, i au prins pre Manasî

în legturi, i l-au legat cu obezi,

i l-au dus în Vavilon.

12. i fiind în necaz a cutat faa

Domnului Dumnezeului su, i s'a

smerit foarte înaintea feii Dumne-
zeului prinilor si.

13. i s'a rugat ctre dânsul, i
l-au auzit pre el, i au ascultat stri-

garea lui, i l-au întors pre el în le-

r'isalim, la împria lui, i a cu-

noscut Manasî, c Domnul însui
este Dumnezeu.

14. i dup acestea a zidit zid

afar de cetatea lui David, dela a-

miazzi ctre rsritul lui Ghion pân
în pârîu, i ctre intrarea cea prin

poarta petelui, i a înconjurat Ofla

spre poarta cea de prin prejur, i
a pus în ea arme, i o a înlat
foarte, i a pus cpetenii de otire

prusie toate cetile cele tari ale

ludei.

15. i a stricat pre dumnezeii cei

streini, i cel cioplit din casa Dom.-

nului, i toate olfarele care le-a zi-

dit în muntele casei Domnului în

Ierusalim i afar de cetate.

16. i a dres jertfelnicul Domnu-
lui, i a adus pre el jertfe de mân-
tuire i de laud, i a zis Iudei, ca

s slujeasc Domnului Dumneze-
ului lui lsrail.

17. Ins poporul tmâiâ l pre

11. H 2 lege 28. 36; Iov 36, 8.

27. 4 Imp. 12, 3.

înlimi, nu numai Domnului Dum-
nezeului lor.

18. i celelalte fapte ale lui Ma-
nasî, i rugciunea lui cea ctre

Dumnezeu-, i cuvintele vztorilor

care le griâ ctre dânsul cu nu-

mele Dumnezeului lui lsrail, iat

sunt în crile împrailor lui lsrail.

19. i rugciunea, lui, i cum l-au

ascultai pre, el Dumnezeu, toate p-
catele lui i frdelegile lui, i lo-

curile în care a zidit cele înalte,

i a pus desiuri i idoli mai-na-

infe de a se întoarce eViai s'au

scris în crile vztorilor.

20. i a adormit Manasî cu p-
rinii si, i l-au îngropat pie-cl în

grdina casei lui, i a împrii A-

mon fiul su în locul lui.

21. De douzeci i doi de ani

erâ Amon, când a început a împ-
ri, i doi ani a împrit în Ieru-

salim.

22. i a fcut rele înaintea Dom-
nului, cum a fcut Manasî tatl. lui,

i tuturor idolilor, care i-a fcut

Manasî tatl lui, jerlfiâ Amon i
slujeâ lor.

23. i nu s'a smerit înaintea Dom-
nului, cum s'a smerit Manasî tatl

su, c fiul su Amon a înmulit

pcatul.

24. i s'au sculat asupra lui slu-

gile lui, i l-au uci pre el în casa lui.

25. i au btut poporul pmân-
tului pre cei ce s'au sculat asupra

împratului Amon, i au fcut îm-

prat pre losia fiul lui în locul lui.

CAP. 34.

împria lui losia.

De opt ani erâ losia, când a în-

ceput a împrî, i treizeci i
unul de ani a împrit în Ierusalim.

2. i a fcut ce este plcut îna-

1S. 4 lmp. 21, 18. 21. 4 Imp. 21, 19, 20.

34. 1- * Imp. 22, 1.
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intca Domnului, i a umblat întru

toate cile lui David- lall su, i
nu s'a abtut deadreapta Seu dea?-

stânga. ^ , S. -

3. In anukal optulea al împriei
sale fiind înc prunc a început a

cut pre Domnu4 Dumnezeul lui

David tatl su ; iar în anul al doi-

sprezecelea al împriei sale, a în-

ceput a curî pre Iuda i Ierusa-

limul de cele înalte, de desiuri, de

eapiti l de idoli.

4. i. a stricat înaintea lui jertfel-

nicile Vaalimilor i cele înalte de

pre ele, i „a tiat desiurile i cele

cioplite, i cele vrsate le-a sfrâ-

mat i le-a mrunii i le-a topit/i

le-a "aruncat preste mormintele ce*

ior-ce au jertfit lor.

•-15*'i oase de Preoi au ars pre

jertfelnicile lor, i a curit pre Iuda

i> 'Ierusalimul.

>-<€i"v în cetile lui Manasî i ale

lui Efraim i ale lui Simeon i ale

lui Neftalim, i în locurile lor prin

prejur.

'

7. i. a stricat jertfelnicile lor i
desiurile lor, i idolii i-a sfrâmat

mrunt, i toate cele înalte le-a t-

iat din* tot pmântul lui Israil, i s'a

întors în Ierusalim.

8. i în. anul al optsprezecelea al

împriei sale, dupce a curit p-
mântul i casata trimis pre Safan

fiul lui Eseliai pre Maasa mai ma-

rele cetii i pre luah fiul lui lohaz

scriitorul, s întreasc casa Dom-
nului Dumnezeului su.

9. i a venit la Helchia preotul

cel mare, i a dat argintul s-l pun
în casa lui Dumnezeu, care l-au a-

dunal Leviii cei ce pzesc poarta

din mâna lui Manasl i a lui Efraim

i dela boieri i dela toi ceilali din

Israil i dela fiii ludei i ai lui Ve-

3. 3 hnp, 13, 2; 4 Imp. 23, 16.

5. 4 Imp. 18, 4.

6. 4 Imp. 23, 19.

niamin i dela cei ce lcuiau în Ie-

rusalim, y

10. i l-au dat în mâna lucrfo-

rilor,.carii sunt rânduii în casa Dom-
nului, i l-au dat celor ce fac lu-

crurile în casa Domnului, pa s toc-

measc î s întreasc casa^

11. i au dat testrilor i zidari-

lor s cumperepiefre în patru muchi

i lemne de grinzi, s cptueasc
casele, care le-au surpat împraii
Iudei.

12. i oamenii aceia erau cucrer

din preste lucruri, i preste ei erau

priveghefori let i Avdia Leviii din

fiii lui Merari i Zaharia i Moso-
lam din fiii lui Kaat, i tot Leviful

i fot cel ce tiâ s cânte cu organe.

13. i preste purttorii cu um-
rul i preste lucrtorii de felurite

lucruri, din Levii erau logofei i
judectori i portari.

14. i când scoteau ei argintul,

care se puneâ în casa Domnului,

a afiaf Helchia preotul cartea legii

Domnului dat prin mâna lui Moisi.

15. i a rspuns Helchia, i a zis

ctre Safan logoftul: cartea legii

am aflat în casa Domnului, i ardat

Helchia cartea lui Safan.

16. i a adus Safan cartea la îm-

pratul, i a dat împratului seamn
zicând : tot argintul s'a dat în (mâna
slugilor taie celor ce fac lucrurile,

17. i a topit argintul care. s'a a-

Hat în casa Domnului, i l-a dat în

mâna priveghetorilor i în mâna ce-

lor ce lac lucrul, i

*

18. i a dat de tire Safan logo-

ftul Jmpratului, zicând: o carte

mi-a dai mie Helchia preotul, i o

a cetit ^fan -înaintea împratului.

19. i a fost dac a auzit împ-
ratul cuvintele legii, 'a rupt hai-

nele sale.

20. i a poruncii împratul lui

11. 4 Imp. 22. 6. 14. 4 Imp. 22, $,

15. H 2 Lege 31, 24.
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Helchia i lui Ahicam feciorul lui

Safan, i lui Avdom feciorul lui Mi;

hea i lui Safan logoftul i lui Â-

saia slugii împratului, zicând,:^..

21 i Mcrgejfii întrebai' pre Dom-
nul pentru mine i pentru tot ce a

rmas-în îsrail i în Iuda, pentru

cuvintele
1 crii ce s'a aflat, c mare

estemâniea Domnului, care s' aâ-

at asupra noastr, pentruc n'au a-

scultat prinii notri cuvintele Dom-
nului, ca s fac dup toate cele

scrise în cartea aceasta.

22. i a mers Helchia, i cei ce

le-a zis împratul la Olda prorocit

femeia lui Selim, feciorul Iui Tecoe,

fiul lui Aras, care pze vestmin-

te^ acela lcuiâ în Ierusalim în

Masane, i i-au grit ei acestea.

23. Iar ea le-a zis lor : aâ zice

Domnul Dumnezeul lui Îsrail : spu-

nei omului celui ce v'a trimis pre

voi la mine.

24. Acestea zice Domnul : iat eu

voiu aduce preste locul acesta rele,

i preste cei ce lcuesc într'însul

toate cuvintele cele scrise în cartea

cea cetit înaintea împratului ludei.

25. Pentruc m'au prsit pre mine,

i au tmâiat la dumnezei streini,

ca s m mânie pre mine întru toate

faptele mâinilor sale, i se va aprinde

mânia mea în locul acesta, i nu se

va stinge.

26. i ctre împratul Iudei, care

v'a trimis pre voi s întrebai pre

Domnul; aâ s-i zicei lui: acestea

zice Domnul Dumnezeul lui Îsrail

:

27. Cuvintele care le-ai auzifj i
s'a înfrânt inima ta; î te-ai smerit

de faa mea, dac ai auzit cuvintele

mele asupra locului acestuia i a-

supra celor ce locuiesc într'însul,

i fe-ai umilit înaintea mea, i i-ai

rupt hainele tale i ai plâns înaintea

jnea, i eu am auzit, zice Domnul.

28. Iat te adaog pre tine la p-

22. 4 Imp. 22, 14. 27. 4 Imp. 22, Î9.

rinii ii/ i te vei sllui în mor-

mintele tale cfl' pace, i nu vor ve-

efceâ oehîi ti toate rutile, care le

voiu aduce eu preste locul acesta,

i preste cei ce lcuiesc pre dân-

sul, i au dus împratului cuvântul.

29. i a trimes împratul, i a

adunat pre btrânii Iudei i ai Ie-

rusalimului.

30. i s'a suit împratul în casa

Domnului, i lot Iuda,' i cei ee

lcuiesc în Ierusalim i Preo|ii î
Leviii i tot poporul dela mic pân
la mare, i a -cetit la auzul lor toate

cuvintele crei legii, care s'a a-

îlat în casa Domnului. -

31. i a stat împratul la» locul

su, i a pus legtur înaintea Dom-
nului, c vor umbla dup Domnul,'

i vor pzi poruncile lui r mr-
turiile lui i îndreptrile lui cu«oal
inima i cu tot sufletul, i vot lace

cuvintele legii cele scrise în "Cartea

aceasta. > "
"

32. i a pus pre toi cei ce se

afiau în Ierusalim i în Iuda i în

Veniamin, i au fcut locuitorii Ie-

rusalimului legtur în casa Dom-
nului Dumnezeului prinilor lor.

33. i a scos losia, toate urâciu-

nile din tot pmântul fiilor lui îs-

rail, i a fcut pre toi cei ce s'au

aflat în Ierusalim i în îsrail, ca

s slujeasc Domnului Dumneze-

ului lor, în toate zilele lui, nu s'au

abtut dela Domnul Dumnezeul p-
rinilor lor. -

'

H ,. GAP! 35.

lbsid' serbeaz Patele. Moartea sa.

Si
a fcut losia Patele Domnului

j
Dumnezeului su în Ierusalim i

a jertfit mielul pascal în ziua a pa-

trusprezecea a lunei cei dinfâiu.

2. i a pus pre preoi la rându-

29. 4 Imp. 23, 1. 30. 4 Imp. 23, 2.

31. Is. Navl 24, 25.

35. /. 4 Imp. 23, 21.
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iala !or, i i-a întrii pre ei la lu-

crurile casei Domnului.

3. i a zis Leviilor celor tari în

toi Israilul ca s se sfineasc pre

sine Domnului, i a pus sicriul cel

sfânt în casa care o a zidii Solo-

mon fiul lui David împratul lui is-

rail, i a zis împratul: n'avei a

ridic pre umr nimica, acum dar

slujii Domnului Dumnezeului vo-

stru i poporului su lsraiî.

4. i v gtii dup casele voa-

stre printeti i dup rândul vostru

dup scrisoarea lui David împra-
tul lui îsrail, i prin mâna lui So-

lomon fiul lui.

5. i sla|i în Biseric dup cetele

caselor voastre printeti, între fraii

votri fiii poporului, i rânduiala

casei printeti întru Levii.

6. i jertfii Palele i gtii fra-

ilor votri, ca s facei dup cu-

vântul Domnului prin mâna iui Moisi,

7. i îosia a dat pârg fiilor popo-

rului oi i miei i iezi din capre, toate

pentru Pati, i numrul tuturor a

fost treizeci de mii, i viei trei mii.

Acestea din averea împratului.

8. i boierii au dat pârg popo-

rului i Preoilor i Leviilor; iar

Heîchia i Zaharia i Iei!, mai marii

casei lui Dumnezeu, au dat i ei

Preoilor pentru Pati, oi i miei i
iezi, dou mii i ase sute, i viei

trei sute.

9. i Honenia, Vanea, Samea i
Natanail fratele lui, i Asavia, leii

i lozavad mai marii Leviilor, au

dai pârg ?! el Leviilor pentru Pati,

oi cinci mii i vie! cinci sule.

10. Aâ s'a întocmit slujba, i au

sttut Preoii la locul lor i Leviii

la cetele lor, dup porunca împ-
ratului.

11. i au jertfit Pastele i au tur-

nat Preoii sângele din mâna lor, i
Leviii au jupuit.

7. 3 Imp. 8, 63.

12. i a întocmit arderea de tot

ca s le dea lor dup împrire,
dup casele lor printeti fiilor po-

porului, ca s aduc Domnului pre-

cum este scris în cartea lui Moisî,

aâ i dimineaa.

13. i au îrîpf mielul pascal la

foc dup rânduiala ; iar jertfele cele

sfinte le-au fiert în cldri i în oale,

i bine s'au isprvit, i în grab
le-au împrit la toi fiii poporului.

14. i dup aceea a" glif lui i
Preoilor, c Preoii fiii lui Aaron

avusese de lucru cu arderile de toi

i cu seurile pân în noapte, pen-

tru aceea Leviii au gtit lorui i
frailor si fiilor lui Aaron.

15. i cântreii fiii lui Asaf la lo-

cul lor dup poruncile lui David i
Asaf i Eman i îditom prorocii îm-

pratului, i cpeteniile i portarii

fiecrei pori, nu erâ lor slobod s
se mite dela slujba Sfintelor, c
fraii lor Leviii le gteau lor.

16. Aâ s'a rânduit i s'a întoc-

mit oal slujba Domnului în ziua

aceea a svâri Pateîe, i au adus

arderi de lot pre jertfelnicul Domnu-

lui dup porunca împratului losia.

17. i fiii lui îsrail cari erau fa
au fcut Pateîe în vremea aceea i
srbtoarea azimelor, apte zile.

18. i n'au fost Pati asemenea

acestuia întru îsrail din zilele lui

Samuil prorocuî, i nici un împ-
rat din îsrail n'a fcut Pati Dom-

nului precum a fcui îosia, i Pre-

oii i Leviii i fot Iuda i Israilul

aflându-se de fa i cei ce lcuiau

în Ierusalim.

19. In anul al optsprezecelea al

împriei lui losia s'a fcut Patele
acesla.

20. Dupce îosia a fcui foaie a-

ccstea în Biseric, a ars împralul

îosia i pre cei ce griau din pân-

13. Esite 12, 8, 9. 18. 4 Imp. 23, 22.

19. 4 imp. 23, 23. 20. 4. Imp. 23, 25; le»

rem. 46, 2.

Biblia 38.
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fece i pre gâcitori i pre Tcraîini,

i idolii i carusim, ca«i erau îrt

pmântul ludei i în Ierusalim, ca

s întreasc cuvintele legii cele

scrise, în cartea care o a aflat Hel-

chia preotul în casa Domnului. A-

semenea lui n'a fost mai nainte de

el, care s se îl întors ctre Dom-
nul cu toat inima sa i cu tot su-

fletul su i cu toat virtutea sa,

dup toat legea lui Moisî, i dup
el n'a fost altul asemenea lui. Ci

fot nu s'au întors Domnul de ctre

iuimea mâniei sate cei mari, c s'au

mânieat cu iuime Domnul pre luda,

pentru toate întrâtrile cu care i-a

întrîtat pre el Manasî. i au zis

Domnul: i pre luda voiu lepd
deîa taa mea, precum am lepdat

pre îsrail, i voiu prsi cetatea care

o am ales Ierusalimul i casa de

care am zis, va fi numele meu a-

coîo. Si s'a suit Faraon Ndhao îm-

paratul Eghipeluîui asupra împra-
tului Asirienilor la rîul Efrâtului ca

s-i dea rsboiu în Harniis, i a

mers împratul losia întru întâmpi-

narea lui.

21. i a trimis la cl soli, zicând:

ce este mie i ie împratul Iudei?

Nu asupra ta viu astzi s fac rs-

boiu, ci asupra altuia care îmi face

rsboiu, i Dumnezeu au zisc foarte

s grbesc, pzete-te de Dumne-
zeul cel ce este cu mine, ca s nu

te piarz.

22. i n'a întors losia faa sa de

ctre dânsul, ci s'a gtit s deâ a-

supra iui rsboiu, i n'a ascultat

de cuvintele lui Nehao, cele din par-

tea iui Dumnezeu, i a venit s se

rsboiasc în câmpul lui Maghedo.
23. i au sgetai arcaii asupra

împratului losia, i a zis împra-
tul slugilor sale: luai-m c sunt

greu rnit.

24. i l-au luat pre el slugile lui

22. Zab. 12, 11. 24, 4 Imp. 23, 24.

din car, i î-au pus în carul al do-

ilea care avea, i l-au adus în Ie-

rusalim, i a murit i s'a îngropat

cu prinii si, i tot Iuda i Ieru-

salimul au plâns pentru losia.

25. i a fcut leremia plângere

pentru losia, i toi boierii i jupâ-

nesele au rostii plângere pentru lo-

sia pân astzi, l s'â dat porunc
pentru ea întru Îsrail, i iat s'a scris

la plângeri,

j

26. Iar celelalte fa«ple ale lui losia

i mila lui dup cele scrise în le-

gea Domnului i întâmplrile lui

cele dintâiu i cele de apoi, iat

scrise sunt în cartea împrailor lui

Îsrail i ai lui luda.

CAP. 36.

Urmaii lui losia. Robia Vaviîonului.

Si
a luat poporul pmântului pre

,
loahaz feciorul lui losia, i 1-a

uns pre el, i 1-a fcut împrat în

locul tatlui su în Ierusalim.

2. In vârst de douzeci i trei

de ani era loahaz, când a început

a împrai, i trei luni a împrii
în Ierusalim, l numele mumei lui

Amital fata iui leremia din Lovna,

i a fcut rele înaintea Domnului,

precum au fcut prinii lui
;
i l-a

legat pre el Faraon Nehao în Del-

vatâ în pmântul Emafului ca s
nu împreasc în Ierusalim.

3. i l-a mutat împratul la E-

ghipet, i a pus bir pe ar o sut
de iaiani de argint i un talant de aur.

4. Si a pus Faraon Nehao pre E-

liakim hui lui losia, împrat preste

luda în locul lui losia tatl lui, i
i-a schimbat numele lui loakim, i
pre loahaz fratele lui l-a luat Fa-

rson Nehao, i l-a dus în Eghipet,

i a murit acolo. i argintul i a-

urul l-a dat lui Faraon; atunci a în-

25. Ier. 22, 10, 11; si 9, 17.

36. 4 imp. 23, 30." o. Mateiu 1, 11.
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cepul jara a da bir dup socoteal,

ca s dea argintul precum a po-

runcit Faraon, i fiecine dup pu-

tere cere argintul i aurul dela po-

porul rii, ca s-1 dea iui Faraon

Nehao.

5. De douzeci i cinci de ani era

toakhn, când a început a împrai,
i unsprezece ani a împrii în Ie-

rusalim, numele mumei lui Zehora,

fala lui Nirim din Rama. i a fcut

rele înaintea Domnului precum au

fcut prinii îui. In zilele acelea a

veni! Navuhodonosor împratul Va-

vilonului la pmântul acesta, l i

s'a supus lui trei ani, apoi s'a de-

sprit deîa el. i au trimis Domnul
asupra lor pre Haldei i pre tâlha-

rii Sirienilor i pre tâlharii Moavi-

fenilor i ai fiilor lui Amon i ai

Samariei, i s'au desprit dup cu-

vântul acesta, dup cuvântul Dom-
nului, care l-au grit prin mâna ro-

bilor si proroci. Ins mâniea Dom-
nului era preste iuda, ca s-1 lepede

pre el dela faa sa pentru toate p-
catele pre care îe-a svârit Manasi,

i pentru sângele cel nevinovat care

1-a vrsat loachim, i a umplut ie-

rusalimul cu sânge nevinovat, ci n'au

vrut Domnul s-i piarz de tot pre ei.

6. i s'a sculat Navuhodonosor

împratul Vavilonului asupra lui, i
I-a legat pre ei cu lanuri de aram,
i l-a dus în Vaviîon.

7. i o parte din vasele casei Dom-
nului ie-a dus în Vavilon, i Ie-a

pus în capitea sa în Vavilon.

8. i celelalte întâmplri aie lui

loakim i toâle câte a fcut, iat a-

cesiea scrise sunt în cartea întâm-

plrilor anilor împrailor iudei, i
a adormit loakim cu prinii si, i
s'a îngropat în Ganozai cu prinii

si, i a împrii iehonia fiul su
în locui lui.

6, 4 Im;}. 24, 1. 7. leremia 51. 44; Ba-
nii! 1, 2.

'
8. 4 Imp. 24, 5.

9. In vârst de optsprezece ani

er Iehonia, când a început a îm-

priî, i trei luni i zece zile a îm-

prii în Ierusalim, i a fcut rele

înaintea Domnului.

10.Ji trecând ahuî a trimis îm-

pratul Navuhodonosor, i l-a adus

pre el în Vavilon' cu vasele cele

scumpe ale casei Domnului, i a

fcut împrat pre Sedechia fratele

tatlui su, preste iud i preste

ierusalim.

11. In vârst de douzeci i unui

de ani era Sedechia, când a înce-

put a împrt, i unsprezece ani a

împrii în Ierusalim.

12. i a fcut reie înaintea Dom-
nului Dumnezeului su, i nu s'a

ruinat de faa lui leremia prorocul

i de cuvintele grite de Domnul.

13. i a viclenit asupra lui Navu-

hodonosor împratul împrotiva ju-

rmântului ce-i fcuse pre Dumne-
zeu, i 'a învârtoat cerbicea sa,

i inima sa o a împetrit ca s nu

se întoarc ctre Domnul Dumne-
zeul lui Israil.

14. i toi fruntaii lui Iuda i
Preoii i poporul pmântului au în-

mulit a face frdelege, dup toate

urîciunile neamurilor, i au pâng-
rit casa Domnului cea din Ierusalim.

Î5. i au trimis Domnul Dumne-
zeul prinilor lor ia ei prin mâna
prorocilor si, de grab i trimiând

solii si, c nu se îndur de popo-

rul su i de lcaul cel sfânt al lui.

16. Iar ei batjocoreau pre solii îui

i defimau cuvintele lui i râdeau

de prorocii lui, pân ce s'a suit

mânia Domnului asupra poporului

su cât nu era leac.

î?. i a adus asupra lor pre îm-

pratul Haideilor, i a ucis pre ti-

9. 4 Imp. 24, s.

10. 4 Imp. 24, 17; leremia 37, 1.

12. Ierem, 37, Z. 13, îezeeb. 17, 15.

14. leremia 23, 11. 15. Mat. 23, 37.

17. 4 Jmp. 25, 1.
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nerii lor cu sabie în casa cea sfânt

a Iui, i nu i s'au fcut mil de Se-

dechia.i spre fecioarele lor nu s'au

milostivit, i pre btrânii lor i-au dus,

toate le-au dat în mâinile lor.

18. i toate uneltite casei lui Dum-
nezeu, cele mari i cele mici i vi-

stieriile casei Domnului i toate vi-

stieriile împratului i ale boierilor,

toate le-au dus în Vavilon.

19. i au ars casa Domnului i
au surpat zidul Ierusalimului, i tur-

nurile lui le-au ars cu foc i toate

vasele scumpe s'au pierdut.

20. i au mutat pre cei rmai
în Vavilon, i i-au fost lui i fiilor

lui robi, pân la împrfiea Midilor.

21 . Ca s se plineasc cuvântul

Domnului prin gura lui îeremia.pân

21, Lev. 26, 34; Esdra i, l, 2; Jevemia 25,

12, 29, .10.

când pmântul s'a îndestulat a ser-

ba sâmbetele sale, odihnindu-se tot

timpul pustiirii, sale, pân s'au îm-

plinit aptezeci de ani.

22. In anul dintâiu al Iui Kir îm-

pratul Perilor, dupce s'a plinit

cuvântul Domnului prin gura lui le-

remia, au deteptat Domnul dufiuî

lui Kir împratul Perilor, i a po-

runcit s vesteasc în toat împ-
rjiea sa cu scrisoare, zicând

:

23. Acestea zice Kir împratul Per-

ilor: toate împriile pmântului

le-au dat mie Domnul Dumnezeul
cerului, i el au poruncit mie s-i
zidesc lui cas în Ierusalimul cel

din ludeia; oricare din voi este din

poporul lui, fie Dumnezeul lui cu dân-

sul, i s plece.

23. Isaia 44, 28.
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CAP. 1.

Kir slobozetc pre Iudei din robie.

In
anul dintâiu al lui Kir împra-

tul Perilor, dupce s'a plinii cu-

vântul Domnului prin gura lui Ie-

remia, au deteptat Domnul duhul

lui Kir împratul Perilor, i a po-

runcits vesteasc în toat împr-
fiea sa, înc i cu scrisoare, zicând

:

2.Â zice Kir împratul Perilor

:

toate împriile pmântului le-au

dat mie Domnul Dumnezeul ceru-

lui, i el mi-au poruncit mie, ca s-i

zidesc lui cas în Ierusalimul cel

din îudeia.

3. Oricare dintre voi este din po-

porul Domnului, îie Dumnezeul lui

cu dânsul i s se duc în Ierusa-

limul cel din Iudeia i s zideasc

casa Dumnezeului lui Israil, cci el

este Dumnezeul cel din Ierusalim.

4. i fot cel rmas din toate to-

curile unde lcuete, s-1 ajute pre

el oamenii locului aceluia cu argint,

cu aur, cu avere, cu vite i cu ce

va voî la casa Iui Dumnezeu cea

din Ierusalim.

5. i s'au sculat cpeteniile p-
rinteti ak ludei i ale iui Venia-

min i toi Preofii i Leviii, la câfî

le-au deteptat Dumnezeu duhul lor,

1. 1. 2 Parai. 36, 22; Ieremia 25 12; i 29, 10.

2. Isaia 44, 28; i 45, 1, 13.

ca s se sue s zideasc casa Dom-
nului cea din Ierusalim.

6. i fofi cei de prin prejur au

ajutat cu mâinile lor, cu vase de

argint, cu aur, cu avere, cu vite i
cu lucruri scumpe, aîar de cele ce

de bun voie au dat.

7. i împratul Kir a scos vasele

casei Domnului, care le-a luat Na-

vuhodonosor din Ierusalim, i ie pu-

sese în capifea Dumnezeului su.
8. i ie-a scos Kir împratul Per-

ilor prin mâna lui Mifridaf Gazva-

reanul, i le-a dat pe seama lui Sa-

savasar cpetenia Iudei.

9. i acesta este numrul lor

:

nstrpi de aur treizeci, nstrpi de

argint o mie, cdelnie douzeci i
nou, !

10. i c{ui de aur treizeci i de

argint de al doilea rând patru sute

i zece i alte vase o mie.

îl. Toate vasele de aur i de ar-

gint cinci mii i pâtru sute, toate

s'au suit cu Sasavasar din robie

din Vavilon în Ierusalim.

CAP. 2.

Numrul i catagrafia jidovilor întori

din robie. Dajdia lor.

Acetia sunt fiii rii, cari s'au suit

din robiea streintii, cu care

7. 2 Patal. 36, 7; Ierem. 51, 44.

2. 1' Ncemia 7, 6.
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îi înstreinase Navuhodonosor împ-
ratul Vavilonului în Vavilon, i s'au

întors în Ierusalim i în ludeia fie-

care în cetatea sa.

2. Cei ce au venii cu Zorovavel

:

îsus, Neemia, Saraia, Reelta, Mar-

doheu, Valasan, Masfar, Vagus, Re-

um, Vaana, numrul brbajilor po-

poruîui lui Israil

:

3. Fiii din Fares, dou mii o sut
aptezeci i doi.

4. Fiii din Safafie, trei sute apie-

zeci i doi.

5. Fiii din Ares, apte sute apte-

zeci i cinci.

6. Fiii din Faat Moav cu fi ii din

Osue, îoav, dou mii opt sule doi-

sprezece.

7. Fiii din Elarn, o mie dou sute

cincizeci: i patru.

8. Fiii din Zatfua, nou sute pa-

truzeci i cinci.

9. Fiii din Zachu, apte sute ase-
zeci.

10. Fiii din Vanui, ase sute pa-

truzeci i doi.

îl. Fiii din Vavai, ase suie dou-
zeci i trei.

12. Fiii din Asgad, o mie dou
sute douzeci i doi.

13. Fiii din Âdonicam, ase sute

asezeci i ase.

14. Fiii din Vague, dou mii cinci-

zeci i ase.

15. Fiii din Addin, patru sute cinci-

zeci i patru.

16. Fiii din Aiir, din Ezechia,

nouzeci i opt.

17. Fiii din Vassu, trei sute dou-
zeci i trei.

18. Fiii din lora, o sut doispre-

zece.

19. Fiii din Asum, dou sute dou-
zeci i trei.

20. Fiii din Gaver, nouzeci i cinci.

21. Fiii din Vetieem, o sut dou-
zeci i trei.

3. Neemia 7, 8.

22. Fiii din Nelofa, cincizeci i
ase.

23. Fiii din Anatof, o sut dou-
zeci i opt.

24. Fiii din Azrnof, patruzeci r
frei.

25. Fiii din Kariafirim, Ha fira i
Virof, apte sute patruzeci i trei.

26. Fiii din Rama i Gavaa, ase
sute douzeci i unu.

27. Oameni din Mahmas, o sut
douzeci i doi.

28. Oameni din Vefil i din Aia,

patru sute douzeci i trei.

29. Fiii din Navu, cincizeci i doL
30. Fiii din Maghevis, o sut cinci-

zeci i ase.

31. Fiii din Ilamar, o mie? dou
sute cincizeci i patru.

32. Fiii din liam, trei sute dou-
zeci.

? 33. Fiii din Lodadi i Ono, apte

I
sute douzeci i cinci.

34. Fiii din îerihon, frei sute pa-

truzeci i cinci.

35. Fiii din Senaa, frei mii ase
sute i treizeci.

36. i Preofii, îiii lui ledua din

casa iui lisi, nou sute aptezeci

i trei.

37. Fiii din Emir, o mie cincizeci

i doi.

38. Fiii din Fasur, o mis dou
sute patruzeci i apte.

39. Fii! din lrem, o mie apte-
sprezece.

40. i Leviii fiii îiii Iisu i ai

lui Kadmiil din fiii lus Oduia, apte-

zeci i patru.

41- Cântrei fiii lui Asaf, o sut
douzeci i opî.

42. Firi portarilor, fiii lui Sellum,

îiii iui Alir, fiii lui Telmon, fiii lui

Acuv, fiii lui Alita, fiii lui Sovai, toi

o sut treizeci i nou.
43. Mlinei, îiii Iui Sutia, fiii lui

Asufa, fiii lui Tavaot.

43. i Parai. 9, 2.
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44. Fiii lui Kadis, fiii lui Siaa,

fiii lui Fadon.

45. Fiii lui Lavano, Mii lui Agava,

fiii lui Acuv. ,

46. Fiii lui Agav, fiii lui Sdami,

fiii lui Anan.

47. Fiii lui Gheddil, fiii lui Gaar,

fiii lui Baia.

48. Fiii lui Rason, fiii lui Neco-

da, fiii lui Gazcm.

49. Fiii lui Azao, fiii lui Fasi, fiii

lui Vasi.

50. Fiii lui Asena, fiii lui Mou-

nim, fiii lui Nefusim.

51. Fiii lui Vaivuc, fiii lui Acufa,

fiii lui Arur.

52. Fiii lui Vasalof, fiii lui Mida,

fiii lui Arsa.

53. Fiii lui Varcos, fiii lui Sisara,

fiii lui Tema.

54. Fiii iui Naie, fiii lui Atuîa.

55. Fiii robilor lui Solomon, fiii

lui Sote, fiii lui Sefira, fiii lui Fa-

dura.

56. Fiii lui îeila, fiii lui Darcon,

fiii lui Ghedil.

57. Fiii lui Saîatie, fiii lui Atil,

fiii lui Faherat, fiii iui Asevoim, fiii

Iui Iniei.

58. Toi Natinei i fiii lui Avdisel-

ma, trei sute nouzeci i doi.

59. i cei cari s'au suit deîa Tel-

meleh, Telarisa, Heruv, Idan, Emir,

i n'au putut s spue casa lor p-
rinteasc i neamul lor, i dac sunt

din Israil.

60. Fiii din Dalaia, fiii iui Vua, fiii

lui Tovie, fiii lui Necoda, ase sute

cincizeci i doi.

61 . i din fiii Preoilor, fiii lui La-

via, fiii lui Accus, fiii lui Verzelai,

cari 'au luat din fetele lui Verzelai

Galaaditeanutui femeie, i s'au che-

mat pre numele lor.

62. Acetia au cutat scrisoarea

neamului lor, i nu s'a aflat, i s'au

scos dela preoie.

63. i a zis lor Afirsata, s nu

63. Neemia 7, 65; i 8, II.

mnânce din sfintele Sfintelor, pân
ce se va scula Preoi luminat i de-

svârii
64. Deci toat adunarea, împreun

ca la patruzeci i dou de mii trei

sute i asezeci.

65. Afar de slugile lor i de sluj-

nicile lor, acetia apte mii frei sute

treizeci i apte, i între acetia erau

cântrei i cântree dou sute.

66. Caii lor apte sute treizeci i
ase, catârii lor dou sule patruzeci

i cinci.

67. Cmilele lor patru sute trei-

zeci i cinci, asinii lor ase mii

apte sute i douzeci.

68. i din cpeteniile printeti,

dac au venit ei la casa Domnului

cea din Ierusalim, au voit ca s zi-

deasc casa lui Dumnezeu în lo-

cul su.
69. Dup puterea lor au dat la vi-

stieria lucrului drahme de aur, ase-
zeci i una de mii, i falani de ar-

gint cinci mii i îmbrcmini Pre-

oilor o sut.

70. i au ezut Preoii i Levlii

i cei din popor i cântreii i por-

tarii i Natineii în cetile lor i tot

Israilul în cetile sale.

CAP. 3.

Jertfelnicul arderii de tot. Srbtoarea
corturilor. Punerea temeliei Bisericii.

Si
a sosit luna a aptea, i fiii lui

j
îsrai! erau în cetile lor, i s'a

adunai poporul ca un om în Ieru-

salim.

2. 'r s'a sculat lsus al lui îose-

dec i fraii lui Preoii i Zorovavel

al Iul Salatiil i fraii lui, i au zidit

jertfelnicul Dumnezeului lui Israil,

ca s aduc preste el arderea de

tot, dnp cum este scris în legea

Iui Moisi omul lui Dumnezeu.

3. i au aezat jertfelnicul în lo-

3. 2. flgbsu 1, uZab. 3, 1. 3. Num. 28, 3.
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cui su, mcar c-i sperieau pre ei

popoarele pmântului, i au adus

pre el ardere de tot Domnului, di-

mineaa i seara.

4. i au fcui srbtoarea cortu-

rilor, dup cum este scris, i ardere

de fol au adus în fiecare zi, dup
numrul ce este rânduit în fiecare zi.

5. i dup aceasta arderi de tot

zilnic, i la lun nou i Ia toate

srbtorile Domnului cele sfinite, i
toate care de bun voie le aducea

fiecare Domnului.

6. In ziua întâia a lunii a aptea a

început a aduce ardere de tot Dom-
lui, iar casa Domnului înc nu se

înlemeiase.

7. i au dat argint pietrarilor i
teslariior, i bucate i buturi, i
untdelemn Sidonenilor i Tirieniior,

ca s scoa lemne de chedru din

Livan la marea Iopiei, dup cum
le-a poruncit Kir împratul Perilor.

8. Iar în anul al doilea dupce
au venit ei la casa lui Dumnezeu
cea din Ierusalim, în luna a doua

a început Zorovavel al lui Salatiil

i Isus al lui Iosedec i ceilali din

fraii lor, Preoii i Levijii i toti cei

ce venise din robie în Ierusalim, i
au pus pre Leviii cari erau de dou-
zeci de ani i mai mari, ca s fie

priveghetori preste cei ce fceau lu-

crurile în casa Domnului.

9. i a sttut isus cu fiii lui i
fraiii lui Kadmiil, cu fiii lui, fiii lui

Iuda, toti împreun ca s îndemne

pre cei ce fceau lucrurile în casa

lui Dumnezeu ; fiii iui înadad, fiii lor

i fraii lor Levii.

10. i când a pus temelie, ca s
zideasc casa Domnului, au sttut

Preo{ii în odjdii cu trâmbie i Le-

viii fiii lui Asaf cu chimvale s la-

ude pre Domnul dup poruncile lui

David împratul lui Israil.

11. i au rspuns cu laud i cu

4. Lev. 23, 34. 5. Neemia 10, 33.

mrturisire Domnului c este bun,

c în veac este mila lui preste Is-

rail, i tot poporul strig cu glas

mare ludând pre Domnul pentru

întemeerea casei Domnului.

12. i muî{i din Preo{i i din Le-

vii i din cpeteniile caselor prin-

teti, cei btrâni cari vzuse casa

cea dinfâiu, i acum vedeau cu o-

chii lor c se pune temelia acestei

case, plângeau cu glas mare, i gloa-

ta cu strigare i cu veseiie înl
cântarea.

13. Aa cât poporul nu puteâ cu-

noate glasul cel ce însemn vese-

lie de glasul plânsorii poporului, c
strig poporul cu glas mare, i gla-

sul se auzeâ de departe.

CAP. 4.

Vrjmaii Iudeilor împiedic zi-

direa Bisericii.

Si
au auzit cei ce necjeau preluda

j
i pre Veniamin, c fiii robiei zi-

desc casa Domnului Dumnezeului

lui Israil.

2. i au venit Sa Zorovavel i la

cpeteniile caselor printeti i le-au

zis lor : s zidim împreun cu voi,

cci ca i voi cutm pre Dumne-
zeul vostru i jertfim lui, din zilele

lui Asaradan împratul lui Asur,

care ne-a adus pre noi aici.

3. i au zis ctre ei Zorovavel

i Isus i ceilali mai mari ai ca-

selor printeti a lui Israil: nu se

cuvine s zidim- noi împreun cu

voi casa Dumnezeului nostru, ci noi

singuri ca un om vom zidi Dom-
nului Dumnezeului nostru, precum

ne-a poruncit Kir împratul Per-

ilor.

4 Iar poporul pmântului ace-

stuia oprea mâinile Iudei, i împe-

dicâ zidirea.

5. i dâ mil ca s strice sfatul

4. 2. Isaia 7, 8.
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lor în toate zilele lui Kir împratul

Perilor pân la împria lui Da-

rie împratul Perilor.

6. Iar în împria lui Asuir la

începutul împrjiei lui a scris carte

împroliva celor ce lcuiesc în lu-

deia i în Ierusalim.

7. i în zilele lui Artacsasta a

scris în pace Milridat, Teveil i cei-

lali dimpreun cu ei robi la Artac-

sasta împratul Perilor, scris-au

i cel mai mare preste dri carte

sirieneasc i tlmcit.
8. Reum-Valtaam i Sampsa logo-

ftul scris-au o carte asupra Ieru-

salimului, lui Artacsasta împratul.

9. Acestea a socotit Reum-Valtaam

i Sampsa logoftul i cei dimpre-

un cu noi robi: Dinei, Aîarsatahei,

Tarlalei, Âîarsei, Ârhiei, Vavilonei,

Susanahei, Daniei, Elamitei.

10. i ceilali din neamurile, care

le-a mutat Asenaîar cel mare i cin-

stit, i i-a pus s lcuiasc în ce-

tile Samoronului, i rmia cea

dincolo de rîu.

t î . Aceasta este cuprinderea crii,

care o a trimes la el, la Artacsa-

sta împratul, slugile tale oamenii

cei dincolo de rîu:

12. In tire s fie împratului, c
Jidovii, cari s'au suit dela tine la

noi, au venit în Ierusalim cetatea

cea viclean i rea, care o zidesc,

i zidurile ei le-au întemeiat, i te-

meliile ei le-au înlat.

13. Acum s tie împratul, c
de se va zidi iari cetatea aceea,

i zidurile ei se vor întri, biruri

nu vor îî ie, nici vor dâ, i acea-

sta împrailor face ru.

14. i acum ruinarea împratu-

lui a o vedeâ nou nu ne este slo-

bod, pentru aceea am trimis i am
dat de tire împratului.

15. Ca s caui în cartea pome-
nirii prinilor ti, i vei afl i vei

cunoate, c cetatea aceea este ce-

tate viclean i ru fctoare îm-

prailor i rilor, i fugiri de robi

s'au fcut în mijlocul ei din vechime,

pentru aceea cetatea aceasta s'a pu-

stiit.

16. Facem dar noi tire împra-
tului, c de se va zidi cetatea a-

ceea i zidurile ei se vor svârî,

nu va fi ie pace.

17. i a trimis împratul la Re-

um-Valtaam i la Sampsa logoftul

i la robii cei dimpreun cu ei, carii

lcuiau în Sarnaria i la cei dincolo

de rîu, pace, zicând:

18. Mai marele preste dri pe

care l-ai trimis la noi s'a chemat

înaintea mea.

19. i am poruncit, i a cutat

i a aflat, c lot acea cetate din

vechime s'a ridicat asupra împra-
ilor, i a viclenit, i pribegiri s'au

fcut într'însa.

20. i împrai tari au fost în le*

rusalim, carii au stpânit tot inu-

tul cel dincolo de rîu, i biruri grele

i partea lui se dâ lor.

21. i acum avei porunc s o-

prii pre oamenii aceia, ca s nu

s mai zideasc cetatea aceea pân
ce dela mine va îi porunc.

22. Luai aminte s nu fii lenei

într'aceasta, ca nu cumva s se în-

muleasc nebgarea de seam spre

paguba împrailor.

23. Atunci mai marele drilor îm-

pratului Artacsasta a cetit înaintea

lui Reum-Valtaam i a lui Sampsa
logoftul i a celor dinpreun cu

ei robi, i îndat au mers la Ieru-

salim i la Iuda, i i-au oprit pre

ei cu cai i cu otire.

24. Atunci a încetat lucrul casei

lui Dumnezeu cel din Ierusalim, i
a rmas aâ pân la al doilea an

al împriei lui Darie împratul

Perilor.

20. 2 Imp. 8, 2, 6; 3 Imp. 4, 21.
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CAP. 5î

Iari începe zidirea Bisericii.

Si
a prorocii Agheu prorocul i

,
Zaharia al lui Adda jidovilor ce-

lor din Iuda i din ierusalim cu

numele Dumnezeului lui Israil.

2. Alunei s'au sculat Zorovavel al

iui Salaliil i'lsus fiul lui losedec,

i a început a zidi casa lui Dum-
nezeu cea din ierusalim, i împre-

un cu dânii erau prorocii lui Dum-
nezeu ajutându-îe lor.

3. înfr'acea vreme a venit asupra

lor Tantanai domnul cel dincolo de

rîu i Salarvuzanai i cei împreun
cu dânii robi, i acestea a zis lor

:

cine v'a dat vou sîat s zidii casa

aceasta i s facei cheltuiala a-

ceasia?

4. Atunci acetiea au zis lor: care

sunt numele oamenilor, celor ce zi-

desc cetatea aceasta?

5. i ochii iui Dumnezeu au fost

preste robii iudei, i nu i-a oprit

pre ei, pân ce a îcuf tire lui Da-

rie împratul, i atunci a trimis mai

marelui drilor pentru aceasta.

6. Tâlcuirea crii, care o a trimis

Tantanai domnul cel dincolo de rîu

i Satarvuzanai i cei împreun cu

ei robi, Aîarsahii cei dincolo de rîu,

lui Darie împratului.

7. in scrisoarea cea trimis lui

erau aceste cuvinte : lui Darie îm-

pratul pacea toat.

8. tire s fie împratului, c am
mers în ara jidoveasc, la casa

Dumnezeului celui mare, i aceea

se zidete cu pietre alese, i lemne

se pun în perei, i lucru acela a-

rtat se face i sporete în mâi-

nile lor.

9. Atunci am întrebat pre btrâ-

nii aceia, i aâ am zis lor: cine

v'a dat vou sfat s zidii casa acea-

5. 1. flgbeu i, 1; Zab, i, 1, 7.

sta l s facei cheltuiala aceasta?

10. i de numele lor i-am întrebat

pre dânii ca s te întiinm pre

tine, ca s scrim ie numele oame-

nilor celor mari ai lor,,

11. i cuvânt ca acesta, au r-

j

spuns nou zicând : noi suntem robi

! Dumnezeului cerului i al pmân-
tului, i zidim casa, care erâ zidit

mai nainte de aceasta cu muli ani,

i un împrat mare al lui israil o

a zidit i o a îost isprvit.

12. Ins de când au mâniat p-
rinii notri pre Dumnezeul cerului,

t i-au dat pre ei în mâinile lui Na-

vuhodonosor împratul Vavilonului

Haldeului, i casa aceasta o a stri-

cat i poporul l-au mutat în Vavilon.

13. Iar în anul cel dintâiu al lui

Kir împratul Vavilonenilor, acest

împrat a pus gând s zideasc

casa lui Dumnezeu aceasta.

14. i vasele casei lui Dumnezeu

cele de aur i de argint, care le-a

adus Navuliodonosor din casa cea

dela Ierusalim, i ta-a bgat în ca-

pitea împratului, le-a scos împ-
ratul Kir de acolo, i le-a dat lui

Savanasar pzitorul vistierii, care

erâ preste vistierie.

15. i i-a zis iui : la toate vasele,

i mergi de le pune în casa cea din

ierusalim la locul lor.

16. Atunci Savanasar acela a ve-

nit i a pus temeliile casei lui Dum-
nezeu în Ierusalim, i de atunci pân
acum se zidete, i nu s'a svârit.

17. i acum de este bine înain-

tea împratului, s se cerceteze în

casa cmrii împratului Vavilonu-

lui, ca s tie c dela împratul Kir

a fost porunc a se zidi casa lui

Dumnezeu cea din Ierusalim, i dup
ce va tî împratul despre aceasta,

s trimi la noi.

12. 4 Imp. 21, 15; i 24. 1, 2.

13. 2 Pavai. 3<5, 22.
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CAP. 6.

Svârirea i sfinirea Bisericii.

Alunei Darie împratul a porun-

cii i a cutat în lzile scriso-

rilor cari erau în vistieriile din Va-

vilon.

2. i s'a aflat în cetatea Âmata,

care este cpeteniea inutului Mi-

h'ei, o scrisoare în care era scris

spre aducerea aminte:

3. In anui dintâiu al lui Kir îm-

pratul, Kir împratul a poruncit

pentru casa lui Dumnezeu cea din

Ierusalim, s se zideasc casa i
loc unde jertfeasc jertfele, i a

pus s fie înlimea ei de asezeci

de coi i lrgimea de asezeci de

coji.

4. i s fie trei rânduri de cmri
de pietre tari i un rând de lemn, i
cheltuiala, din casa împratului se

va dâ.

5. i vasele casei lui Dumnezeu
cele de argint i cele de aur, care

le-a luat Navuhodonosor din casa

cea din Ierusalim i le-a adus în

Vavilon, s se dea i s le duc
în biserica cea din Ierusalim, la lo-

cul unde au fost în casa lui Dum-
nezeu.

6. Acum dar voi domnii cei din-

colo de rîu SatarvMzanai, i cei îm-

preun cu dânii robii Afarsahei

cei dincolo de rîu, deprtai-v de

acolo.

7. i lsai s se fac lucru! ca-

sei lui Dumnezeu, i mai marii i b-
trânii jidovilor casa aceea a lui Dum-
nezeu s o zideasc în locul su.

8. i dela mine porunc s'a dat,

ca nu cumvâ s facei ceva cu b-
trânii Jidovilor, ca s nu se zidea-

sc casa aceea a lui Dumnezeu, i
din averea împratului i din biru-

rile cele dincolo de rîu cu deadin-

sul cheltuiala s fie, s se dea oa-

menilor acelora, ca s nu înceteze.

9. i orice ie va trebui, viei, ber-

beci i miei ia arderi de tot Dom-
nului cerului; grâu, sare, vin, untde-

lemn, dup cuvântul Preoilor celor

din Ierusalim, s se deâ lor în toate

zilele, când vor cere.

10. Pentru ca s aduc miresme

bune Dumnezeului cerului, i s se

roage pentru vieaa împratului i
a fiilor iui.

11. i dela mine s'a dat porunc,

ca lot omul care va schimba cu-

vântul acesta, se va luâ lemn din

casa lui, i ridicându-1 se va înfige

într'însul, i casa lui va fi de jaf.

12. i Dumnezeu al cruia nume
lcueîe acolo s surpe pre tot îm-

pratul i poporul, care va tinde

mâna sa s schimbe sau s piarz

casa Iui Dumnezeu cea din Ierusa-

lim, eu Darie poruncesc, ds grab

s fie.

13. Atunci Tantanaî domnul cel

dincolo de rîu i Satarvuzanai i
cei dimpreun cu ei robi, cele ce

le-au trimis la ei împratul Darie,

foarte cu grab îe-au plinit.

14. i btrânii jidovilor zideau, i
Lcviii, dup prorociea lui Agheu

prorocul i a lui Zaharia fiul lui Ada,

din nou zideau i sporeau, i au s-
vârit zidirea din porunca Dumne-
zeului iui Israil i din porunca lui

Kir, a lui Darie i a lui Artacsasfa

împraii Perilor.

15. i au svârit casa aceasta

pân- în ziua a treia a lunii Adar

când erâ al aselea an al împr-
iei lui Darie împratul.

16. i au fcut fiii iui Israil, Pre-

oii i Leviii i ceilali din fiii mu-

trii, sfinirea casei lui Dumnezeu

cu bucurie.

17. i au adus la sfinirea casei

lui Dumnezeu viei o sut, berbeci

dou sute, miei patru sute, iezi de

capre pentru pcatul a tot Israilul

e. lt- Dan. 3, 29.
*
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doisprezece dup numrul semin-

iilor lui Israil.

18. i au pus pre Preoi întru ce-

fele lor i pre Levii întru rândue-

lele lor spre slujba casei lui Dum-
nezeu în Ierusalim, dup cum este

scris în cartea lui Moisl.

19. i au fcut fiii mutrii Pastele,

în a patrusprezecea zi a lunii din-

tâiu.

20. C s'au curit Preoii i Le-

viii pân la unui foi curai, i au

iunghiaf Pafele pentru foi fiii mu-

trii, i pentru fraii si Preoii i
peniru sine.

21. i au mâncat fiii lui îsrail

Patele, toi cei ce s'au întors din

robie i tot cel ce s'a osebit de

necuriea neamurilor pmântului,

s'au lipit de ei ca s caute pre

Domnul Dumnezeul lui Israil.

22. i au fcut srbtoarea azi-

melor apte zile cu veselie, c i-au

veselit pre ei Domnul, i au înfors

inima împratului iui Assur spre

dânii, ca s întreasc mâinile lor

la lucrurile Casei Dumnezeului iui

Israil.

CAP. 7.

Esdra întocmete slujba Dumnezeiasc.

Dup cuvintele acestea întru îm-

pria lui Artacsasta împratul

Perilor, s'a suit Esdra fiul lui Sa-

raiu, fiul lui Azaria, fiul lui Helchia.

2. Fiul lui Selum, fiul lui Sadoc,

fiul lui Ahitov.

3. Fiul lui Samaria, fiul lui Esria,

fiul lui Mareot.

4. Fiul lui Zaraia, fiul lui Ozie,

fiul lui Vokki.

5. Fiul lui Avisue, fiul lui Finees,

fiul lui Eleazar, fiul lui Aaron pre-

otul cel dinfâiu.

6. Esdra acesta a venit din Va-

vilon, i era el crturar iscusit în

legea lui Moisi, care o au dat Dom-
nul Dumnezeul lui Israil, i i-a dat

lui împratul, c mâna Domnului

Dumnezeul lui er cu dânsul întru

toate cele ce a cerut dela dânsul.

7. i s'au suit din fiii iui Israil

i din Preoi i din Levii i cân-

trei i portari i Natinimi în Ieru-

salim, în anul al aptelea al împ-
ratului Artacsasta.

8. i au venit în Ierusalim în luna

a cincea, acesta este a! aptelea an

al împratului.

9. C în ziua dinfâiu a lunei din-

fâiu el a fcui de a început a pleca

din Vavilon; iar în ziua dinfâiu a

lunei a cincea a sosit în Ierusalim,

c mâna Dumnezeului iui cea bun
erâ cu dânsul.

10. C Esdra a pus în inima sa

a cutâ legea, i a o face i a o

înva în Israil, poruncile i jude-

cile.

11. i acesta este înelesul po-

runcii, care o a daf Artacsasta iui

Esdra preotul scriitorul crii cu-

vintelor poruncite dela Domnul, i
rânduelelor lui întru Israil.

12. Artacsasta împratul împra-
ilor, lui Esdra Preotul tiutorul legii

Domnului Dumnezeului cerului, sfâr-

itu-s'a cuvântul i rspunsul.

13. Eu am pus gând ca fol cel

ce de bun voie va vrea întru îm-

pria mea din poporul lui Israil,

i din Preoi i din Levii s mearg
în Ierusalim, cu tine s mearg.

14. Dela faa împratului i ace-

lor apfe sfetnici ai lui le frimi ca

s vezi în ludeia i în Ierusalim

de legea Dumnezeului lor, care este

în mâna fa.

15. i s duc la casa Domnu-
lui argintul i aurul, care împratul

i sfetnicii lui bine au voit a dâ

18. Num. 3, 6, 32. 19. Eirc 12, 2, 6
20. Evr. 5, 3. 7. 14. Estir 1, 14.
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Dumnezeului lui Israil, celui ce în

Ierusalim lcuete.

16. i iot argintul i aurul, care

vei afl în foaf ara Vavilonuluî,

cu darurile cele de bun voie ale

poporului i ale Preoilor, care de

bun voie le dau la casa lui Dum-
nezeu cea din Ierusalim.

17. i pre ioi cel ce va merge,

pre acesta îndat îl pune în cartea

aceasta, viei, berbeci, miei i jert-

fele lor i turnrile lor, le vei a-

duce acestea pre jertfelnicul casei

cei din Ierusalim a Dumnezeului

vostru.

18. i ce se va prea bine ie i
frailor ti, cu celaît argint i aur

s faci cum place Dumnezeului vo-

stru, facei.

19. i vasele cele date ie spre

slujba casei lui Dumnezeu, d-le în-

naintea lui Dumnezeu în Ierusalim.

20. i ce va mai fi de lips la

casa Dumnezeului tu, care vei so-

coti tu s dai, vei dâ din casa vi-

stieriei împrteti i dela mine.

21. Eu Artacsasta împratul po-

runcesc la toate vistieriile cele din-

colo de rîu, ca tot ce va cere dela

voi Esdra Preotul i tiutorul iegii

Dumnezeului cerulni.îndat s-i dai.

22. Pân la o sut de talani de

argint i pân la o sut de care de

grâu i pân !a o sut de msuri de

vin i pân la o sut de msuri de

untdelemn, iar sare fr de msur.
23. Tot ce este din porunca Dum-

nezeului cerului, s se fac ; luai

aminte, ca nu cumva necine s se

ating de casa Dumnezeului ceru-

lui, ca s nu se mânie asupra îm-

pratului i a fiilor lui.

24. i vou v facem tire, c a-

supra Preoilor, Leviilor, cântre-

ilor, portarilor, Netinimilor i slu-

jitorilor casei acetia a iui Dumne-
zeu bir s nu punei, s nu fie slo-

bod a-i robî pre ei.

25. i tu Esdra dup înelepciu-

nea lui Dumnezeu cea din mânat,
pune logofei i judectori, ca s
judece pre tot poporul cel dincolo

de rîu, pre toi cei ce tiu legea

Dumnezeului tau, i pre cel ce nu

va ti, s-1 învai.

26. i tot care nu va plini legea

lui Dumnezeu i legea împratului,

îndat s judecai pre acela ori la

moarte, ori la pedeaps, ori la gio-

bire de averi, ori la legturi.

27. Bine este cuvântat Domnul
Dumnezeul prinilor notri, cel ce

au dat în inima împratului aâ a

mri casa Domnului cea din Ieru-

salim.

28. i mie mi-au dat har, ca s
aflu mil în ochii împratului i a

sfetnicilor lui i a tuturor boierilor

împratului celor tari, i eu m'am
întrit, precum au fost preste mine

mâna cea bun a lui Dumnezeu, i
am adunat din Israil mai mari, cari

s se sue cu mine.

CAP. 8.

Cltoria lui EUazar la Ierusalim.

Acetia sunt cpeteniile caselor

printeti povuifori.cari au ple-

cat cu mine întru împria lui Ar-

Jacsasta împratul Vavilonului.

2. Din fiii lui Finees: Gherson, din

fiii lui Itamar: Daniil, din fiii lui Da-

vid: Attus.

3. Din fiii lui Sahania i din fiii

iui Foros: Zaharia i cu dânsul o

sut i cincizeci de brbai.

4. Din fiii lui Faaf: Moav, Eliana,

fiii lui Saraia i cu dânsul dou
sute de brbai.

5. Din fiii lui Zatois: Zehenia.fiii

lui Aziil i cu dânsul trei sute de

brbai.

6. Din fiii lui Adin: Ovid fiul lui

Ionatan i cu dânsul cincizeci de

brbai.
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7. Din fiii lui Ham: Isaiea fiul iui

Atelia i cu dânsul aptezeci de

brbai.

8. Din fiii lui Safatîa: Zsvâdias

fiul lui Mihail i cu dânsul opfzeci

de brbai.

9. Din îiii lui îoav. Avdia îiul lui

leii i cu dânsul dou sute i opt-

sprezece brbai.

10. Din îiii luiVaanii: Selimut Hui

lui Ioseîia i cu dânsul o sut i
asezeci de brbai.

11. Din îiii lui Vavi : Zaharia fiul

lui Vavi, cu dânsul douzeci i opt

de brbai.

12. Din îiii lui Asgad: loanan îiul

lui Accatan i cu dânsul o sul i
zece brbai.

13. Din îiii lui Adonicam cei de

pre urm, ale cror i nume sunt: E-

lifaiat, leii i Samaia i cu dânii

asezeci de brbai.

14. i din îiii lui Vague: Ufai i
Zavud i cu dânsul aptezeci de

brbai.
15. i i-am adunat pre ei la rîuî,

care curgea ctre Evi, i am tb-
rî! acolo trei zile, i am cercat în

popor i în Preoi, i din îiii iui

Levî n'am aflat acolo.

16. i am "trimis la Eieazar, la

Ariil, la Semeia, la Aîonam, la îa-

riv, la Eliafam, ia Natan, la Zaha-

ria i la Mesolam fruntaii i la loa-

rim, i la Eliaian înelepii.

17. i i-am trimis pre ei la c-
peisnii în inutul Casîia, i am pus

în gura lor cuvinte, care s le gr-
iasc ctre Adai i ctre îraii lui

Nefinimii din inuiuî Cas-Ha, ca s ne

aduc nou cântrei In casa Dum-
nezeului nostru.

18. i ne-ats adus nou, c mâna
Dumnezeului nostru bun erâ cu

noi, brbat învat din fiii lui Molî,

îiul lui Levî, îiul lui Israii i întâiu au

venit îiii lui i îraii lui optsprezece.

8. 17. i Parai. 9, 2.

19. i pre Asevil i lsaia din îiii

lui Merari îraii lui i îiii lui dou-
zeci.

j

20. i din îiii Netinimilor, pre cari

|
i-a dat David i boierii spre slujba

Leviilor, Netinimii dou sute i
douzeci, toi s'au adunat anume.

21. i am vestit acolo post la rîul

Aue, ca s ne smerim înaintea Dum-
nezeului nostru, s cerem dela dân-

sul cale dreapt nou i pruncilor

notri i la toat agonisita noastr.

22. C mi-a îost ruine a cere de
i

la împratul oasle i clrei, s ne

mântuiasc de vrjmai pre cale,

c am grit împratului zicând :

mâna Dumnezeului nostru este spre

bine cu toi cei ce îl caut pre el

i puterea lui, i mâniea este asupra

tuturor, celor ce-1 prsesc pre el.

23. i am postit, i am cerut dela

Dumnezeul nostru aceasta, i ne-au

ascultat pre noi.

24. i am osebit din cpeteniile

j

Preoilor doisprezece, pre Saraia,

pre Asavia i cu ei din îraii lor

zece.

25. i am dat lor argintul i a-

urul i vasele ca dar casei Dum-
nezeului nostru, care le-au druit îm-

pratul i sfetnicii lui i boierii lui

i tot IsraMuî cei de fa.
26. i am pus în mâinile lor ase

sute i cincizeci de ialani de ar-

gint, i vase de argint o sut i
talani de aur o sut,

27. i vase de aur douzeci de

o mie de drahme, i vase de aram
bun strlucind în multe feluri fru-

|
moae ca aurul.

28. i am zis ctre ei: voi sfini

suntei Domnului Dumnezeu, i va-

sele sfinte i argintul i aurul, da-

rul cel de bunvoie Domnului Dum-
nezeului prinilor notri.

29. Privegheai i le pzii, pân
ce te vei pune înaintea mai mari-

lor Preoilor i Leviilor i a cpe-
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tenilor caselor printeti ale luilsrail

în Ierusalim în corturile casei Dom-
nului.

30. i au luat Preoii i Levijii

msura de argint i de aur i va-

sele, s le duc în Ierusalim la casa

Dumnezeului nostru.

31. i am purces dela rîul lui Aue,

In dousprezece zile ale lunii din-

tâiu, ca s venim în Ierusalim, i
mâna Dumnezeului nostru a fost

cu noi, i ne-au mântuit de mâna
vrjmaului i a protivnicului pre

cale.

32. i am sosit în Ierusalim, i
am ezut acolo trei zile.

33. i a fost în ziua a patra am
pus argintul i aurul i vasele în

casa Dumnezeului nostru în mâna
lui Marimot fiul lui Uria preotul

i lui Eleazar fiul îui Finees, cu care

erau lozavad fiul lui îsus i Noadia

fiul lui Vania Levijii.

34. Cu numr i cu msur toate,

i s
!

a scris toat msura.

35. în vremea aceea, cei ce au

venit din robie fiii mutrii, au adus

ardere de lot Dumnezeului lui Is-

rail viei doisprezece peniru toi Is-

railui, berbeci nouzeci i ase, miei

aptezeci i ase, iezi pentru pcat
doisprezece, toate arderi de tot Dom-
nului.

35. i a dat poruncile împratu-

lui dregtorilor împratului i dom-
nilor celor dincolo de rîu, i a m-
rit p?2 popor i casa iui Dumnezeu.

CAP. 9.

FocMtija i rugciunea lui Esdra.

Dupce s'au svârit acestea, au

venit la mine cpeteniile zicând:

nu s'a osebit poporul lui îsraiî,

i Preoii i Levijii de noroadele

pmânturilor i de necuriile Ha-

naneilor, ale Efeîior, ale Ferezeilor,

ale levuseilor, ale Amonitenilor, ale

|

Moavitenilor, ale Moserinilor i ale

j

Amoreilor.

j
2. C au iaat din fetele lor pen-

j

tru ei i feciorii lor, i au ameste-

! cat smâna cea sîânt cu noroa-

dele pmântului, i mâna boierilor

i a cpeteniilor a fost mai înfâiu

întru frdelegea aceasta.

3. i dupce am auzit cuvântul

acesta, mi-am rupt haineie mele i
vemântul, i am rupt din perii ca-

pului meu i din barba mea, i
am ezut mâhnit,

j

4. i s'a adunat la mine tot cel

ce se temea de cuvântul Dumneze-

ului lui Israil pentru frdelegile

robiei, i eu am ezut mâhnit pân
la jertfa cea de seara.

5. i la jertfa cea de seara, m'am
sculat din smerenia mea, i dup
ce am rupt hainele mele i ve-
mântul, am plecat genunchele mele

i am tins mâinele mele ctre Dom-
nul Dumnezeul meu, i am zis:

6. Doamne Dumnezeul meu, ru-

ine-mi este, i nu îndrsnesc Dum-
nezeul meu, a ridica faja mea c-
tre tine, c frdelegile noastre s'au

înmulit mai mult decât perii ca-

pului nostru, i pcatele noastre

s'au mrit pân la cer.

7. Din zilele prinilor notri sun-

tem în pcat mare pân în ziua a-

ceasta, i pentru frdelegile noa-

stre ne-am dat noi i împraii no-

tri l fiii notri în mâna împra-
ilor neamurilor în sabie i în ro-

bie i în prad, i întru ruinea

feii noastre, precum suntem în ziua

de astzi.

8. i acum puin s'au milostivit

spre noi Dumnezeul nostru, ca s
ni se lase nou mântuire, i s ni

se deâ nou înfemeere în locul sfin-

eniei lui, ca s lumineze ochii no-

9. 2. Neem. 13, 23. 3. Meem. 1, 4.

0. 2 Faral. 28, 9; ps. 37, 4.

7. Ps, îf.S, 6.
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tri, i s ne dea nou puin r-

suflare în robia noastr.

9. C robi suntem, i în robia

noastr nu ne-au prsit pre noi

Domnul Dumnezeul nostru, i au ple-

cat spre noi mil înaintea împra-
ilor Perilor, ca s ne dea nou
îngduire, ca s înlm casa Dum-
nezeului nostru i s ridicm pu-

stiirile ei, i s ne facem nou în-
]

grdire în Iuda i în Ierusalim. 1

10. i acum ce vom zice Dum-
nezeul nostru dup aceasta? C am
prsit poruncile tale,

11. Care ne-ai dat nou prin mâna
robilor ti Prorocilor, zicând : p-
mântul întru care intrai s-1 mo-
tenii, este pmânt necurat de ne-

curia neamurilor acestor ri, pen-

tru spurcciunile i necuriile lor,

cu care l-au umplut pre el dela o

margine la alta.

12. i acum fetele voastre s nu
Ie dai fiilor lor, i din fetele lor nu
luai fiilor votri, i nu cutai pace
lor i binele lor pân în veac, ca s
v întrii i s mâncai buntile
pmântului, i s-1 dai motenire
fiilor votri pân în veac.

13- i dup toate câte au venit

asupra noastr, pentru faptele noa-

stre cele rele i pentru pcatul no-

stru cel mare, c nu este ca Dum-
nezeul nostru, c ne-au uurai de

frdelegile noastre i ne-au dat

nou mântuire,

14. C ne-am întors a stric po-

runcile i a ne Încuscri cu noroa-

dele pmânturilor acestora, s nu
te mânii pre noi pân în sfârit, în

cât s nu fie rmi i mântuit.

15. Doamne Dumnezeul lui Israil,

drept eti tu, c am rmas mântuii,

precum în ziua aceasta; iat noi

suntem înaintea ta în pcatele noa-

11. Lev. 18, 25, 27.

12. H 2 Lege 7, 3.

13. Plâng. 3, 22.

sfre, c nu putem stâ înaintea ta

pentru acestea.

CAP. IO.

Femeile streine sunt desprite de
Israil.

Dupce s'a rugat Esdra i s'a mr-
turisit plângând i rugându-se

înaintea casei lui Dumnezeu, s'a

adunat la el din Israil adunare mult
foarte, brbai, femei i prunci, c
a plâns poporul, plângere mare.

2. i a rspuns Sehenia fiul lui îeiî

din fiii lui Ham, i a zis lui Esdra:

noi am pctuit Dumnezeului no-

stru, luând mueri de alt neam din

noroadele pmântului, i acum Is-

rail se pocete pentru aceasta.

3. Deci acum s facem legtur cu

Dumnezeul nostru, lepdând toate

femeile i pre cei nscui din ele,

precum vrei, scoal-te i-i înîrico-

az pre ei cu poimncile Dumneze-

ului nostru, i cum este legea, s
se fac.

4. Scoai-fe c întru tine st cu-

vântul, i noi cu tine vom îî, înf-

rete-te i f.

5. i s'a sculat Esdra, i a jurat

pre cpetenii, pre Preoi, pre Levîi

i pre lot Israilul, ca s fac dup
cuvântul acesta, i au jurat.

6. i s'a sculat Esdra dinaintea

feii casei lui Dumnezeu, i s'a dus

în cmara lui Ioanan fiul lui Elisuv,

i pâine n'a mâncat i ap n'a but,

c plângea pentru pcatul celor str-

mutai.

7. i s'a vestit glas în Iuda i în

Ierusalim i la toi fiii robiei, ca s
se adune în Ierusalim.

8. Toi care nu va veni pân a

treia zi, precum este sfatul cpete-

niilor i al btrânilor, anatema va

îi toat averea lui, i el se va le-

ÎO. 1- % 3. 2. H 2 Lege 7, 3.
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padâ din adunarea celor înapoiai.

9. i s'au adunai toi brbaii lui

Iuda i ai lui Veniamin la Ierusa-

lim într'acele trei zile. In a dou-
zecia zi a Iunei a noua, a ezut tot

poporul în faa casei lui Dumnezeu

din pricina turburrii lor pentru cu-

vântul acela i din pricina iernii.

10. i s'a sculat Esdra preotul, i
a zis ctre ei: voi n'ai bgat sea-

m, i ai inut femei de alt neam,

ca s adaogei presfe pcatul lui

lsrail.

11. i acum dai laud Domnului

Dumnezeului prinilor notri, i fa-

cei ce este plcut înaintea lui, i
•v osebii de noroadele pmântu-
lui i de femeile cele de alt neam.

12. i a rspuns toat adunarea

i a zis cu glas mare: mare este

cuvântul acesta preste noi, ca s
îacem.

13. Ci poporul este mult i vre-

mea este de iarn, i nu este cu

putin a stâ afar, i lucrul nu este

de o zi sau de dou, c foarte muli

am pctuit în lucrul acesta.

14. Ci s stea cpeteniile noastre

a toat adunarea aceasta, i toi cei

ce sunt în cetile noastre, cari au

luat mueri de alt neam, s vie la

vremi hotrîte, i cu dânii btrânii

fiecrei ceti i judectorii, ca s
întoarc urgia mâniei Dumnezeului

nostru dela noi cea pentru lucrul

acesta.

15. Deci numai Ionatan fiul lui A-

sail i Iazia fiul lui Tecoe au sttut

la lucrul acesta, i Mesolam i Sa-

vatai leviluî le-au ajutat lor.

16. i au fcut aa fiii robiei, i
s'a osebit Esdra preotul i brbaii
fruntai ai casei prinilor lor i toi

anume, i au ezut în ziua dintâiu

a lunei a zecea, ca s cerce lucrul.

17. i au sfârit cu toi brbaii,

cari 'au fost luat femei de alt neam,

pân în ziua dintâiu a lunei dintâiu.

18. i s'au aflat din fiii preoilor,

cari au luat mueri de alt neam, din

fiii lui îsus feciorul lui Iosedec i
fraii lui Maasia». Eliezer, Iariv i
Qadalia.

:

19. i au dat mâna lor c'i vor

lepd muierile lor, i jertf pentru

pcat un berbece din oi vor aduce,

pentru pcatul lor.

20. Din fiii lui Emir: Anini i Zavdia.

21. Din fiii lui Iram: Masail, Elia,

Samaia, leii i Ozia.

22. Din fiii lui Fasur: Elionaî,

Maasia, Iemaia, Natanail, losavad

i Ilasa.

23. Din Levii: losavad, Samu i
Kolia, acesta este Kolitas, Feteia,

Iuda i Eliezer.

24. Din cântrei, Elisav, i din

portari: Solmin, Telmin i Odut.

25. Dela lsrail din fiii lui Foros:

Ramia, Azia, Melhia, Meamin, Ele-

azar, Asavia i Vanea.

26. Din fiii lui Ham: Matania, Za-

haria, îail, Avdia, Iarimot i Ilia.

27. Din fiii lui Zaul: Elionail, E-

lisuv, Mattanai, Armot, Zovad i 0-

ziza.

28. Din fiii lui Vavei: Ioanan, A-

nania, Zavu i Tali.

29. Din fiii lui Vanui : Mosolam,

Maluh, Adaia, lasuv, Saal i Rimot.

30. Din fiii Iui Faat: Moav, Edne,

Halii, Vanea, Maasia, Mattania, Ve-

selei!, Vanui i Manasi.

31. Din fiii lui îram: Eliezer, Io-

sia, Melhia, Sameas, Semein,

32. Veniamin, Meluh, Samarie.

33. Din fiii iui Asim: Mcttanie,

Mattata, Zavad, Eliîaîet, Ierami, Mâ-

nai i Semei.

34. Din fiii lui Vani : Moodia, Am-
ram, Uit,

35. Vanea, Vadea, Melchia,

36. Uania, Marimot, Eliasid,

37. Mattania, Mattanai i Easan,

38. Fiii iui Vanui i fiii lui Semei:
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39. Seiemia, Natan i Adaia,

40. Mahadnavu, Seseî, Sariu,

41. Ezriil, Seiemia, i Samaria1
.

42. Selum, Amaria i iosif.

43. Din fiii lui Navu: lail, Matla-

nia, Zavat, Zevena, Iadai, loail i
Vanea.

44. Toi acetia au fost luii fe-

mei de alt neam, i au nscut din

ele Hi.



CARTEA LUI NEEMIA
CAP. 1.

Rugciunea lui Neemia.

Cuvintele îui Neemia fiul lui Hel-

chia. Fost-a în luna lui Haseliv

în anul al douzecilea, i eu eram

în Susan-Avira.

2. i a venit Ânani unui dintre

fraii mei, ei i nite brbai din Iuda,

i i-arrt întrebat pre ei de cei rmai,
ce scpaser de robie i despre Ie-

rusalim.

3. i au zis ctre mine: cei r-
mai, cari au scpat din robie, a-

colo în {ara aceea sunt în rutate

mare i în batjocur, i zidurile Ie-

rusalimului s'au risipit i porile lui

s'au ars cu foc.

4. i a fost dupce am auzit eu

cuvintele acestea, am ezut i am
plâns i am jelit zile multe i am
postit i m'am rugat înaintea Dum-
nezeului cerului, i am zis:

5. Doamne Dumnezeul cerului cel

tare i mare i înfricoat, cel ce p-
zeti legtura i mila ta, celor ce

te iubesc pre tine i celor ce p-
zesc poruncile tale.

6. Fie urechea ta luând aminte i
ochii ti deschii, ca s auzi rug-
ciunea robului tu, cu care eu m
rog înaintea ta astzi ziua i noap-

tea pentru iiii îui Israil robii ti, i
voiu mrturisi pcatele fiilor lui Is-

rail, cu care am pctuit ie, eu i
casa tatlui meu.

7. Depriatu-ne-am de tine, i n'arn

pzit poruncile i îndreptrile i ju-

decile, care le-ai poruncit lui Moisî

robului tu.

8. Adu-i aminte de cuvântul, care

ai poruncit îui Moisi robului tu, zi-

când : dev vei rsvrtî, euv voiu

împriiâ pre voi în noroade.

9. Iar de v vei întoarce ia mine,

i vei pzi poruncile mele i le vei

îace pre ele, de vei fi împrtiai
pân la marginea cerului, de acolo

voiu aduna pre voi i v voiu duce

în locul pe care am ales, ca s l-

cuiasc numele meu acolo.

10. i acestea sunt siugiie tale i
poporul tu, pre cari i-ai mântuit cu

puterea ta cea mare i cu mâna a
cea tare.

11. Fie dar Doamne urechile tale

luând aminte spre rugciunea ro-

bului tu i spre rugciunea slugi-

lor tale, celor ce voesc a se teme

de numele tu, i îndrepteaz pre

robul tu astzi, i-i d s dobân-

deasc mil înaintea brbatului a-

cestuia, i eu eram paharnic împ-
ratului.

1. 4. Eadra 9, 3.

5. Daniil 9, 4; Eire 20, 6.

S. H 2 Lege 28, 63,

9. H 2 Lege 30, 3; i 4.
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CAP. 2.

Neemia împuternicit a zidi Ierusalimul.

Si
a fost în luna Nisan în anul al

j
douzecilea al lui Ârfasasta îm-

pratul, si erâ vinul înaintea mea,

f am luat vinul i l-am dat împ-
ratului, i nu erâ altul înaintea lui.

2..i mi-a zis împratul: pentru

ce este faa ta trist i nu eti mai

cu îire? i nu este aceasta, fr nu-

mai rutatea inimii, i m'am temut

mult foarte.

3. i am zis împratului : împ-
ratul în veac s triasc; cum s
nu fie trist faa mea, c cetatea,

casa mormânturilor prinilor mei

s'a pustiit i porile ei s'au ars cu îoc.

4. i a zis mie împratul: pen-

tru cine ceri tu aceasta?i m'am ru-

gat ctre Domnul Dumnezeul cerului.

5. i am zis împratului : de este

bine înaintea împratului, i de pla-

ce sluga ta înaintea ta, sS-1 trimii

în Iudeia Ia cetatea mormânturilor

prinilor mei, i o voia zidi pre ea.

6. i mi-a zis împraiul i iiioa-

rea, care edeâ lâng ei, pân când

va îî cîtoriea ta, i când te vei

înnapoiâ? i a plcut înaintea îm-

pratului i m'a trimis i i-am pus

lui soroc.

?. i am zis împratului : de se

pare împratului bine s-mi de cri
ia domnii cei dincolo de rîu, ca s
m treac pân voiu sosi la îuda.

8. i carte la Asaf pzitorul p-
durii, care este a împratului, s-mi
dea lemne, s acoper porile turnu-

lui casei i la zidul cetii i la casa

în care voiu intra. i mi-a dat mie

împratul, c mâna lui Dumnezeu
cea bun erâ cu mine.

9. i am venit la domnii cei din-

colo de rîu, i le-am dat lor crile
împratului, i a trimis cu mine îm-

pratul cpitani de oaste i clrei.
10. i a auzit Sanavalat al lui A-

roni i Tovia sluga lui Amoni, i le-au

prut ru i s'au întristat, cci a venifr

om s caute binele fiilor lui lsraii.

11. i am venit în Ierusalim i
am fost acolo trei zile.

12. i m'am sculat noaptea eu i
puini oameni cu mine, i n'am spus

nici unui om, ce au dat Dumnezeu
în inima mea s fac cu Israil, t

!
alt vit n'a fost cu mine, fr numai

dobitocul pre care eu am înclecat.

13. i am ieit pre poarta vii
ctre gura izvorului smochinilor i
la poarta gunoiului, i socoteam zi-

dul Ierusalimului cel stricat i por-

ile lui cele arse cu foc.

14. i am trecut la poarta fântâ-

nii i Ia scldtoarea împratului,,

i nu aveâ îoc dobitocul meu pre

unde s m treac.

15. i m'am suit pre zidul pan-

ului noaptea, i am socotit zidul i
iar am venit la poarta vii i m'am
înnapoiat.

16. Iar pzitorii n'au tiut, unde

am mers i ce fac, i Jidovilor i
Preoilor i celor cinsiii i cpete-

niilor i celorlali, cari fceau lucru-

rile, pân atunci n'am spus.

17. i am zis ctre ei: voi vedei

rul acesta întru care suntem, cum
s'a pustiit Ierusalimul, i porile iui

s'au dat focului, venii i s zidim

zidul Ierusalimului i s nu mai fim

de ocar.

18. i k-am spus lor mâna iui

Dumnezeu cea bun, care este cu

mine i cuvintele împratului, care

mi-a grit mie, i am zis : s ne

sculam i s zidim, i s'au întrii

mâinile lor spre bine.

19. i auzind Sanavalat al lui A-

roni i Tovia sluga lui Amoni i
Ghisam al lui Aravi, ne-au batjoco-

rit i au venit la noi, i au zis: ce

este lucrul acesta, care îl facei, au

asupra împratului vrei voi s v
sculai?
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20. i le-am rspuns lor cuvânl,

i le-am zis : Dumnezeul cerului, a-

ceia ne va ajut nou, i noi slu-

gile lui curai, deci vom zidi; ia?

vou nu este parte, dreptate i po-

menire în Ierusalim.

CAP. 3.

Zidirea Ierusalimului,

Si
s'a sculat Eliasuv Preotul ceî

j
mare i fraii iui Preoii, i zidir

poarta oilor t o sfinir pân la

turnul Mea, i puser porji la dânsa

i o sfinir pân la turnul lui Â-

nameit

2. i alturea cu dânsul au zidit

oamenii, iii? Ierihonului i lâng a-

cetia liii lui Zachur, fiul iui Amari.

3. îar poarta petilor o au zidit

fiii lui Asanâ, acetia o au acoperit

pre ea, i au aezat porile ci i în-

cuietorii ei i zvoarele si.

4. t alturea cu dânii au zidit

Ramot fiul lui Uria, fiul lui Âcos, i
lâng acetia au zidit Mosolam fiul

lui Varahie, fiul lui Mazevil, i lâng
dânii a zidit Sadoc fiul lui Vaana.

5. i alturea cu acetia au zi-

dit Tecolmii, iar mai marii îor nu

'au plecat grumazul lor la lucrul

Domnului su.
6. i poarta cea veche o a zidit

îoida fiul lui Fasec i Mesulam fiul

lui Vasodia, ei o au acoperit i au

pus porile ei i încjleiorlîe i z-
voarele ei.

7. i lâng dânii au zidit Hal-

it Gavaonitul i Evaron Mironoti-

tul, oamenii Gavaonuîui i ai Mas-

iei pân la scaunul dregtorului de

acea parte de rîu.

8. i alturea cu el a zidit Ezeil

fiul lui Arahie Zltarul, i lâng el

a zidit Anania fiul lui Rochim, i
au lsat Ierusalimul pân la zidul

cel lat.

2. 20. Is. Navî 22, 25.

3. 2. 12, 39; îecem. 31, 39.

9. i alturi cu ei a zidit Raîaia

fitil lui Sur, care era mai mare pre-

ste jumtate din împrejurimile Ie-

rusalimului.
'

ÎO, i lâng dânii a zidit îedaia

îiul lui Erornaî, înaintea casei sale,

i alturi cu el a zidit Atut îiul lui

Asavania.

ÎL i cealalt parte au zidii-o Mel-

hia îiul lui îram i Asuv îiul lui Faat

|

Moav, pân la turnul Tanarim.

I 12. i lâng dânsul a zidit Salum

|
fiui lui Allois, care erâ mai mare

preste jumtatea împrejurimilor Ie-

rusalimului, eî i fetele lui.

13. Poarta vii o au zidit Anun
i cei ce IScuiau în Zano, ei o au zi-

dit i au pus porile ei i lactele

ei i zvoarele ei i o mie de coi

în zid pân la poarta gunoiului.

14. i poarta gunoiului o a zidit

Melhia fiul lui Rihav, care erâ mai

msre preste inutul Vitacran, el cu

iiii lui, i o au acoperit pre ea, i
au pus porile ei i încuietorile ei

i zvoarele ei.

15. îar poarta izvorului o a zidit

Saiomon fiul lui iioleze\ care erâ

mai mare preste o parte din Masîa;

acesta o a zidit i o a acoperit î
a pus porile ei i zvoarele ei i

|

zidul scldtoarei Siloam spre gr-

|
dina împratului pân la treptele

cele ce se pogorau deia cetatea iui

David.

18. Dup el a zidit Neemia fiul lui

Azavuh, care erâ mai mare preste

jumtate din inutul Vitsur pân la

gradina mormântului lui David i
pân la scldtoarea, ce s'a fcut

i pân la Vitaggarim.

17. Dup ei au zidit Leviii, Raum
,

fiul lui Vanea; lâng el a zidit A-

savia, care erâ mai mare preste ju-

mtate din inutul Keila, cu împre-

jurimea ei.

18. i dup el au zidit fraii îor

13. 2 Parai. 26, 9.
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Venei, fiul lui Inadad, care erâ mai

mare presie, jumtate din iBiufjul

Ketla.
;

19. i a zidii lâng el Azur fiul

lui Isus, care erâ mai mare presfe

Masfe, o jumtate din dreptul su-

iului la turnul unghiului.

20. Dup el a zidit Varuh fiul lut

Zavu, cealalt jumtate dela unghiu

pân la ua lui Viteliasuv preotul

cel mare.

21. Dup el a zidit Meramot fiul

lui Uria, fiul Iui Accos, partea a doua

dela ua lui Viteliasuv pân la ho-

tarul lui Viteliasuv.

. 22. i dup el au zidit Preoii lo-

cuitori în Ekhehar,

23. i dup el au zidit Veniamin

i Asuv în preajma casei lor, i
dup el a zidit Azaria fiul iui Ma-

asie, fiul lui Anania aproape de

casa sa.

24. Dup el a zidit Vaani îiuî lui

Adad partea dela Vifazaria, pân la

unghiu i pân la cotitur.

25. Falah feciorul lui Uze din

preajma unghiului i turnul care

iese din casa împratului, mai sus

de cuprinsul închisorei, i dup a-

cesta Fadaiâ, feciorul lui Foros.

26. i Natinimn lcuiau în Ofla

pân în preajma grdinii porii a-

pei spre rsrit i pân la turnul

cel înalt.

27. i dup el a zidit Tecoimii,

alt bucat din preajma turnului ce-

lui mare i înalt, pân la zidul iui

Ofla.

28. Din sus de poarta cailor au

zidit Preoii fiecare în preajma ca-

sei sale. * ... ...

29. i dup ei a zidit Saduc fiul

îui Emir, în preajma casei sale, i
dup el a zidit Samaia fiul lui Se-

henia pzitorul porii despre rsrit.

30. Dup acesta au zidit Anania

îiuî lui Selemia i Anom fiul lui Se-

lef cel al aselea, alt parte, dup

el a zidit Mesolam fiul lui Varahia

în preajma cmrei sale.

31. Dup acesta a zidit Meihia

Ciul lui Sarefi pân la casa Nalini-

milor l a vânztorilor de unelte, în

preajma porii lui Niafecud t pân
la suiul cotifurei.

32. i între poârta oilor au zidit

cldrarii i negustorii.

CAPI Ar.

Zidirea înainteaz cu toate fiedicile.

Qi a fost dac â auzit Sanavalat,

yc noi zidim zidul, i-a prui ru,

i s'a mânieai foarte i a batjoco-

rit pre Jidovi.

2. i a zis înaintea frailor si: r-
sboinicii din Somoria, jidovii ace-

tia zidesc cetatea lor? Oare jert-

fesc? Oare puteâ-vor? i astzi în-

chegâ-vor pietrile din cenua p-
mântului celui ce a fost ars?

3. i Tovia Amonifeanul alturea

cu el a venit, i a zis ctre dânii:

Au jertfesc? Sau vor mâncâ în lo-

cul lor? Au nu se va suî o vulpe

i va surp zidul pietrilor lor?

4. Auzi Dumnezeul nostru,c ne-am

fcut batjocur, întoarce ocara lor

în capul lor, i-i d pre ei batjo-

cur în pmântul robiei.

5. i s nu acoperi frdelegea
lor, i pcatul lor dela faa ta s nu

se tearg, c au batjocorit pre cei

ce zideau.

6. i am zidit zidul i s'a încheiat

tot zidul pân la jumtatea lui, i s'a

fcut inima poporului cas zideasc,

7. i a fost dac au auzit Sana-

valat i Tovia i Aravii t Âmoni-

tenii i Azutenii, c s'au înlat zi-

durile Ierusalimului, i. au început

a se astupa sprturile, le-au prut
lor ru foarte.

9. i s'au adunat ei toi împreun
s vie i s tbrasc în Ierusaiinv

| ca s-1 piarz.
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9. i ne-am rugat ctre Dumne-
zeul nostru, i am pus streji îm-

protiva lor, ziua i noaptea.

10. i a zis îuda : zdrobeac-e
lriea vrjmailor, c pmânt este

mult i noi nu putem zidî.

14. i au zis cei ce ne necjeau

pre noi: nu vor ti i nu vor ve-

deâ pân când vom veni în mijlo-

cul lor, i îi vom ucide pre ei i îi

vom face a încet din lucru.

12. i a îost dac venir jidovii,

cei ce lcuiau aproape de ei, ne-au

zis nou: se suie din toate locurile

asupra noastr.

13. i am pus la cele mai din jos

ale locului de dup zid spre ap-
rare, i am pus poporul dup nea-

muri cu sbiile sale i cu lncile

sale i cu arcele sale.

14. i am vzut, i m'am sculat, i
am zis ctre cei cinstii i ctre mai

marii otirii i ctre celalt popor:

nu v temei de faa lor, aduceUv
aminte de Dumnezeul nostru cel

mare i înfricoat, i v otii pen-

tru fraii votri, pentru fiii votri,

pentru fetele voastre, pentru femeile

voastre i pentru casele voastre.

15. i a fost dac au auzit vrj-

maii notri c am prins de veste, au

risipit Dumnezeu sfatullor, i ne-am

întors toi la zid, fiecare la lucrul su.
16. i a îost din ziua aceea ju-

mtate din cei rânduii fceau lu-

crul, i jumtate dintr'înii stau gata

de btaie, cu fufi, cu pavze, cu

arce i cu platoe, i dinapoi erau

cpeteniile a toat casa ludei.

17* i cei ce crau erau întrarmai,

cu o mân fceau lucrul lor i cu

alta ineau arma.

18. i zidarii fiecare erâ încins

cu sabiea sa preste coapsa sa când

zidea, i cel ce trâmbia aveâ bu-

ciumul lâng el.

4. 14. Num. 14, 9.

15. Iov. 5, 12; Isaia 8, 10.

19. i am zis ctre cei cinstii i
ctre boieri i ctre celalt popor

:

lucrul este larg i mult, i noi ne

împrtiem pre zid fiecare departe

de fratele su.
20. Ori în ce loc vei auzi glasul

buciumului acolo s v adunai la

noi, i Dumnezeul nostru se va r-
sboî pentru noi.

21. Iar noi s facem lucrul, i ju-

mtate dintr'înii s ie lncile din

rvrsatul zorilor pân la ieirea ste-

lelor. ..
_

22. i în vremea aceea am zis

poporului : fiecare cu sluga sa mâ-
nei preste noapte în Ierusalim, i
s fii voi noaptea streaje l ziua

la lucru.

23. i eram eu i fraii mei i slu-

gile i oamenii, cari strejuiau dup
mine, nici unul dintre noi nu se

desbrcâ de hainele sale, i la ap
cu arma.

CAP. 5.
:

Neemia oprete camt.

i strigarea poporului i a feme-

ilor lor erâ mare ctre fraii lor

Jidovi.

2. i erau unii cari ziceau : sun-

tem muli cu fiii notri i cu fetele

noastre, s lum grâu i s mân-
cm i s trim.

3. Iar alii erau cari ziceau : a-
rinile noastre i viile noastre i ca-

sele noastre s le zlogim, ca s
lum grâu .i s mâncm.

4. i alii ziceau : s lum împru-

mut bani pentru birurile împratu-

lui, ca s dm arinile noastre i vi-

ile noastre i casele noastre.

5. i acum ca trupul frailor no-

tri trupul nostru, ca fiii lor fiii no-

tri, i iat noi silim pre fiii notri

i pre fetele noastre la robie, i sunt

din felele noastre supuse, i nu este

5. H 2 Lege 15, 7, 8.
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în puterea mâinilor noastre, c a-
rinile noastre i viile noastre sunt

la cei cinstii.

6. i m'am mâhnit foarte, dac
am auzit strigarea lor i cuvintele

acestea.

7. i am cugetat întru ininia mea,

i m'am certat 'cu cei cinstii i cu

boierii, zicându-le lor : au cere-va

fiecare dela fratele 'su, ceea ce voi

cerei? i am fcut pentru dânii

adunare mare.

8. i le-am zis lor: noi am r-
scumprat" pre fraii notri pre ji-

dovii cei vândui neamurilor, dup
putina noastr, i voi vindei pre

fraii votri, i se dau nou, i au

tcut i n'au avut ce s rspunz.
9. i am zis : nu este bun lucrul

care facei voi, pentruce nu umblai

întru frica Dumnezeului nostru, mai

bine decât în ocara neamurilor vrj-

mailor notri?

10. i frai^mei i cunoscuii mei

i eu le-am dat lor argint i grâu,

i n'am mai cerut s-mi plteasc
aceasta.

îl. întoarcei dar lor astzi ari-

nile I6r i viile lor i mslinii lor

i casele lor i din argint, grâul i
vinul i untuidelemn, care scoatei

vou.
12. i au zis : le vom întoarce, i

dela ei nu vom cere, aa vom face

precum zici, i zm chemat pre Pre-

oii i-arh jurat pre ei, s fac dup
cuvântul acesta.

13. i îmbrcmintea mea am scu-

turat, i am zis : aa (
scuture Dum-

nezeu pre tot omul, care nu va în-

tri cuvântul acesta din casa. lui i
din osteneala lui, i s fie aa scu-

turat i deert. i a zis toat adu-

narea : amin, i a ludat pre Dom-
nul, i a fcut poporul cuvântul a-

cesta.

14. Din ziua în care mi-au porun-

cit mie s îiu mai marele lor în p-

mântul Iudei, din anul al douzeci-

lea pân la anul al treizeci i doi

al împratului Ariasasta, doispre-

zece ' ani eu i fraii mei averile lor

n'am mâncat. r

15. C cei mai mari, cari au fost

înainte de mine, i-au îngreuiat pre

ei, luând dela ei pâine i vin, mai

pre urm patruzeci de drahme de

argint, înc i slugile lor stpâneau
preste popor, iar eu n'am fcut aâ
de frica feii lui Dumnezeu.

16. i la lucrul zidului acestuia

am zidit, i arin n'am cumprat,
i toi slujbaii mei erau adunai1

acolo la lucru.

17. i jidovii i boierii o sut i
cincizeci de brbai, cari veneau la

noi din neamurile cele de prin pre-

jurul nostru, la masa mea.

18. i se gteâ zilnic un viel i
ase oi alese i un ied, se gteâ la

mine din zece în zece zile felurite

vinuri cu îmbelugare, i cu toate

acestea pâinea domniei mele nu o

am cerut, c foarte se îngreuiase

slujba poporului acestuia.

19. Adu-i aminte de mine Dum-
nezeule spre bine pentru toate câte

am fcut poporului acestuia.

CAP. 6.

Nemia svârete zidirea Ierusa-

limului.
- i

Qi a fost dupce a auzit Sanava»,

ylat i Tovia i Ghisam Aravui i
ceilali vrjmai ai notri,, câ am
zidit zidul, i nici o, sprtur n'a

rmas într'însul, i cym-iCg, eu pân
în vremea aceea n'am

<
pus porile,

2. A trimis Sanavalal i Ghisam
Ia mine, 2icând : vino i s ne a-

dunm într'un loc în sate în câm-

pul lui Ono, i ei socoteau s fac
asupra mea vicleug.

3. i am trimis la dânii soli, zi-

15. Fac. 39, 9. 19. Ps. 105, 4; îecent. 15, 15.
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când : lucru mare fac cu, i nu m
poci pogorî, ca s nu înceteze lu-

cru!, iar dup ce-î voiu sfârî, m
voiu pogorî la voi.

4. i au trimis la mine cu cuvân-

tul acesta de patru ori, i le-am rl-

spuns lor acelea.

5. i a trimis la mine Sânavâlat

cu cuvântul acesta a cinceas oar
pre sluga sa, i carte deschis în

mâna lui, i erâ într'însa scris : (

6. Intru neamuri s'a auzit, i Ghi-

sam a zis, c tu i lidovii socotii

s viclenii, pentru aceea zideti fu

zidul, c vrei tu s îii lor împrat.

7. înc i proroci e-ai pus ie c
vrei s ezi îtr Ierusalim împrat
preste Iuda, i acum se vor spune

împratului cuvintele acestea, deci

acum vino s ne sftuim împreun.

8. i am trimis la el, zicând : nu

sunt adevrate cuvintele acestea,

care tu zici, ci din inima ta tu le

nscoceti,

9. C lo|i ne sperie pre noi zi-

când: c vor înceta mâinile ior de i

la lucrul acesta, i nu se va face!

i acum am întrit mâinile mele.

10. i eu am intrat în casa lui

Semei feciorul iui Daiaia, feciorul

lui Metaveil, c el st închis, i a

zis s ne adunrrPîffcasa lui Dum-
nezeu în mijlocul ei, i slnchidem
uele ei, c vor veni s le ucig
pre fine noaptea. '

r

11. i am zis: cine este om ca

mine, i va fugî? Sau cine este ca

mine, ca s intre în cas i va frî?

Nu voiu intr.

12. Si am cunoscut, c Dumne-
zeu nu l-au trimis pre el, c pro-

roceâ cuvânt asupra mea.

13. i Tovia i Sanavalaf au ni-
mit asupra mea gloat, ca s m
spimântez, i s fac aâ i s p-
ciuesc i s-mi facla ei nume ru,
ca s m batjocoreasc pre mine.

Q. U. Num. 3, 38.
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14. Âdu-{faminte Dumnezeul meu
de Tovia i de Sanavalat, (S fap-

tele lor sunt acestea, i de Noadia

prorocul i de ceilali proroci, cari

m'spimânfau.
15. i s'a sfârit zidul în douzeci-

i cinci de zile ale Iunei lui Elul, în

cincizeci i dou de zile.

16. i a fost dac au auzit toi

vrjmaii notri, s'au spimânfat

toate neamurile de prin prejurul no-

stru, i a czut fric mare foarte

întru ochii lor, i au cunoscut c
deia Dumnezeul nostru s'au fcut, ca

s se svârasc lucrul acesta.

17. i în zilele acelea deia muli
fruntai ai Iudei mergeau cri la To-

via, i deia Tovia veneau la dânii.

18. C muli din Iuda erau jurai

lui, c erâ ginere lui Sehenia fecio-

rul lui Irae, c Ionan feciorul lui a

luat pre fata lui Mesuîam, fiul Iul

Varahia femeie lui.

19. i cuvintele lui le gria cire

mine, i cuvintele mele ie spunea

lui, i cri a trimis Tovia s m
spimânteze.

CAP, 7.

, .Pzitor ii c e t ii

.

i a fost dupce s'a zidit zidul, i
am pus porile, s'a numrat por-

tarii i cântreii i Leviii.

2. i am poruncii lui Anania fra-

iele meu i lui Anania mai marele

casei cei din Ierusalim, c erâ om
adevrat i temtor de Dumnezeu

mai mult decât alii.

3. i le-am zis ior : s nu se de-

schiz porile Ierusalimului fr nu-

mai când rsare soarele, i înc fi-

ind voi detepi s închiz porile

i s le zvoreasc i s rânduia-

sc streji din cei ce lcuesc în Ie-

rusalim, fiecare s strejuiasc îna-

intea casei sale.

16. Fac. 42, 23.

7. 1. Sitah. 49, 15.
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4. i cetatea era larg i mare,

i popor puin înlr'îna, i nu era

cas zidit.

5. i ;au dai Dumnezeu în inima

mea, i am adunai pre cei fruntai

i pre cpetenii i pre popor în a-

dunri, i am aflat cartea adunrii,

care venise întâiu, i am aflat scris

înir'însa

:

6. Acetia suntîiii {rii, cari s'au

suit din robiea înslreinrii, pre cari

i-a mutat Navuhodonosor împra-
tul Vavilonuiui i s'au întors în Ie-

rusalim i în îudeia fiecare la ce-

tatea sa.

7. Cei ce au venit cu Zorovavel:

îsus, Neemia, Azaria, Reelma, Nae-

mani, Mardoheu, Valsan, Masfarat,

Esdra, Voguia, lnaum, Vaana, Mas-

far brbaii poporului lui Israil.

8. Fiii iui Foros, dou mii o sut
aptezeci i doi.

9. Fiii îui Saîatia, trei sute apte-

zeci i doi.

10. Fiii iui Ira, ase sute cinci-

zeci i doi.

îl. Fiii lui Faai : Moav, din fiii

iui {sus i ai lui îoav, dou mii

ase sute i optsprezece.

Î2. Fiii lui Elâm, o mie dou sule

cincizeci i patru.

13. Fiii iui Zatuia, opt sute patru-

zeci i cinci.

Î4. Fiii lui Zachu, apte sule a-
sezeci.

15. Fiii iui Vanui, ase sute pa-

fryzeci i opt.

16. Fiii lui Vivi, ase sute dou-
zeci i opt.

17. Fiii lui Asgad, dou mii trei

sute douzeci i doui.

18. Fiii îui Adonicam, ase sute

asezeci i apte.

19. Fiii Iui Vagoi, dou mii ase-
zeci i apte.

20. Fiii lui Idin, ase sute cinci-

zeci i cinci.

6. Esdra 2, 1. 2. 8, Esdra 2, 3.

21. Fiii lui Atir din Ezechia, cinci-

zeci i opt.

22. Fiii iui lsam, trei sute dou-
zeci i opt.

. 23. Fiii lui Vesei, trei sute dou-
zeci i patru.

24. Fiii lui Arif, o sut t doi-

sprezece.,.. Fiii Iui Asen, dou sute

douzeci i trei.

25. Fiii din Gavaon, nouzeci i
cinci.

26. Fiii din Veiaiern, o sut dou-
zeci i trei. Fiii lui Atoîa, cincizeci

i ase.

27. Fiii din Anatot, o sut dou-
zeci i opt.

28. Brbaii din Vtfasrnpf, patru-

zeci i doi.

29. Brbaii din Kanatiarim, Kaîi-

ra i Virot, apte sute patruzeci i
trei.

30. Brbaii din Arama i din Ga-

vaa, ase sute douzeci i unu.

31. Brbaii din Mahemas, o sut
douzeci i doi.

32. Brbaii din Vetii i din Ai, o

ut douzeci i trei.

33. Brbaii lui Navia, o sut cinci-

zeci i doi.

34. Brbaii lui Ilamaar, o mie

dou sute cincizeci i doi.

35. Fiii lui lram, trei sute dou-
zeci.

36. Fiii din lertho, trei sute pa-

truzeci i cinci.

37. Fiii din Lodadi i din Ono,

apte sute douzeci i unu.

38. FMi din Sanana, treimii nou
sule treizeci.

39. Preoii fiii lui lodae, din casa

lui lsus, nou sute aptezeci i trei.

40. Fiii lui Emir, o mie cincizeci

i doi.

41. Fiii lui Faseur, o mie dou
sute patruzeci i apte.

42. Fiii lui Iram, o mie aptespre-

zece.

43. Leviii fiii lui lsus al lui Kad-
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mii! din fiii lui Uduia, aptezeci i
pafru.

44. Cântreii fiii lui Asaf, o sut
patruzeci i opt.

45. Portarii fiii lui Salum, fiii lui

Alîr, fiii 'lui Telmon, fiii lui Acuv, fiii

lui Âfifa, fiii lui Savi, o sut trei-

zeci i opt.

46. Nafinimii fiii lui Sia, fiii lui

Asia, fiii lui Tavaof,

47. Fiii lui Kira, fiii lui Asuia, fiii

lui Fadon,

48. Fiii lui Lavanâ, fiii lui Asava,

fiii lui Selmai,

49. Fiii lui Anan, fiii lui Gâdil, fiii

lui Gaar,

50. Fiii lui Raaia, fiii lui Rasson,

fiii lui Necoda,

51. Fiii lui Ghizam, fiii lui Ozi, fiii

iui Fesi,

* 52. Fiii lui Visi, fiii lui Meinon,

fiii lui Nefosasi,

53. Fiii lui Vacvuc, fiii lui Ahifa,

fiii lui Arur,

54. Fiii lui Vasalot, fiii lui Mida,

fiii lui Adasan,

55. Fiii lui Varcue, fiii lui Sisa-

r-at, fiii lui Tima,

56. Fiii lui Nisia, fiii lui Atifa,

57; Fiii slugilor lui Solotnon, fiii

lui uti, fiii lui Safaram, fiii lui Fe-

rida.

58. (Fiii lui leii, fiii lui Dorcon, fiii

lui Gadail,

59. Fiii lui Safatia, fiii lui Elfii, fiii

lui Facarat, fiii lui Savaia, fiii lui

lmim.

60. Toji Natinimii i fiii slugilor lui

Solomon, trei sute nouzeci i doi.

61. Acetia s'au suit tieia Telme-

îef, Telasar, Heruv, Iron, lemir, i
n'au putut s spue casele lor p-
rinteti i smâna lor, oare din l-

srail sunt.

62. Fiii lui Dalia, fiii Iui Tovia, fiii

luiNecoda, ase sute patruzeci i doi.

63. i din Preoi fiii lui Evia, fiii

lui Acos, fiii lui Verzelli, c au luat

din fetele lui Verzelli Galaaditul fe-

mei, i s'au chemat pre numele lor.

64. Acetia au cutat scrisoarea

lor de cltorie, cea împreun, i nu
s'a aflat, i 'au scos dela preoie.

65. i a zis Arfacsifa lor : s nu

mnânce din sfintele sfintelor pân
când se va seulâ preot . luminat.

66. i a fost toat adunarea ca

la ptrunsei i dou de mii trei sute

asezeci.

67. Afar de slugile lor i de sluj-

nicile lor, acestea apte mii trei sute

treizeci i apte, i cântrei i cân-

tree, dou sute patruzeci i cinci.

68. Cai apte sute treizeci, cdfâri

dou sute patruzeci i cinci.

69. Cmile patru sute treizeci i
|

cinci, asini ase mii apte sute dou-
! zeci.

70. i din partea cpeteniilor ca-

selor printeti au dat pentru lucrul

lui Neemia la vistierie auri o mie,

blide cincizeci i veminte preoilor

treizeci.

71. Iar alii din cpeteniile case-

lor printeti, au dat la vistierii pen-

tru iucru bani de aur douzeci cte

mii i de argint dou mii trei sute.

72. i a dat celaif popor drahme
de aur douzeci de mii i bani de

argint dou mii dou sute i haine

preoilor asezeci i apte.

CAP. 8.

Neemia i Esdra întocmesc slujba

Dumnezeeasc.

Si
au ezut Preoii i Leviii i por-

j
tarii i cântreii i unii din po-

por i Natinimii i tot Israilul în

cetile sale.

2. i a sosit luna a aptea, când

erau fiii lui Israil în cetile lor.

3. i s'a adunat tot poporul, ca

un om la piaa cea dinaintea porii

apei, i am zis lui Esdra crfura-

65. Esdra 2, 63.
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rul, s aduc cartea legii lui-Moisi,

care o au poruncii Domnul lui Israil.

4. i a adus Esdra preotul legea

înaintea adunrii i a brbailor !i
a femeilor î a tiîfurop, cari price-

peau ca s o asculte în ziua dintâiu

a lunei a aptea.

5. i a ceîîf înfr'însa în locul cel

dinaintea porii apelor, de cum a

rsrit soarele pân la amiaz, îna-

intea brbailor i a femeilor i a

celor ce înelegeau, i tot poporul a-

scultâ cu luare aminte cartea legii.

6. i a sttut Esdra crturarul pe

un pod de lemn, pre care-1 îcuse
pentru cuvântare, i a sttut altu-

rea cu el: Matatia, Samaia, Ânania,

Uria, Heichia i Maasia deadreapta î

lui, i deasfânga:Fadaia,Misail, Meî-

hia, Âsom, Âsavadma, Zaharia i
Mesolam.

7. i a deschis Esdra cartea îna-

intea poporului, c el era mai sus

decât tot poporul, i a fost dupce
o a deschis, i a stat tot poporul.

8. i a binecuvântat Esdra pre

Domnul Dumnezeul cel mare, i a

rspuns tot poporul, i a zis Amin,

ridicând mâinile sale i pîecându-se

s'a închinat Domnului cu îa{a la

pmânt.
9. i Isus i Vaneas i Saravia

i Acuv i Savateos i Kamptas i
Azaria i Iozavad i Anifanes, i aâ
Leviii învjau pre popor legea i
poporul sta la locul su.

10. i a cetit îri cartea legii lui

Dumnezeu, i înva Esdra i le tâl-

cuiâ învtura Domnului, i îne-

legeâ poporul cele ce se citeâ.

11. i a zis Neemia, care erâ câr-

muilor i Esdra preotul i crtura-

rul i Leviii i cei ce învau po-

porul, i au zis ctre tot poporul:

zi sfânt Domnului Dumnezeului no-

stru nu jeliji, nici plângei, c plân-

8. 11' 7> 65; Esdra 2, 63.

geâ tot poporul când a auzit cuvin-

tele legii.

12. i le-au !zis lor: merge(i i
mâncai grsimi i bei dulceuri i
trimitei pri celor ce n'au* c ziua

aceasta sfânt este Domnului' Dum-
nezeului nostru, s nu v mâhnii,

c bucuriea Domnului este triea

voastr.

13. i Leviii liniteâ pre tot po-

porul, zicând : tcei i nu v mâh-

nii, c zi sfânt este aceasta.

14. i s'a dus poporul s m-
nânce i s beâ i s trimi pri
celor ce n'au i s fac veselie

mare, pentruc au îneles cuvintele,

care îe-a artat lor.

i 15. Iar a doua zi s'au adunat mai

marii caselor printeti cu tot po-

porul, Preoii i Leviii la Esdra

crturarul, s le tâlci^asc toate

cuvintele legii.

16. i au aflat scris în legea, care

o au poruncit Domnul lui Molsî,

ca s îcuiasc fiii lui Israil în co-

li bi în srbtoarea cea din luna a

aptea.

17. i s trâmbieze cu trâmbi
în toate cetile lor i în Ierusalim,

i a zis Esdra: ieii la munte i
aducei frunz de mslin, frunz

de lemne de chiparis, frunz de

mîrsin, frunz de finic i frunz

de lemn tufos, s facem colibi, dup
cum este scris.

18. i a ieit poporul, i a a-

dus i 'a fcut colibi fiecare pre-

ste podul casei sale i îti curile

sale i în curile casei lui Dumne-

zeu i în uliile cetii, pân la

poarta Efraim.

19. Si a fcut colibi toat adu-

narea, care s'a întors din robie,

i a ezut în colibi, c din zilele

lui îsus fiul lui Navî nu fcuse aâ

12. H 2 Lege 16, 14, 15.

16. Lev. 23, 34; H 2 lege 16, 13, 14, 15, 26. H.
17. Lev. 23, 40.

19. 4 împ. 23, 22.
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fiii iui îsrail pân în ziua aceea, i
s'a fcut veselie mare foarte.

20. i a cetit în cartea legii lui

Dumnezeu în toate zileie, din ziua

cea dlntâiu, pân în ziua cea mai

de pre urm, i au prznuif apte
zile, i în ziua a opta se sfârî

dup rândui.aUL

CAP. 9.

Pocina de obte a poporului

In
ziua a douzeci i patru a luni

acetia s'au adunat fiii lui Îsrail

cu post i cu saci i cu cenu
pre capul îor.

2. i s'au osebit fiii lui Îsrail de

ctre tot fiul cel de alt neam, i
au sttut i au mrturisit pcatele

lor i frdelegile prinilor lor.

3. i au stat la locul lor i au

cetit în cartea legii Domnului Dum-
nezeului îor, i s'au mrturisit Dom-
nului i s'au închinat Domnului Dum-
nezeului lor.

4. i au sttut !a treptele Levii-

îor Isus i fiii lui KadmiiS, Sene-

nia fiul lui Saravia, îiui lui Hanani,

i au strigat cu glas mare ctre

Domnul Dumnezeul su.
5. i au zis Levifii Isus i Kad-

miil, Vunea, Saravia, Savania, 0-

duia, Sehenia.Fezia, scula{i-v bine-

cuvântai pre Domnul Dumnezeul
nostru din veac i pân în veac,

i vor binecuvântâ numele slavei

tale i-î vor înla mai pre sus de

cât toat binecuvântarea i lauda.

6. i a zis Esdra: lu însui eti

Domnul singur cel ce ai fcut ce-

rul i cerul cerului i toat starea

lor, pmântul i toate câte sunt

înlr'însul, mrile i toate câte sunt

înir'însele, i tu înviezi toate, i ie

i se închin otile cerurilor.

7. Tu eti Domnul Dumnezeu, tu

9. 1. 2 Imp. 33, 19.

6. Isaia44, 24; Fap. Rp. 17, 25, Hpoc. 14, 7.

7. Fac. 11, 31.

ai ales pjre Avram, i l-ai scos din

ara lialdeijor, i i-ai pus numele
lui Avraam.

8. i ai aflat inima lui credin-

cioas înaintea ta, i ai fcut cu

el legtura, ca s-i dai lui i se-

miniei lui, pmântul Hananeilor, al

Heteilor, al Amoreilor, al Ferezeilor,

al îevuseilor i al Ohergheseilor, i
ai întrit cuvintele tale, c drept

eti tu.

9. i ai vzut necazul prinilor

notri în Eghîpet, i ai auzit stri-

garea lor la marea Roie.

10. i ai fcut semne i minuni,

în Eghipet i în Faraon i în tofe

slugile lui i întru tot poporul p^
mântului lui, c ai cunoscut, c
s'a semeit asupra îor, i l-ai f-
cut ie nume ca în ziua aceasta.

11. i ai desprit marea înaintea

lor, i au trecut prin mijlocul mr,i{

ca pre uscat, i pre cei ce îi goneau

pre dânii, i-ai aruncat în adâncinte,

ca o piatr în ap mare.

Î2. i cu stâlp de nor i-ai po-

vuit pre ei ziua i cu stâlp de

foc noaptea, ca s le lumineze lor

calea pre care mergeau.

13. i pre muntele Sinaii te-ai

pogorît i ai grit ctre dânii din

cer i le-ai dat lor judeci drepte

i legile adevrului, porunci i în-

dreptri bune.

14. i sâmbta ta cea sfânt le-ai

artat lor, porunci i îndreptri i
lege le-ai dat lor, prin mâna lui

MoisI robul tu.

15. i pâine din cer le-ai dat

spre hrana lor, i ap din piatr

le-ai scos întru setea lor, i le-ai

zis lor : s inire s moteneasc
pmântul, la care ai întins mâna
ta s-i dai îor.

8. Fac. 15, 6. 9. Eire 3, 7.

10. Eire 7, 9-12. 11. Eive 14, 21.

12. Esirc 13, 21.

13. Eire 19, 20 i 20, 1, 2.

15. Eire 16, 14.
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16. i aceia i prinii noîri s'au
j

semeii i 'au întrii cerbicea lor,

i n'au ascultai de poruncile laie.

17. i n'au luat aminte s asculte,

i nu 'au adus aminte de minu-

nele, care ai fcut întru ei, i 'au
întrit cerbicea lor i 'au fcut

loru cpetenie s se întoarc ia

robia ior în Eghipef, iar lu cel ce

eli îndelung rbdtor Dumnezeul

milelor i al îndurrilor i mull

milostiv, nu i-ai prsii pre ei.

18. i iari 'au îcut loru vi-

el turnai, i au zis: acetia sunt

dumnezeii cei ce ne-au scos pre

noi din Eghipet, i au fcut hule

mari.

19. Ci tu cu îndurrile taie cele
j

rrtuîte nu i-ai prsit pre ei în pu-

stie, stâlpul cel de nor nu l-ai ab-
'

tut dela ei ziua, ca s-i povuiasc
pre cate, i stâlpul cel de foc noap-

tea, ca s lumineze calea lor pre

care mergeau.

20. i duhul tu cel bun le-ai dai,

ca s-i înelepeti pre ei, i manna
ta n'a lipsit din gura lor, i ap
le-ai dat întru setea lor.

2î. i patruzeci de ani i-ai hr-
nit pre el în pustie, nu le-a lipsit

lor nimica, hainele lor nu s'au în-

vechii i înclmintele lor nu s'au

spart.

22. i le-ai dat lor împrie, i
noroade le-ai împrit lor, i au mo-
tenii pmântiii lui Sion împratul

Esevonului i pmântul lui Og îm-

pratul Vasanului.

23. i pre fiii lor i-ai înmulit ca

slelele cerului, i i-ai bgat pre ei

în pmântul care l-ai fgdui! p-
rinilor lor, i î-au motenit pre el.

24. i au intrat fiii lor, i au mo-
tenit, pmântul, i ai pierdut dina-

17. Eire 34, 7; îi 2 lege 32, 18; ps. 77, 14.

18. Eire 32, 1, 4.

19. Esite 13, 22; si 40, 35.

21. Eire 16, 35; h 2 Lege 8, 4; 29, 5.

22, Num. 21, 21, 33. 23. Fac. 22, 17.

intea lor pre cei ce lcuiau pmân-
tul Hananeilor, i i-ai dat pre ei în

mâinile lor, i pre împraii lor i
pre noroadele pmântului, s le fac
lor dupâ cum va plceâ înaintea lor.

25. i au luat ceti înalte i p-
mânt gras, i au motenit case pli-

ne de toate buntile, puuri s-
pate, vii i masîineturi i tot lem-

nul de mâncat în mulime, i au

mâncat i s'au sturat i s'au în-

grat i s'au desfta! cu bunta-
tea ta cea mare.

26. i s'au schimbat i s'au de-

prtat dela tine, i au lepdat legea

la la spatele lor, i pre prorocii ti

i-au ucis, cari le mrturiseau lor, ca

s-i întoarc pre ci la tine, i au

îcut hule mari.

27. i i-ai dat pre ei în mâna ce-

lor ce-i necjesc pre dânii, i i-au

necjit pre dânii i au strigat c-
tre tine în vremea necazului lor, i
tu din cerul tu i-ai auzit, i cu în-

durrile laie cele mari le-ai dat lor

mântuire, i i-ai scos pre ei din

mâna celor ce-i necjeau pre ei.

28. i dac s'au odihnii, iari
s'au întors a face ce este ru îna-

intea la, i i-ai lsat pre ei în mâi-

nile vrjmailor lor, i i-au stpâ-

nit pre ei, i iari au strigat ctre

tine, i tu din cer i-sî auzit i i-ai

izbvii pre ei cu îndurrile tale cele

multe.

29. i le-ai mrturisit lor, ca s-i

întorci pre ei la legea ta ; iar ei s'au

semeit i n'au ascultat, ci împro-

liva poruncilor laie i a judecilor

tale au pctuii, care de le va face

omul, viu va fî într'însele, i 'au

Iras umrul înnapoi i cerbicea lor

'au învârtoai i n'au ascultat.

30. i i-ai îngduit pre ei ani muli,

i le-ai mrturisit lor cu duhul tu
prin prorocii ti, i n'au ascultat i

26. Daniil 9, 5; Mat. 23, 31, 37.

29. Lev. ÎS, 5; Iezecb. 20, 11.

30, 4 Imp. !7, 13.
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i-ai dat pre ei în mâna poporului

pmânt*'!?;!.

31. Ci îu pentru îndurrile laie cele

multe, nu i-ai fcut pre ei s se

sfâreasc i nu i-ai prsit pre ei,

c puternic eti i milostiv i în-

durat.

32. i acum Dumnezeul nostru

cel tare, cel mare, cel puternic i
înfricoat, cel ce pzeti legtura ta

i mita ta, s nu iie puin înaintea

ta to! necazul, care ne-a aflat pre

noi i pre împraii notri i pre

cpeteniile noastre i pre preoii no-

tri i pre prorocii notri i pre p-
rinii notri i pre tot poporul tu,

din zilele împrailor lui Âsur i
pân în ziua aceasta.

33. i tu drept eti întru oale cele

ce vin asupra noastr, c tu ai f-

cut adevrul i noi am pctuit.

34. i împraii notri i cpete-

niile noastre i preoii notri i p-
rinii notri n'au plinit legea ta i
n'au bgat în seam poruncile tale

i mrturiile taîs, care le-ai mrtu-
risit lor.

35. i ei întru împriea ta i
întru buntatea ta cea mult, care

Je-ai dat ior, i în pmântul cel larg i
gras, care l-ai dat înaintea lor, n'au

slujit ie i nu s'au întors dela n-
ravurile lor cele rele.

36. Iat astzi suntem robi, i p-
mântul care l-ai dat prinilor no-

tri ca s mnânce rodul lui i bu-

ntile lui, iat suntem robi pre el.

37. i rodurile lui cele multe se

aduc împrailor, pre cari i-ai pus

preste noi pentru pcatele noastre,

i preste trupurile noastre stpânesc
i preste vitele noastre, precum le

place, i suntem în necaz mare.

38. i toate acestea le adeverim

i le scrim i le pecelluesc cpete-

niile noastre, Leviii notri i Preo-

ii notri.

33. H 2 Lege 32, 4.

CAP. IO.

•) Pecetluirea legturci cei nou.

8i cei ce au pecetluit erau : Ne-

j
emia cârmuitorul fiul lui Ahalia,

2. i Sedechia fiul lui Araia i A-

zaria i lerimia i Fasur.

3. Amaria, Melhia,

4. Âifus, Sevani, Maluh,

5. Iram, Meromot, Avdia,

j

5. Danii!, Ganaton, Varuh,

7. Mesulam, Avia, Miamin,

8. Maazia, Velgai, Samaia, ace-

tia sunt Preoii.

9. Iar Levifli sunt: Isus fiul lui

Azania fiul lui Vaneu, între fiii iui

Inadad, Kadmiil,

10. i fraii lor Savoniâ, Oduia Ka-

lifan, Felia, Anan,

11. Mina, Roov, Asevia,

12. Zakhor. Saravia, Savania,

13. Odua, fiii lui Vanuia.

14. Cpeteniile poporului lui Fo-

ros, Faa!, Moav, Ham, Zafuia.

15. Fiii iui Vani: Asgad, Vivai,

16. Adania, Vagoi, îdin,

17. Âttr, Ezechia, Azur,

18. Oduia. îsam, Visi,

19. Arif, Anatot, Navai,

20. Megafis, Mesulam, Izir,

21. Mesozevil, Saduc, ledua,

22. Faltia, Anan, Anea,

23. Osie, Anania, Asuv,

24. Alois, Falai, Sovic,

25. Reuni, Esavana, Maasia,

26. Aia, Ainan, Iram,,

27. Maluh, Iram, Vaana.

28. i celalt popor Preoii, Leviii

i portarii, cântreii i Natinimii

i tot cel ce mergeâ dela poporul

pmântului, Ia legea Un Dumnezeu,

femeile lor, fiii lor i fetele lor.

29. Tot cel ce tia i pricepea,

se întrea asupra frailor si, i i-a

jurat pre ei, i s'au legat cu blestem

i jurmânt, ca s umble în legea

IO. 2, Esdca 2, 62.

29. Is. Navî 24, 15.



6S4 CARTEA LUI NEEMIA 10-11

lui Dumnezeu, care s'a dat prin

mâna lui Moisî robul lui Dumnezeu,

ca s pzeasc i s fac toate po-

Funcile Domnului Dumnezeului no-

stru, i judecjile lui i îndrept-

rile lui.

30. i ca s nu dm fetele noa-

stre neamurilor pmântului, i îe-

feîe lor nu le vom lua îiiior notri.

31. i dela noroadele pmântului

care aduc negouri i ori ce marf
în ziua sâmbetei ca s vânz, s
nu cumprm dela dânii sâmbta
i în zi sfânt, i vom lsa anul

al aptelea, i cererea a toat da-

toria.

32. i s punem asupra noastr

îndatoriri, ca s dm a treia parte

de drahm pe an la slujba casei

Dumnezeului nostru.

33. Pentru pâinele punerii înainte

t pentru jertfa cea necurmat i
pentru toat arderea cea de puru-

rea a sâmbeteîor i a lunilor nou
îa srbtori, i pentru cele sfinte

i la cele pentru pcate, ca s se

curee Israil, i pentru lucrurile casei

Dumnezeului nostru.

34. i am aruncat sori cine s
aduc lemne pentru jertf; Preoii

i Leviii i poporul s aduc în

casa Dumnezeului nostru fiecare din

casele noastre printeti la vremi

preste an s arz pre jertfelnicul

Domnului Dumnezeului nostru pre-

cum este scris în lege.

35. i s aducem pârga roadelor

pmântului nostru i pârga rodu-

lui a tot pomul pe fiecare an în

casa Domnului.

36. i pre cei întâiu nscui din

fiii notri i din viteie noastre, pre-

cum este scris în lege, i pre cei

întâiu nscui din boii notri i din

turmele noastre, s aducem în casa

30. Esire 34, 16.

31. Eite 20, 10; H 2 lege 15, 1,

35. Esire 23, 19.

36. Eire 13, 2.

Dumnezeului nostru Preoilor i ce-

lor ce slujesc în casa Dumneze-

ului nostru.

37. Pârga grânelor noastre i cele

dintâiu roduri ale noastre din tot

pomul, din vin i din untuldeîemn

s le aducem Preoilor la cmara
casei Dumnezeului nostru, i ze-

ciueleie pmântului nostru Leviilor,

care le vor zeciuî Leviii în toate

cetile robiei noastre.

38. i va îî preotul fiul lui Âaron

cu leviful întru zeciuiala îevitului,

i Leviii vor aduce zeciuial din

zeciuial în casa Dumnezeului no-

stru în vistierie îu casa lui Dum-
nezeu.

39. C în cmri vor bgâ fiii

lui Israil i fiii lui Lcvi pârga grâ-

ului i a vinului i a untuluidelernn,

unde sunt vasele cele sfinte, i Pre-

oii i slujitorii i portarii i cân-

treii, i nu vom prsi casa Dum-
nezeului nostru.

CAP. 11.

Scrierea locuitorilor din Ierusalim i
din celelalte ceti.

Si au ezut cpeteniile poporului

j
în Ierusalim, i celalt popor a

aruncat sori s aduc unul din

zece, s az în Ierusalim cetatea

cea sfânt, iar celelalte nou pri
înfr'aite ceti.

2. i bine a cuvântat poporul pre

toi oamenii, cari au voit a edea
în Ierusalim.

3. i acestea sunt cpeteniile rii
care au ezut în Ierusalim, iar în ce-

lelalte ceti ale Iudei au ezui fie-

care în moia sa, în cetile sale

Israil, Preoii, Leviii i Natinîmii

i fiii slugilor lui Solomon.

4. i în Ierusalim au ezut din

fiii lui Iuda i din fiii lai Veniamin.

37. Lev. 23, 17; Num. 16, 24.

38. Num. 18, 26. 39. Num.18, 26.

11. 1. Mat. 4, 5. 3. Esdra 2. 55.
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Din fiii lui Iuda, Alaia fiul lui Azia,

fiul lut Zaharia, fiul lui Samaria,

fiul lui Saîalia, fiul lui Maleleil.

5. i din fiii lui Fares : Maasia

fiul lui Varuh, liul lui Halza, fiul

lui Ozia, fiul lui Adaia, fiul lui Ioa-

rîv, fiul lui Zaharia, fiul lui Siloni.

6. Toji fiii lui Fares, cari ed în

Ierusalim, patru suie asezeci i opt

brbai de oasfe.

7. i acetia sunt fiii lui Venia-

min: Silo fiul lui Mesulam, fiul lui

Ioad, fiul lui Fadaia, fiul lui Koleia,

fiul lui Maasiu, fiul lui Etiil, fiul lui

lesia.

8. i dup el Ghive, Sili, nou sute

douzeci i opt.

9. i Ioil fiul lui Zehri priveghe-

for presfe dânii, i luda fiul lui A-

sana, al doilea presie cetate.

10. Din Preoi: ladia fiul lui loa-

riv, Iahin.

11. Sarea fiul Iui Elhia, fiul lui

Mesulam, fiul lui Saduc, fiul lui Ma-
rioî, fiul lui Ailov în preajma casei

lui Dumnezeu.

12. i frajii lor, cari fac lucrul

casei, opt sute douzeci i doi, i
Adaia fiul lui Ieroam, fiul lui Fa-

lalia, fiul lui Amasî, fiul lui Zaha-

ria, fiul lui Fassur, fiul lui Melhia.

13. i fraii lui cpeteniile case-

lor printeti, dou sute patruzeci

i doi, i Amasia fiul lui Esdriil, fiul

Iui Zahiu, fiul lui Mesarimit, fiul lui

Emir.

14. i fraii lui ostai viteji o sut
douzeci i opt, i priveghetori pre-

ste dânii Vadiil, fiul lui Ghedolim.

15. i din Levii Samaia fiul lui

Asuv, fiul lui Esri, fiul lui Asavie,

fiul lui Vuni.

16. i Savafeos i lozavat din c-
peteniile Leviilor preste lucrurile ca-

sei lui Dumnezeu cele din afar...

17. i Mattania feciorul lui Miha,

fiul lui Zavdi, fiul lui Asaf, mai mare

preste cântrei i Iuda preste ru-

gciuni i Vacvuchia al doilea din-

tre fraii lui, i Avda fiul lui Samuia,
fiul lui Galei, fiul lui Iedudun.

18. Toi Leviii în cetatea cea sfân-

t, dou sute optzeci i patru.

19. i portarii: Acuv, Telamin i
fraii lor, cari pzesc la pori, o sut
aptezeci i doi.

20. Iar ceilali Israilteni i Preoii

i Leviii în toate cetile ludei fie-

care la moia sa.

21. i Natinimii cari au lcuit în

Ofla i Sia i Gusfa preste Na-

tinimi.

22. i priveghetori Leviilor în Ie-

rusalim Ozi fiul lui Vani, feciorul lui

Asavia, feciorul lui Matania, Miha

din fiii lui Asaf, cei ce cânt la

slujba casei lui Dumnezeu,

23. C er porunc dela împra-
tul pentru dânii, ca s rmân sta-

tornic pentru cântreii ce se cuve-

neâ s cânte în fiecare zi.

24. i Fafaia feciorul lui Vasiza

din fiii lui Azara, fiul lui luda, er
dregtorul împratului întru tot ce

erâ de trebuin poporului.

25. i din fiii lui Iuda cari aveau

slaele la sate în arina lui au l-

cuit în Kariafarve i în satele lui

i în Davon, i în satele lui i în

Kavziil i în satele lui.

26. i în lisu i în Moloda i în

'Vitfalat,

27. i în Asarsual i în Virsavee

i în satele ei,

28. i în Sichelag i în Mainime

i în satele ei,

29. i în Ieremon i în Saraa i
în lerimut.

30. i în Zanua i în Odolam i
în satele lor i în Lahis i în a-

rinele lui, în Azeca i în satele ei,

i au tbrî! în Virsavee pân la

„ râpa Enom.

31. i fiii lui Veniamin dela Ga-

23. Esdra 7, 21.

Biblia 40.
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vaa, în Mahmas, în Ghea, în Vctiî

i în satele lui,

32. i în Anatof, în Nov, în Ania.

33. In Asor, în Rama, în Ghetaim.

34. In Adod, în Sevoim, în Na-

valal, în Lida,

35. i în Ono i în Ghiorasim.

36. i din Levii în prile lui Iuda

t ale lui Veniamin.

CAP. 12.

Numele Preoilor i Leviilor. Sfiinirea

cetii. Rândul îngrijitorilor

de cele sfinte.

Acetia suni Preoii i Leviii, cari

s'au suit cu Zorovavel fiul îui

Salatiiî i cu Isus : Srata, leremia,

Edra,
2. Âmaria, Maluh, Attus,

3. Sehenia, Reum, Marimot,

4. Addaia, Ghinifon, Avia,

5. Miamin, Maadia, Velga,

6. Samaia, loiariy, ledea,

\ 7. Salau, Ammoc, Helchia, Oduia,

acetia sunt cpeteniile Preoilor i
fraii lor în zilele lui Isus.

8. i Leviii : Isus, Vanui, Kadmiil,

Saravia, lodae, Mattania, presfe cân-

trei el i fraii lui.

9. i Vacvul, Kias i Umni i fra-

ii lor, fiecare în slujba sa.

10. i Isus a nscut pre îoachim,

i îoachim a nscut pre Eliasav, i
Eliasav a nscut pre lodae,

îl. i lodae a nscut pre Iona-

tan, i Ionatan a nscut pre Adu.

12. i în zilele lui îoachim erau

fraii Iui Preoii i cpeteniile ca-

selor printeti : a lui Saraia, Âma-
ria ; a lui Eremia, Anania,

13. A lui Esdra, Mesulam; a lui

Amaria, Ioanan;

14. A lui Amaluh, Ionatan; a îui

Sehenia^ losif;

15. A lui Are, Manas; a lui Ma-
riol, Elcan;

16. A lui Adadai, Zaharia; a lui

Ganatot, Mesolam;

17. A lui Avia, Zehri; a lui Mi-

amin, Moadai, Feleti;

18. A lui Valgas, Samue; a lui

Semia, loanatan;

19. A lui Ioariv, Metfanai; a lui

Edio, Ozi;

20. A lui Salai, Calai; a lui Ameh,

Aved;

21. A lui Elchia, Asavia; a lui 0-

duia, Natanail.

22. Leviii: în zilele lui Eliasiv,

loada i loa i Ioanan i Idua, scrii

cpetenii ale caselor printeti i
Preoii întru împria lui Darie Per-

sul.

23. Fiii lui Levi cpetenii caselor

printeti scrii în cartea faptelor

anilor i pân în zilele lui Ioanan

fiul lui Elisue.

24. i cpeteniile Leviilor: Asa-

via, Saravia i Isus ; iar în preajma

lor fiii lui Kadmiil i fraii lor rân-

duii fiecare a cânta i a lud
dup porunca lui David omul lui

Dumnezeu.

25. Mattania i Vacvuchia, Avdia,

Mesolam, Telmon.

26. Accuv pzitorii porilor, când

am adunat eu pre portarii acetia

era în zilele lui îoachim feciorul

lui Isus, feciorul îui Iosedec, i în

zilele lut Neemia mai marele i a

lui Esdra preotul i crturarul.

27. i la sfinirea zidului Ierusa-

limului aii cutat pre Levii în lo-

curile lor, ca s-i aduc în Ierusa-

lim s fac sfinire i veselie, cu

mulmit, cu cântri, cu chimvale

cu psaltire i cu alute.

28. i s'au adunat fiii cântrei-

lor cei din prejurul Ierusalimului,

i cei dela slaurile lui Netofati.

29. i dela Vetgalgal i din a-
rinile lui Gava i Azmof, c sla-

uri au fost zidit lorui cântreii în

Ierusalim.

30. i s'au curit Preoii i Le-

12. 23. l Paralip. 9, 10-13.
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viii, i au curit pre popor i pre

portari i zidul.

31. i aduser pre boierii ludei

pre zid, i au aezat dou cete mari

spre laud, i trecur deadreapta

pre zidul porii gunoiului.

32. i au mers dinapoia lor 0-

saia i jumtate din boierii ludei.

33. i Azaria, Esdra i Mesolam.

34. i luda, Veniamin, Samaia i
Jeremia.

35. i din fiii Preojilor cu trâm-

bie Zaharia fiul lui Ionatan, fiul

lui Samaia, fiul lui Matiania, fiul lui

Mihea, fiul lui Zachur, fiul lui Asaf.

35. i fraii lui Samaia i Oziil,

Ghelol, iama, Natanail, îuda i A-

nani cântând cu uneltele cântri-

lor lui David omul lui Dumnezeu
i Esdra crturarul, înaintea lor pre

poart cântând în preajma lor.

37. i s'au suit pre scrile cetii

Iui David pre suiul zidului deasu-

pra casei lui David, i pân la poarta

apei despre rsrit.

38. i a doua ceat de cfiitrei

se duceâîntâmpinându-i, i eu dup
dânsa i jumtate din popor deasu-

pra zidului pre deasupra turnului

Tanurimi, i pân la zidul cel lat.

39. i deasupra porii lui Eîraim
j

i pre la poarta cea veche î pre

la poarta petilor i pre la turnul

lui Anameil, i dela turnul Mia pân
la poarta oii, i au sttut la poarta

închisorii.

40. i au sttut amândou cetele

cântreilor în casa lui Dumnezeu
i eu i jumtate din cpetenii cu

mine,

41. i Preoii: EHâchim, Maasia,

Miamin, Mihea, Elion, Zaharia, A-

nania cu trâmbi.

42. i Maasia, Simias, Eleazar,

Ozi, Idanan, Melhia, Eliamia i E-

zur, i s'au auzit cântreii i Ezria

cârmuitorul lor cântând i ludând.

39. 3, li Ierem. 31, 39.
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43. i au junghiat în ziua aceea

jertfe mulle, i s'au veselit, c Dum-
nezeu i-au veselit pre dânii tare, i
femeile lor i fiii lor s'au veselit, i
s'a auzit de departe veselia din Ie-

rusalim.

44. i au rânduit în ziua aceea

brbai preste cmrile vistieriei,

presle pârg i preste zeciuial, ca

s adune într'însele din arinile cet-

ilor, prile Preoilor i Leviilor,

c veselie er în Iuda, pentru Pre-

oi i pentru Leviii cei ce stau.

45. i au pzit rânduelele casei

Dumnezeului lor : rânduelele cu-

rirei, i pre cântrei i pre por-

tari, precum a poruncit David i
Solomon fiul lui.

46. C în zilele lui David, Asaf

din început a fost rânduit cpete-

nie cântreilor spre cântarea i la-

uda lui Dumnezeu.

47. i tot îsrailul în zilele lui Zo-

rovavel i în zilele lui Neemia, dâ

pri cântreilor i portarilor ce se

cuvene pre fiecare zi i împreâ
Leviilor, i Leviii împrfeau fiilor

lui Aaron.

CAP. 13.

Râvna lui Neemia pentru îndreptarea

nravurilor.

In
ziua aceea s'a cetit în cartea lui

Moisî la auzul poporului, i s'a

aflat scris într'însa, ca s nu intre

Amonitenii i Moavitenii în aduna-

rea Iui Dumnezeu pân în veac.

2. Pentruc n'au ieit înaintea fi-

ilor lui Israil cu pâine i cu ap, i
au nimit asupra lor pre Valaam ca

s-i blesteme, i au întors Dumne-
zeul nostru blestemul întru binecu-

vântare.

3. i a fost dupce au auzit le-

gea, s'a osebit toat amestectura

în Israil.

45. 1 Parai. 25, 1, 2.

13. i. 9 2 Lege 23, 3. 2. Num. 22, 6.
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4. i mai nainte de aceasta Elia-

siv preoîul care lcuiâ în vistieria

casei Dumnezeului nostru de aproa-

pe fiind iui Tovia,

5. I-a fcut lui cmar mare, i
punea acolo mai nainte pâinea i
-tmâia i vasele i zecîuiala grâu-

lui i a vinului i a untuluidelemn,

care erau hofrîte pentru Levii i
pentru cântrei i pentru portari, i
pârga Preo(ilor.

6. Ci la toate acestea n'am fost

în Ierusalim, c în anul al treizeci

i doi al lui Artacsasfa împratul

Vavilonului, am venit la împratul,

i dup puin vreme m'am cerut

îa împratul.

7. i am venit în Ierusalim i am
îneles de rutatea, care o a fcut

Eîiasiv, fcând Iui Tovia cmara în

curtea casei lui Dumnezeu.

8. i ru mi-a prut foarte, i am
aruncat toate uneltele casei Iui Tovia

afar din vistierie.

9. i am zis s cureje vistieriile,

i am întors acolo vasele casei lui

Dumnezeu, pâinea i tmâia.

10. i am cunoscut c prile Le-

viilor nu s'au dat, i s'a dus fie-

care la arina sa, Leviii i cânt-

reii, cari fceau slujba.

11. i m'am certat cu mai marii

otirii, i am zis: pentruce s'a p-
rsit casa lut Dumnezeu? i i-am

adunat pre ei, i i-am pus pre ei

Ia starea lor.

12. i tot Iuda a adus zeciuisla

grâului i a vinului i a untuluide-

lemn la vistierie.

13. i am pus preste vistierii pe

Selemia preotul i pre Sadoc cr-
turarul, i dintru Levii, pre Fadeia

i supt mâna lor pre Anan fiul lui

Zachur, fiul lui Matfanie, c credin-

cioi s'au socotit având sarcina s
împarj frailor lor.

14. Adu-i aminte Dumnezeule de

14. 4 Imp. 20, 3.

mine întru aceasta, i s nu se

tearg mila mea, care am fcut cu

casa Domnului Dumnezeului meu
i cu rânduelele ei.

15. i în zilele acelea am vzut
în Iuda clcând teascuri sâmbta,
i aducând snopi i încrcând pre

mgari, vin, struguri i smochine

i alte sarcini aducând în Ierusalim

în ziua sâmbetei, i i-am mustrat c
vindeau în acea zi cele de mâncare.

16. i Tirienii, cari edeau în Ie-

rusalim, aduceau pete i alte lu-

cruri de vânzare, vindeau sâmbta
fiilor ludei i în Ierusalim.

17. i m'am certat cu cei mai de

frunte ai fiilor lui Iuda, i le-am zis

lor: ce este acest lucru ru, carele

facei voi de spurcai ziua sâmbetei?

18. Au nu aâ au fcut prinii no-

tri, i au adus preste dânii Dum-
nezeul nostru i preste noi i pre-

ste cetatea aceasta, toate relele a-

cestea? i voi adogai mânie pre-

ste Israil, spurcând sâmbta.

19. i a fost când se puser pori

în Ierusalim, mai nainte de sâm-

bt, i am zis de s'au închis por-

ile; i am zis: s nu le deschiz

pân dup sâmbt, i din slugile

meie am pus la pori, ca s nu a-

duc sarcini în ziua Sâmbetei.

20. i au mas preste noapte for

schimbtorii i cei ce vindeau a-

far de Ierusalim de câtevâ ori.

21. i i-am mustrat pre ei, i am
zis ctre ei: pentruce voi mânei
în preajma zidului? De vei mai face

aceasta, voiu întinde mâna mea a-

supra voastr. Din vremea aceea

n'au mai venit Sâmbta.

22. i am zis Leviilor cari se cu-

reau, s vie s pzeasc porile

i s sfineasc ziua sâmbetei. Pen-

tru aceasta adu-i aminte de mine

17. Lev. 19, 30.

19. Lcv. 23, 32! Ierem. 17, 21.
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Dumnezeul meu, iart-m dup mul-

imea milei laie.

23. In zilele acelea am vzut ji-

dovi, cari 'au luat îemei Âzotinence,

Amonilence i Moaviience.

24. i fiii lor jumtate griau a-

zotinefe, i nu tiau gri jidove-

te, ci dup limba fiecrui norod.

25. i m'atn certat cu dânii i
i-am blestemat pre dânii, i am b-
tut dintru ei brbai i le-am smuls

prul i i-am jurat pre Dumnezeu,

s nu dai fetele voastre feciorilor

lor, i s nu luai din fetele lor fe-

ciorilor votri i vou.
26. Au nu aâ a pctuit Solo-

mon împratul Iui Israil? In nea-

muri multe nu erâ împrat aseme-

nea lui, i iubit lui Dumnezeu erâ,

i l-a fost pus pre el Dumnezeu îm-

prat preste lot Israilul, i pre acesta

23. Esdra 9, 2.

26. 3 Imp. 3, 1, 11, 1.

l-au abtut muierile cele de alt neam.

27. încai de voi s nu auzim c
faceji toat rutatea aceasta, ca s
pctuii împrotiva Dumnezeului no-

stru iind muieri de alt neam.

28. i unul din fiii lui loadâ a lui

Elisuv preotul cel mare erâ ginere

lui Sanavalat Uraniteanul, i l-am

gonit pre el dela mine.

29. Adu-i aminte de ei Dumne-

zeul meu, pentruc au spurcat pre-

oiea i aezmântul preoiei i pre

Levii.

30. i i-am curit pre ei de tot

cel de alt neam, i am pus rân-

duial Preoilor i Leviilor, fiec-

ruia dup slujba lui.

31. i pentru lemnele ce se aduc

la jertfe în vremi hotrîte i pentru

cele de pârg; adu-i aminte de mine

Dumnezeul nostru spre bine.

27. 3 Imp. 11, 4.
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Visul lui Mardoheu.

In
anul al doilea al împriei lui

Artaxercs cel mare, în ziua din-

tâiu a lunii lui Nisan, vis a v-
zut Mardoheu îiul lui Iair, al lui Se-

mei, al lui Kiseu din neamul lui Ve-

niamin, un jidov, care lcuiâ în ce-

tatea Susis, om mare slujitor în

curtea împratului, i er din ro-

bii pre cari i-a dus în robie Navu-

hodonosor împratul Vavilonului din

Ierusalim, împreun cu îehotiia îm-

pratul ludei, i acesta erâ visul lui:

„iat glasuri i gâlceav, trznete i
„cutremur i turburare pre pmânt,
„i iat doi balauri mari gaia au

„venit înainte amândoi s se lupte,

„i a fost glasul lor mare, i la gia-

„sul lor s'au gtit toate neamurile

„de rsboi, ca s bat neamul ce-

„lor drepi, i iat a fost ziua aceea

„zi de întunerec, de necaz, de ne-

voie i de chin, i turburare mare

„a fost pre pmânt, i s'a turburat

„tot neamul cel drept temându-se

„de relele lor, i s'a gtit de perire

„i a strigat ctre Dumnezeu, i de

„strigarea lor, prea c s'a fcut

„dintr'un izvor mic, rîu mare, ap
„mult i lumin, i soarele a r-
„srit, i cei smerii s'au înlat i
„au mâncat pre cei mândri". i s'a

deteptat Mardoheu dupce a vzut
acest vis, i gândeâ ce vreâ Dum-

nezeu s fac, i aveâ visul acesta

în inim, i vreâ s-1 cunoasc cu

deamruntul pân în noapte, i s'a

aezat Mardoheu în curte cu Ga-

vata i cu Tara, amândoi îameni

ai împratului, cari pzeau curtea,

i a auzit gândurile lor, i griiile

lor a cercat i a îneles c ei se

gtesc s pun mâinile pre împ-
ratul Artaxercsu, i a spus împ-
ratului, i a întrebat împratul pre

amândoi famenii si, i ei mrtu-
risind, i-a spânzurat; i a scris îm-

pratul cuvintele acestea spre po-

menire, i Mardoheu înc a scris

cuvintele acestea, i a poruncit îm-

pratul lui Mardoheu s slujasc,

i i-a dat lui daruri pentru aceasta.

i era Aman al lui Aminadat Vu-

gheul, mrit înaintea împratului, i
cerc s fac ru lui Mardoheu i
poporului lui, pentru cei doi fameni

ai împratului.

CAP. 1.

Aslina lepdata de Artaxercs.

Si a fost dup cuvintele acestea în

j
zilele lui Artaxercsu : acest Ar-

taxercs stpâneâ dela India o sut
douzeci i apte de ri.

2. Intr'acele zile când a ezut în

scaun împratul Artaxercs în ce-

tatea Susis,
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3. In anul al treilea al împriei
sale, fcut-a osp mare prietenilor

si i celorlalte neamuri i celor

mrii ai Perilor i ai Midilor, bo-

ierilor i domnilor.

4. i dup aceasta le-a artat ior

avuia împriei sale i mrirea

desftrii bogiei sale, înfr'o sut
i optzeci de zile.

5. Iar când s'au plinit zilele nunii,

a fcut împratul osp neamurilor,

celor ce s'au aflat în cetate ase
zile, în curtea casei împratului.

6. împodobit cu perdele devison

i cu verzi întinse pre funii de in

i de mohorîte, pre belciuge de aur

i de argint, pre stâlpi de marmur
i de piatr.

7. Paturi de aur i de argint pre

pardoseal de piatr de maragd i
depinin i de piatr de parin, i a-

fernuiuri strlucite cu împestrituri

înflorite în prejur trandafiri revr-

sai.

8. Pahar de aur i de argint i
de antracs pahar pus înainte de trei-

zeci de mii de talani, vin mult i
dulce care beâ însu împratul, iar

butura aceasta nu dup legea cea

obinuit se fceâ, ci aâ a vrut îm-

pratul, i a poruncit dregtorilor

casei, ca s fac voea lui i a oa-

menilor.

9. i Astina împrteasa a fcut

osp femeilor în curile împrteti
unde erâ împratul Arfaxercsu.

10. Iar în ziua a aptea vesel fi-

ind împratul a zis lui Aman, Va-

zan, Tarra, Varazi, Zatoîia, Avataza,

Tarava, celor apte fameni slujitori

ai si.

.11. S aduc pre împrteasa la

dânsul s o fac pre ea împr-
teas, i s-i pue ei diadem, i s
arate boierilor i neamurilor frumu-

seile ei, c erâ frumoas.

12. i n'a ascultat de el împr-

1. 3. 2, 18.
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teasa ca s vie cu famenii, i s'a

mâhnit împratul i s'a mânieat.

13. i a zis prietenilor si, c a-

cestea a grit Astina : facei dar

pentru aceasta lege i judecat. ,

14. i au venit la el Archezes l
Sarsafes i Malesear cpeteniile Per-

ilor i ale Midilor, cei de aproape

ai împratului, cari întâiu edeau
lâng împratul.

15. i au spus lui dup legi, cum
se cade a face Astinei împrtesei,

pentruc n'a fcut cele ce i-a po-

runcit împratul prin fameni.

16. i a zis Muheu ctre împ-
ratul i ctre cpetenii : nu numai

împratului a fcut strâmbtate A--

stina împrteasa, ci i tuturor boie-

rilor i povuitorilor împratului,

17. C a spus lor cuvintele îm-

prtesei i cum a grit împroliva

împratului, deci dac a grit îm-

protiva împratului Arfaxercsu,

18. Aâ astzi doamnele celelalte

ale boierilor Perilor i ale Midilor

auzind cele ce a grit ea împra-
tului, vor cuteza asemenea a necin-

sti pre brbaii lor.

19. Deci de i se pare bun împ
râtului porunca împrteasc, s
scrie dup legile Midilor i ale Per-

ilor, iîntr'alt chip s nu fac, nici

s mai intre împrteasa la dân^

sul, i împriea ei s o dea îm-.

prafu! la o femeie mai bun decât

dânsa.

20. i s se auz legea cea dela

împratul care va face întru împ
riea sa, i aâ toate femeile vo^

dâ cinste brbailor lor dela srac
pân la bogat.

21. i a plcut cuvântul acesta

împratului i boierilor, i a fcut

împratul dup cum a grit Muheu.

22. i a trimis în toat împr?
iea prin fiecare ar dup graiul lor,

ca s le fie lor fric în casele lor.

14, Esdra 7, 14. 19. Dan. 1, 8, 12, 15.

"
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CAP. 2.

Estir în casa împratului.

Dup cuvintele acestea a încetat

mâniea împratului, i n'a mai

pomenit de Astina, aducându-i a-

minfe ce a grit i cum o a jude-

cat pre ea.

2. i au zis slugile împratului:

3. S se caute împratului fei-

oare curate, frumoase la chip i
s pun împratul dregtori în toate

rile împrjiei sale, i s aleag
feioare frumoase la chip, în ceta-

tea Susan la casa femeilor, i s le

deâ famenului împratului pzito-

rul femeilor, i s le deâ spun
i celelalte care sunt de lips.

4. i femeia care va plceâ îm-

pratului, va fi împrteas în lo-

cul Astinei, i a plcut împratului

lucrul, i a fcut aa.
5. i erâ un jidov în cetatea Su-

sis, i numele lui Mardoheu al lui

Iair, al lui Semia, al lui Kiseu, din

neamul Iui Veniamin.

6. El erâ din robii cei din Ieru-

salim, pre care i-a fost robit Navu-

hodonosor împratul Vavllonului.

7. i erâ la el o copil crescut,

fata lui Aminadav fratele tatlui su,
i numele ei Estir, i dupce au

rnurit prinii ei, o a înv|at pre ea

ca s-i fie lui femeie, i erâ fei-

oar frumoas la chip.

8. i când s'a auzit porunca îm-

pratului s'au adunat multe feioare

la Susa cetatea cea de supt mâna
lui Gai, i s'a adus Estir la Gai p-
zitorul femeilor.

9. i i-a plcut lui feioara, i a

aflat har înaintea lui, i a grbit a

dâ ei spunul i partea, i pre cele

apte fete. alese ei dela împr|ie, i
o a împodobit pre ea bine i pre

roabele ei în casa femeilor.

10. i n'a artat Estir neamul su,

2. 6. 4 Imp. 24, 14.

nici moia sa, c Mardoheu porun-

cise ei s nu spue.

11. i în toate zilele umblâ Mar-

doheu prin curtea femeilor, ca s
vaz ce se va întâmpl Eslirei.

12. Iar vremea fetei a intrâ la îm-

pratul erâ, dupce treceau dou-
sprezece luni, c aâ se plinesc zi-

lele socotinei, în ase luni se un-

geâ cu uleiu de mirsin, i în ase
luni cu alte mirodenii i cu spu-
nurile femeilor.

13. i atuncea intrâ la împratul,

i de-i zicea s o deâ pre ea s
mearg cu el dela casa femeilor

pân la casa împratului.

14. Seara intrâ i dimineaa se

ducea la casa femeilor cea a doua,

unde erâ Gat famenul împratului

pzitorul femeilor, i mai mult nu

intrâ la împratul fr numai când

o chem anume.

15. i când s'a plinii vremea E-

sfirei, fetei lui Aminadav fratele ta-

tlui lui Mardoheu, ca s intre la

împratul, n'a lepdat nimica de cele

ce i-a poruncit ei Famenul pzito-

rul femeilor, c Estir aflase har la

toi cei ce o vedeau.

16. i a intrat Estir la împratul

Artaxercsu în luna a douspreze-

cea, care este Adar în anul al ap-
telea al împrfiei lui.

17. i iubit împratul pre Estir,

i a aflat har mai mult decât toate

fecioarele, i i-a pus ei diadema

cea îemeiasc.

18. i a fcut împratul osp( tu-

turor prietenilor si i cpeteniilor

în apte zile, înlând nunta Esti-

rei, i a uurat drile la toi cei de

supt împriea lui.

19. i Mardoheu slujâ în curte.

20. Iar Estir n'a spus moia sa,

c aâ i-a poruncit ei Mardoheu,

s se team de Dumnezeu i s p-
zeasc poruncile lui precum fcea

18. 1, 3.
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când era la el, i Estir n'a schim-

bai vieaa sa.

21. i s'au mânieat cei doi fa-

meni ai împratului, cari erau mai

mari pzitorilor lui, c a pus îna-

inte pre Mardoheu, i cerca s o-

moare pre împratul Artaxercsu.

22. Aîlând Mardoheu lucrul acela,

l-a spus Estirei, i ea a spus îm-

pratului sfatul lor.

23. Iar împratul a cercetat pre

cei doi famem, i i-a spânzurat i
a poruncit împratul s însemne în

cartea cea de pomenire, care era în

biblioteca împrteasc, acest lu-

cru bun al lui Mardoheu spre laud.

CAP. 3.

Uneltirile lui Aman.

Dup acestea a mrit împratul

Artaxercsu pre Aman al lui A-

madat Vugheul, i l-a înlat pre el,

i edeâ mal sus decât toi priete-

nii lui.

2. i toi cei din curte se închinau

lui, c aâ a poruncit împratul s
iac, iar Mardoheu nu se închina lui.

3. i au zis cei din curtea împ-
ratului lui Mardoheu : pentruce n'a-

sculi de cele ce zice împratul?

4. In toate zilele ziceau lui, i n'a-

scultâ, i a spus lui Aman, c Mar-

doheu se împrolivete cuvintelor îm-

pratului, i le-a spus lor Mardo-

heu c este jidov.

5. i înelegând Aman, cum c
Mardoheu nu se închin lui, s'a mâ-

nieat foarte.

6. i a vrut s piarz pre toi ji-

dovii, câi erau supt împriea lui

Artaxercsu.

7. i a icut sfat în anul al doi-

sprezecelea al împriei lui Ar-

taxercsu, i a aruncat sori pre zile

i pre luni, ca într'o zi s piarz

neamul lui Mardoheu, i a czut
sorul pe ziua a patrusprezecea a lu-

nii lui Adar.

8. i a grit ctre împratul Ar-

taxercsu, zicând : este un neam ri-

sipit în neamuri în toat împriea
ta, i legile lor sunt sireine de ale

tuturor neamurilor, i de legile îm-

pratului n'ascuit, i nu folosete

împratului a-i lsa pre ei.

9. De se pare împratului porun-

ceasc s-i piarz pre ei, i eu voiu

dâ la vistieria împratului zece mii

de talani de argint.

10. i scoând împratul inelul

l-a dat în mâna lui Aman s pe-

cetluiasc cele ce s'au scris asupra

Jidovilor.

11. i a zis împratul lui Aman:
argintul ini-e-1, iar cu neamul Jido-

vesc f cum vrei.

12. i s'au chemat scriitorii îm-

pratului în luna întâiu a treispre-

zecea zi, t au scris cum a porun-

cit Aman mai marilor olirei i c-
peteniilor în toate rile dela India

pân la Etiopia la cele o sut i dou-
zeci i apte de ri, cpeteniilor

neamurilor în limbile lor, cu numele

lui Artaxercsu împratul.

13. i s'au trimis prin purttorii

de cri în toat împriea lui Ar-

taxercsu, s piarz neamul Jidovi-

lor în ziua dintâiu a lunei a dou-
sprezecea, care este Adar, i s je-

fuiasc averile lor.

Iar izvodul crii este acesta : „Ma-

„rele împrat Artaxercsu celor de

„la India pân la Etiopia, a o sut
„douzeci i apte de ri, domni-

lor i cpeteniilor celor supui îm-

priei lui acestea scrie: preste

„multe neamuri stpânind i toat

„lumea biruind, am vrut nu cu se-

„mefiea mrirei s m înal, ci mai

„vârtos cu linite i cu blândee pu-

„rurea petrecând pre cei supui în

„viea cu linite totdeauna a-i ae-
„zâ, i împriea am vrut s o fac

3. 10. s, 2, 8; Fac. 41. 42.
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„pacinic, i în ea s poat umblâ

„pân la margini, i sînnoesc pa-

„cea cea dorit tuturor oamenilor.

„Am întrebat pre sfetnicii mei, cum
„s'ar putea duce aceasta la îndepli-

nire? Cel ce la noi întrece pre cei-

lali cu înelepciunea i cu neschim-

bat bunvoinf i cu adeverit

„credinj s'a dovedit i al doilea

„dup împr{iea mea cinstit, anu-

„me Aman, ne-a spus nou cum c
„între toate neamurile din lume este

„amestecat un neam cu legile îm-

„protivitor tuturor neamurilor, i po-

runcile împrailor pururea neso-

„cotindu-le, aâ cât împrjiea noa-

„str, care fr de ponos ne nevo-

„im s o cârmuim, nu se poate a-

„ezâ. Socotind dar acest neam sin-

guratic i osebit i celorlali oa-

„meni împrotivnic, i dup legi sîre-

„ine petrecând, împrotivindu-se lu-

crurilor noastre, i foarte rele r-
uti svârind, în cât împriea
„noastr pace i statornicie s nu

„poat aveâ, am poruncit ca ori

„care se vor însemn vou în crile

„cele scrise de Aman, care este pus

„mai mare preste lucruri, i al doi-

„lea al nostru printe, toi cu femei

„i cu prunci s piar cu toat s-
mâna de sbiile vrjmailor fr
„nici o mil i îngduin, în ziua

„a patrusprezece a lunii a douspre-

zecea Âdar anul acesta.

„Ca cei ce i mai nainte au fost,

„i acum sunt vrjmai într'o zi cu

„sila pogorându-se la iad ; de aci

„înainte necltit i desvârit s ni

„se aeze lucrurile".

14. Iar izvoadele crjilor s'au dat

în fiecare ar, i s'a poruncit la

toate neamurile s fie gata în ziua

aceasta.

15. i se grbea lucrul la Susa,

iar împratul i Aman se desftau,

i cetatea se turbur.

CAP. 4,

Jalea i postul Jidovilor.

Mardoheu înelegând ce s'a f-

cut, 'a rupt hainele sale i s'a

îmbrcat cu sac i s'a presrat cu

cenu, i ieind pre uliile cetii,

strig cu glas mare : piere neamul

care nici o strmbtafe n'a fcut.

2. i a venit pân la poarta îm-

pratului, i a sttut, c nu er lui

slobod s intre în curte, având sac

i cenu.
3. i în toat (ara unde se ve-

stise crile, strigare i tânguire i
plângere mare er jidovilor, sac i
cenu au aternut îorui.

4. i au intrat slujnicile i îame-

nii împrtesei, i îi spuser ei, iar

ea s'a întristat dac a auzit ce s'a

fcut, i a trimis s îmbrace pre

Mardoheu, i s ia dela ei sacul,

dar el n'a crezut.

5. Deci Estir a chemat pre Ahra-

teu famenul su, care sta la ea, i
1-a trimis, ca s îneleag dela Mar-

|
doheu adevrul.

j
6. Iar Mardoheu i-a spus lui ce

|
s'a fcut, i fgduina ce a fcut

I
Aman împratului s deâ la vistie-

rie zece mii de taianti, ca s piar-

z pre Jidovi.

7. i izvodul poruncii dat în Su-

sa, ca s-i piarz pre ei, 1-a dat lui

ca s-1 arate Estirei, i a zis lui

:

s-i porunceasc ei s intre s se

roage împratului, i s-l roage pen-

tru popor aducându-i aminte de zi-

lele smereniei tale, cum fe-ai hrnit

cu mâinile mele, c Aman cel ce

este al doilea dup împratul a grit

asupra noastr spre moarte, roag
pre Domnul, i grefe împratului

pentru noi, i ne izbvete de moarte.

8. i intrând Ahrafeu, i-a grit ei

toate cuvintele acestea.

9. i a zis Estir ctre Ahrateu:

mergi la Mardoheu, i zî:



CARTEA ESTIREI 4 635

10. C toate neamurile împriei
tiu, cum c tot omul, sau femeia,

care va intra la împratul în curtea

cea mai dinluntru nechemat, nu

este lui mântuire, afar de acela,

cruia va întinde împratul toiagul

cel de aur, acela se va mântui, i
eu nu sunt chemat s intru la îm-

pratul de sunt treizeci de zile.

îî. i a spus Ahrateu lui Mar-

doheu, toate cuvintele Estirei.

12. i a zis Mardoheu ctre A-

hrateu, mergi i zi ei : Estir, s nu

zici întru sinei, c te vei mântui

singur întru împrie afar din loji

Evreii,

13. C de nu vei ascult într'a-

ceasl vreme, din alt parte ajutor

i sprijineaî va îi Evreilor, iar tu

i casa tatlui tu vei pieri, c cine

tie c tu le-ai fcut împrteas
în vremea aceasta.

14. i a trimis Estir pre cel ce a

venit la- ea s spue iui Mardoheu:

15. Mergi i adun pre Evreii cei

din Susa, i posti{i pentru mine, i
s nu mâncai nici s bei în trei

zile, noaptea i zius, i eu i roa-

bele mele nu vom mâncâ, i atunci

voiu intra la împratul împrotiva

legii fcând, mcar de va trebui s
i pier.

16. i ducându-se Mardoheu, a

fcut cum i-a poruncit lui Estir.

i s'a rugat Domnului, Mardoheu,

pomenind toate lucrurile Oomnului,

i a zis: „Doamne, Doamne îrnp-

„rate atottiitorule, toate simt supt

„stpânirea la, i nu este cine s
„stea împrotiva ta de vei vrea sa

„mânluefi pre fsrail. C tu ai f-
„cuf cerul i pmântul i lot ce este

„minunat supt cer, i eti Domn
„tuturor, i nu este cine s sleâ

„împrotiv {ie Doamne. Tu toate le

„cunoti. Tu Doamne tii c nu din

„semeie, nici din trufie, nici din

4k. 10. 5, 2; i 8, 4.

„iubire de mrire am fcut aceasta, ca
„s nu m închin trufaului Aman.

„Ca fî voit a srut i talpele picioa-

relor lui pentru mântuirea lui Is-

„rail. Ci am fcut aceasta, ca s
„nu puiu mrirea omului mai pre

„sus de mrirea lui Dumnezeu, i
„ca s nu m închin nimnui, fr
„numai (ie Domnul meu, netcând
„eu acestea din trufie. i acum
„Doamne Dumnezeule împraiul i
„Dumnezeul lui Avraam, fie-i mil
„de poporul tu, c caut s ne

„strice pre noi, i poftesc s piarz

„motenirea ta cea dintâiu, nu trece

„cu vederea partea ta, care o ai

„rscumprat {ie din Eghipet.Ascult

„rugciunea mea, i te îmblânzete

„spre motenirea la, întoarce plân-

„sul nostru întru bun petrecere,

„ca fiind vii, s ludm numele tu
„Doamne, i s n'asîupi gura celor

„ce te laud pre tine. i fot Israilul

„a strigat cu putere, c moartea lor

„este dinaintea ochilor lor." i Estir

împrteasa a alergat la Domnul
fiind cuprins de frica morii, i
lepdându-i hainele mrirei sale,

s'a îmbrcat cu haine de plâns i
de jale, i în locul unsorilor celor

frumoase, cu cenu t cu gunoiu

'a umplut capul su, i trupul su
1-a smerit foarte, i tot locul des-

ftrii sale l-a umplut de prul su
cel smuls, i rugândiî rse Domnului

Dumnezeului lui Israil, a zis : „Dom-

nul meu i împratul nostru tu

„eti singur, ajut-mi mie cei sin-

gure, care n'am alt ajutor, fr nu-

„mai pre tine, c peirea mea este

„înaintea mea. Eu am auzit dela

„tatl meu în neamul prinilor mei,

„c tu Doamne ai luat pre Israil

„din toate neamurile i pre prinii

„notri din toi strmoii lor întru

„motenire vecinic, i le-ai fcut

„lor câte ai gril.

„i acum am pctuit înaintea
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„ta, i ne-ai dat pre noi în mâinile

„vrjmailor notri. Peniruc am
„mrit pre dumnezeii lor, drept eti

„Doamne. i acum nu s'au îndestu-

„lat cu amrciunea robiei noastre,

„ci tu ai pus mâinile lor preste

„mâinele idolilor lor. S strice f-

gduina gurii tale, i s piarz

„pomenirea ta i s astupe gura

„celor ce te laud pre tine i s
„sting mrirea casei tale i a jert-

felnicului tu. i s deschiz gura

„neamurilor spre buntile celor

„dearte, i s laude pre împratul

„cel trupesc în veac. Nu dâ Doamne
„schiptrul tu celor ce nu sunt, ca

„s nu râz de cderea noastr, ci

„întoarce sîatul lor asupra lor, i
„pre cel ce a început asupra noa-

str, pune-1 spre pild. Adu-i a-

„minte Doamne, i te arat nou
„în vremea necazului nostru, i-mi

„d mie îndrsneal împrate al

„dumnezeilor i a toat domniea

„Stpâne. D cuvânt bine întocmit

„în gura mea înaintea leului, i
„schimb inima lui spre ura celui

„ce se lupt asupra noastr, i spre

„pierderea lui i a celor ce sunt

„într'un gând cu el. Iar pre noi ne

„mântuele cu mâna ta, i-mi ajut

„mie cei singure, care n'am pre altul

„afar de tine Doamne cel ce pre toi

„cunoti i tii c am urît mrirea
„celor frdelege, i ursc patul ce-

„lor netiai împrejur i al tuturor

„celor de alt neam. Tu tii nevoia

„mea, c ursc semnul trufiei mele

„care este pre capul meu în zilele

„vederii mele, urscu-1 ca pre o

„cârp a unei femei, care are cele

„de preste lun, i nu-1 port în zi-

„lele linitii mele. i n'a mâncat

„roaba ta la masa lui Aman, i
„n'am mrit ospul împratului, nici

„am but vin din turnri.i nu s'a ve-

„selit roaba ta din ziua în care m'am
„mutat aici pân acum, fr numai

„întru tine Doamne Dumnezeul îuî

„Avraam. Dumnezeule cel puternic

„preste toi, ascult glasul celor fr
„de ndejde, i ne mântuefe pre

„noi din mâna celor ce caut s
„ne fac ru, i m mântuete de

„frica mea."

CAP. 5.

Estir la împratul. Aman unelteti

moartea lui Mardoheu.

Si
a fost în ziua a treia dupce

1
a fost în linite rugându-se, s'a

desbrcat de hainele cele de întri-

stare i s'a îmbrcat în cele de m-
rire.

2. i fcându-se strlucit, che-

mând pre vztorul tuturor i mân-
tuitorul Dumnezeu, a luat pre cele

dou slujnice, i pre una se reze-

ma, ca cum s'ar gingi, iar cea-

lalt mergea dup dânsa ridicând

hainele ei.

3. i ea rumenindu-se ca în floa-

rea frumuseii sale, i faa ei blân-

d i foarte iubit, iar inima ei în-

cremenit de fric.

4. i intrând prin toate uile, a

sttut înaintea împratului, i el e-
dea pre scaunul împriei sale, cu

toate hainele împrteti îmbrcat
tot cu aur i cu pietre scumpe, i
erâ înspimânttor foarte.

5. i ridicând el faa sa aprins

de mânie, foarte mânios s'a uitat,

i a czut împrteasa i s'a schim-

bat faa ei, în cât a leinat i s'a

plecat pre capul sîujnicii, care mer-

geâ cu ea.

6. i au mutat Dumnezeu duhul

împratului întru blândee, i spe-

riindu-se a srit din scaunul su, i
o a luat pre ea în braele sale pân
ce 'a venit în fire, i o mângâia

pre ea cu cuvinte de pace, i a zis

ctre ea: ce-i este Estir? Eu sunt

fratele tu, îndrznete, nu vei muri,
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c de obte este porunca noastr
apropie-te.

7. i ridicând toiagul cel de aur»

1-a pus presle grumazii ei, i o a în-

bunat pre ea, i i-a zis : grete-mi.

8.i ea a zis lui :vzutu-fe-am doam-

ne, ca pre îngerul lui Dumnezeu, i
s'a iurburaf inima mea de groaza

mrirei fale, c minunai eli doam-

ne, i faa ta este plin de daruri.

9. i grind ea, iar a czut lei-

nat, iar împratul s'a turburat, i
toat curtea lui o mângâia pre ea.

10. i a zis împratul: ce vrei

Estir, i ce ceri? Pân la jumtate

de împriea mea, voiu dâ (ie.

îl. Zis-a Estir: zi însemnat este

mie astzi, deci de se pare împ-
ratului s vie i împratul i Aman
la ospul, care voiu face eu astzi.

12. i a zis împratul: grbii de

chemai pre Aman, ca s facem cu-

vântul Estirei, i au mers amândoi

la ospul, care a zis Estir.

13. Iar la butur a zis împra-
tul ctre Estir: ce vrei împrteas
Estiro? i voiu face ie ca unor

vrednici.

14. Iar ea a zis : cererea mea i ru-

gciunea mea este, c de am aflat

har înaintea împratului, s vie îm-

pratul i Aman i mâine Ia osp-
ul, care voiu face lor, i mâine voiu

spune acestea.

15. i a ieit Aman dela împra-
tul foarte vesel i voios, îns v-
zând Aman pre Mardoheu jidovul

în curte, s'a mânieat foarte.

16. i mergând la ale sale, a che-

mat pre prieteni i pre Zosara fe-

meia sa.

17. i le-a artat lor avuiea sa

i mrirea, care împratul o a dat

lui, i cum 1-a fcut pre el mai mare
i povjuitor împriei.

18. i a zis Aman: n'a chemai

împrteasa cu împratul pre ni-

5. 10. Marc. 6, 23.

meni la osp, fr numai pre mine,

înc i mâine m'a chemat.

19. Ci aceasta mie nu-mi place,

când vz pre Mardoheu jidovul în

curte.

20. i a zis ctre el Zosara fe-

meia lui i prietenii : poruncete s
se taie un lemn de cincizeci de coi,

i mâine zi împratului, i s se

spânzure Mardoheu pre lemn, iar

tu intr la osp cu împratul i te

veselete.

21. i a plcut lui Aman cuvân-

tul, i a gtit lemnul.

CAP. 6.

Mardoheu în mare cinste.

Iar
Domnul au deprtat somnul de

la împratul în noaptea aceea, i
a zis slujitorului su, s aduc scri-

sorile cele de pomenire ale zilelor,

s-i citeasc lui.

2. i a aflat scrisorile cele ce s'au

scris pentru Mardoheu, cum a spus

împratului pre cei doi fameni ai

împratului, când pzeau ei i cu-
tau s-i pue mâinile lor pre Ar-

taxercsu.

3. i a zis împratul: ce cinste

sau dar am fcut lui Mardoheu?
i au zis slujitorii împratului: nu

i-ai fcut lui nimica.

4. Iar când întreb împratul pen-

tru bunvoirea lui Mardoheu, iat

Aman erâ în curte, i a zis împ-
ratul: cine este în curte? C venise

Aman în curte, ca s zic împra-

tului, s spânzure pre Mardoheu pre

lemnul care 1-a gtit.

5. i au zis slujitorii împratului:

iat Aman st în curte, i a zis îm-

pratul: chemai-1 pre el.

6. i a zis împratul lui Aman:
ce voiu face omului, pre care vreau

eu s-1 cinstesc?

7. i a zis Aman întru sine : pre

cine vrea împratul s cinsteasc,

fr numa| pre mine?



638 CARTEA ESTIREI 6-7

8. i a zis ctre împratul: omul

pre care vreâ împratul s-1 cin-

steasc, s aduc slugile împratu-

lui vemânt de vison, cu care se

îmbrac împratul, i cal pre care

încalec împratul.

9. i s-i deâ unuia din prietenii

cei cinsti|i ai împratului, i s îm-

brace pre omul pre care iubete îm-

pratul, i s-1 pue clare pre cal,

i s strige pre uliele cetii, zi-

când : aâ va fi la tot omul pre care

împratul voete a-1 mri.

10. i a zis împratul lui Aman:
bine ai grit, aâ f Iui Mardoheu

jidovul, cel ce slujete în curte, i
s nu lai s treac nici un cuvânt

din cele ce ai grit.

11. i a luat Aman vemântul i
calul, i a îmbrcat pre Mardoheu,

i 1-a suit pre el pre cal, i a tre-

cut pre uliile cetii, i a strigat zi-

când: aâ va fi la tot omul, pre

care împratul vreâ s-1 mreasc.
12. i s'a înapoiat Mardoheu la

curte, iar Aman s'a întors întru ale

sale suprat asupra capului su.
13. i a povestii Aman Zosarei

femeii sale i prietenilor, cele ce

s'au întâmplat, i au zis ctre el

prietenii i femeia : de este din nea-

mul Jidovilor Mardoheu, i ai înce-

put a te smeri înaintea lui, vei c-
dea cu adevrat, i nu vei puteâ

s-i izbândeti asupra lui, c Dum-
nezeul cel viu este cu dânsul.

14. Înc grind ei, au venit îame-

nii i au grbit pre Aman s mearg
la ospul, care i-a gtit Estir.

CAP. 7.

Aman spânzurat.

i au intrat împratul i Aman s o-

spteze împreun cu împrteasa.
2. i a zis împratul Estirei a doua

zi când osptâ, ce este Estir împr-

6. S. Daniil 5, 16, 29.

teas? i ce este cererea ta? i ce

este rugciunea ta? Eu voiu dâ ie

pân la jumtate de împria mea.

3. i rspunzând Estir, a zis : de

am aflat har înaintea împratului,

druiasc-mi mie i poporului meu
iertarea pentru care m rog.

4. C vândui suntem, eu i po-

porul meu spre perire, spre jefuire

i spre robie, noi i pruncii notri

s fim robi i roabe, i am cunos-

cut, c nu este vrednic vrjmaul
de curtea împratului.

5. i a zis împratul : cine este

acesta, care a îndrsnit a face lu-

crul acesta?

6. i a zis Estir: omul vrjma
Aman cel ru acesta este, iar A-

man s'a cutremurat de împratul

i de împrteasa.
7. Deci împratul sculându-se dela

mas a mers în grdin, iar Aman
se ruga de împrteasa i cerea

mil, pentruc se vedeâ pre sine

în primejdie.

8. i s'a întors împratul din

grdin, iar Aman czuse jos ru-

gând pre împrteasa, i a zis îm-

pratul : înc i pre femeia mea o

silete în casa mea? Iar Aman a-

uzind s'a turburat.

9. i a zis Vugatan unul din ia-

rneni, fiindc acesta tia lemnul cel

de spânzurat, c 1-a fost vzut în

casa lui Aman, când 1-a chema.1 la

cina împratului, i întrebând de

acela, a îneles dela unul din slugi

ce se gtete. Deci a zis ctre îm-

pratul : iat i lemn a gtit Aman
lui Mardoheu, celui ce a grit pen-

tru împratul, i este ridicat de A-

man lemnul de cincizeci de coi,

i a zis împratul : s fie spânzu-

rat el pre dânsul.

10. i a fost spânzurat Aman de

lemnul care 1-a fost gtit lui Mar-

doheu, i atunci a încetat mânia

împratului.
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CAP. 8.

Rsbunarea Jidovilor.

In
ziua aceea împratul Artaxerc-

su a drui! Estirei tot ce avea A-

mart vrjmaul, i a chemat îm-

pratul pre Mardoheu, c a spus

Estir, c este rudenie cu el.

2. i a luat împratul inelul, care

1-a luat dela Aman i 1-a dat lui Mar-

doheu.

3. i a pus Estir pre Mardoheu

preste toate ale lui Aman, i ado-
gând a grit ctre împratul i a

czut la picioarele lui, i s'a rugat

ca s strice rutatea lui Aman i
câte a îcui el Jidovilor.

4. i a întins împratul Estirei

toiagul cel de aur, i sculându-se

Estir a stat înaintea împratului.

5. i a zis Estir: de ji se pare

{ie, i de arn aflat har, s se tri-

mit i s se întoarc crile cele

trimise de Aman, care le-a scris s
piarz pre Evreii cei din impar*
{iea ta.

6. C, cum voiu putea vedeâ eu

chinuirea poporului meu, i cum
voiu puteâ s m mântuiesc, când

piere neamul meu?
7. i a zis împratul ctre Estir

:

dac toate câte are Aman :{i-am

dat i {i-am druit f>'e, i pre el

l-am spânzurat pre lemn, pentruc
a ridicat mâinile asupra Jidovilor,

ce înc mai ceri?

8. Scriei i voi cu numele meu,

cum v place, i pecetluiji cu inelul

meu, c, câte se scriu din porunca

împratului i se pecetluiesc cu i-

nelul meu, nimenea nu se poate

împrotivî acelora.

9. i s'a chemat scriitorii în^luna

dintâiu, care este Nisart în dou-
zeci i trei a anului acestuia, i s'au

scris Evreilor, câte a poruncit dre-

gtorilor casei i cpeteniilor dom-
nilor dela India pân la Etiopia, la o
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sut i douzeci i apte de domni
în fiecare {ar în limba lor.

10. i s'a scris în numele împ-
ratului i s'a pecetluit cu inelul lut,

i a trimes scrisorile prin purttorii

de cri,

11. i le-a poruncit lor, ca s tr-

iasc dup legile lor în toat ce-

tatea, i s-i izbândeasc, i vr-
mailor si s le iac ce vreau,

s-i piarz, s-i omoare cum vor

socoti, s le jefuiasc lucrurile i
s pusîiasc (rile vrmailor si
i s împreasc przile lor.

12. Pre cari i-au ucis într'o zi

în toat împr{ia lui Arfaxercsu,

în ziua a treisprezecea a iunii a

dousprezecea care este Adar.

13. Acesta este izvodul crilor

celor scrise : marele împrat Ar-

faxercsu celor ce sunt.pui cpetenii

preste o sut i douzeci i apte
de ri, dela India pân la Etiopia, i
celor ce ale noastre cuget, bucur.e:

„Mul{i cu prea multa fctorilor

„de bine buntate mai adesea cin-

„sfinduse mai mult se truîesc. i
„nu numai celor supui nou caut
„a le face ru, ei neputând suferi,

„ci i asupra fctorilor si de bine

„se silesc a meteugi. i mul-
„mirea nu numai dintre oameni stri-

„cându-o, ci i cu buni{ile, care

„le au semeindu-se i înl{ându-se,

„de certarea cea urîioare de rele a

„lui Dumnezeu, celui ce toate pu-

„rurea le vede socotesc a fugi. i
„de multe ori se întâmpl, ca pre

„cari stpâniforul mai prieteni i
„mai credincioi i-a fcut, crora

„cârma împr{iei o a încredinat,

„pre domnii si în foarte mari pri-

mejdii i-au bgat, fiindc ar vreâ

„a se folosi cu ei, pentru ca s-t
„izbândeasc sfrâmbtjile sale, cele

„deosebi, vars sângele nevinova-

ilor. i înal mintea slpânifori-

„lor lor, care nu tie de înelciune,
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„i înelepciunea cu viclenie i cu

„minciuni o amgesc. Care lucru

„i din istoriile cele vechi, precum

„am artat, i din cele ce suni îna-

intea ochilor notri se dovede-

te, cum c cu rele îndemnri ale

„unora bunvoin a împrailor
„se întoarce spre ru. Pentru aceea

„purtând grije, ca cu loji oamenii

„din împria noastr s se |ie

„pacea, nebgând seam de pârele,

„cu care se nevoiesc s ne înale

„pre noi, osebind cele ce se pun

„înaintea ochilor notri, socotindu-le

„cu blând cercetare. Pentru aceea

„nu trebuie s gândifi, c din uu-
rarea min{ii noastre vine, de dm
„porunci osebite, ci cum c dup
„întâmplarea i lipsa vremiîor, pre-

cum poftete folosul deobte, ju-

„decm. i ca mai bine s înele-

gei ce zicem, Aman fiul lui Ama-
„dat, i cu mintea i cu neamul

„machidonean, i strein de sângele

„Perilor, i buntatea noastr cu

„tirnia întinând-o ca pre un ne-

mernic l-am fost primit. i fcân-
„du-se prieten nou, a cunoscut iu-

„birea noastr de oameni, care a-

„veam spre lot neamul atâta, cât

„tatl nostru s'a chemat, i de foi

„s'a cinstit al doilea dup noi. i
„într'atâta s'a înlat cu semetia,

„în cât a vrut s ne lipseasc i
„de împrie i de viea{. i pre

„Mardoheu mântuitorul, i foarte

„marele fctor de bine al nostru,

„i pre cea fr de prihan so{iea

„împriei noastre Estir cu tot nea-

„mul lor cu multe minciuni i me-
„teugiri de înelciune i-a cerut

„spre pierzare. Gândind c dac îi

„va omorî pre ei, ne va afla pre

„noi singuri, i împr{iea Perilor

„o va mutâ la Machidoneni. Iar noi

„pre Jidovii, pre cari cel de trei ori

„spurcat i-a dat spre moarte, i-am

„aflat nu fctori de rele, ci prea
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„cu drepte legi vieuind i fiind fii

„prea înaltului i prea marelui Dum-
„nezeu celui viu, celui ce cu bun
„vrerea sa ne-au dat nou i str-

moilor notri împriea. Nu vei

„ascult de crile cele trimise de

„Aman al lui Atnadat, pentru care

„rutate a lui înaintea porilor ce-

„ttii Susilor s'a spânzurat cu toat

„casa, Dumnezeu afofiitorui degrab

„dând lui judecat, de ce a fost

„vrednic. Iar scrisoarea crii ace-

„tia s o vestii în tot locul cu în-

drzneal, s lsai pre Jidovi s
„triasc dup legile lor.

„i s le ajutai lor, ca pre cei

„ce din vremea primejdiei s'au scu-

„lat asupra lor, s-i izbândeasc

„în treisprezece zile ale lunii a dou-
sprezecea, care este Adar, pentruc

„aceast zi, care er s fie de pie-

„rirea neamului celui ales atotpu-

ternicului Dumnezeu, o au fcut lor

„de bucurie. Pentru aceea dar i voi

„între srbtorile voastre cele nu-

mite s o inei i s o serbai cu

„toat desftarea, ca i acum i
„dup aceasta mântuire s fie vou
„i celor ce binevoesc Perilor, iar

„celor ce ne viclenesc nou, pome-

nire de pierire. Iar toat cetatea

„sau ara, care nu va face aa, cu

^sabie i cu foc s piar cu urgie,

„ca nu numai oamenilor neclcat,

„ci i hiarelor i pasrilor în toat

„vremea urîf s fie. Iar izvoadele

„s se pue la vederea ochilor în toat

„împrfiea, i gata s fie toi E-

„vreii într'aceast zi, s bat pre

„vrjmaii lor".

14. i au ieit clreii grbind s
fac cele zise de împratul, i au ve-

stit porunca i în cetatea Susa.

15. i Mardoheu a ieit îmbrcat

cu vemânt împrtesc, i având cu-

nun de aur i diadem de vison

mohorît, i vzând cei din Susa

s'au veselit.
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16. Iar Jidovilor s'a fcut lumin
i veselie.

17. Prin ceti i prin ri ori unde

s'a dai porunca bucuriei i veseliei

Jidovilor, desîlare i veselie,i muli

din neamuri se tiau împrejur i se

fceau Jidovi pentru frica Jidovilor.

CAP. 9.

Jidovii rânduesc srbtoare.

Iar
în luna a dousprezecea în trei-

sprezece zile ale lunii care este

Adar, au venit crile cele scrise de

la împratul.

2. i în ziua aceea au pierit cei

ce erau împrotiva Jidovilor, c ni-

meni n'a statut împrotiv-le.temân-

du-se de dânii.

3. C boierii domnilor i tiranii i
scriitorii cei împrteti cinsteau

pre jidovi.

4. C frica lui Mardoheu era pre-

ste ei.

5. i Mardoheu din zi în zi se

mreâ, c poruncise împratul, ca

numele lui în toat împriea s
se vesteasc.

6. i în cetatea Susis au ucis Ji-

dovii cinci sute de oameni.

7. Pre Farsanes, pre Delfon i pre

Fasga,

8. Pre Faradata, pre Varea i pre

Sarvaca,

9. Pre Marmasima, pre Ruîeon,

pre Aseon i pre Zavuteon.

10. Cei zece feciori ai lui Aman,

liul lui Amadat Vugheul vrjmaul
Jidovilor, i i-a jefuit în ziua aceea.

11. i s'a dat împratului num-
rul celor pierii în Susa.

12. i a zis împratul ctre E-

stîr : omorît-au Jidovii în cetatea

Susa cinci sute de oameni, dar îm-

prejur ce socoteti c vor îî fcut?
Ce te mai rogi înc, i va fl |ie?

13. i a zis Estir împratului: s
se deâ Evreilor, s se fac aâ i

Biblia

mâine, ca s spânzure pre cei zece

feciori ai lui Aman.
14. i a poruncit împratul aâ

s fie, i a dat Jidovilor cetjii tru-

purile fiilor lui Aman s le spân-

zure.

15. i s'au adunat Jidovii în Susa

în patrusprezece zile ale îunei lui

Adar, i au ucis trei sute de oa-

meni, i nimica n'au jefuit.

16. i ceilali Jidovi dintru îm-

prie s'au adunat i le-au ajutat

lor, i au încetat deîa rsboiu, c
au omorîl dintr'îni cincisprezece

mii, în treisprezece zile ale lui Adar,

i nimica n'au jefuit.

17. i în ziua a patrusprezecea

a acestei luni au odihnit, i o au

inut zi de odihn cu bucurie i
cu veselie.

18. Iar Jidovii cei din cetatea Su-

sis s'au adunat, i în a patruspre-

zecea zi s'au odihnit, i în a cinci-

sprezecea aijderea petreceau cu bu-

curie i cu veselie.

19. Pentru aceea Jidovii cei risi-

pii prin ar afar de ceti, pe-

trec ziua a patrusprezecea a lunii

lui Adar, zi bun cu veselie, trimi-

ând daruri fiecare aproapelui su;
iar cei ce lcuiesc la scaunele ce-

tilor, la cincisprezece zile ale lunii

lui Adar iac veselie, trimiând da-

ruri celor de aproape.

20. i a scris Mardoheu cuvintele

acestea în carie, i le-a trimis Ji-

dovilor celor din împriea lui Ar-

tacseresu, celor de aproape i ce-

lor de departe,

21. S statorniceasc aceste zile

bune, i s ie srbtoare ziua în-

tr'a patrusprezecea i a cincispre-

zecea a lunii lui Adar.

22. Penfruc într'aceste zile s'au

odihnit Evreii de vrjmaii lor, i
luna lui Adar, întru care s'a întors

lor plânsul întru bucurie i întri-

9. 22. Neemia 8, 11, 12.

41.
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starea în zi bun s o petreac ca

nite zile bune de nunf i de ve-

selie, lrimiând daruri prietinilor i
sracilor.

23. i au fcut Evreii precum le-a

scris lor Mardoheu

;

24. Cum Aman a lui AmadalVugheul

le vrjmâ lor, cum a plnuit i a

aruncat sori ca s-i piarz pre ei.

25. i cum a intrat la împra-
tul zicând s spânzure pre Mardo-

heu, i câte rele a ispitit s aduc
asupra Jidovilor, care apoi s'au în-

tors asupra lui, i fu spânzurat el

i feciorii lui.

26. Pentru aceea s'au chemat zi-

lele acestea purim, adic sori, c
în limba lor sorii se chemau purim

pentru cuvintele crii acetia, i
câte au pit pentru acestea i câte

li s'au fcut lor i li s'au împrit.

27. i au primit Jidovii asupra lor

i asupra seminiei lor i asupra

tuturor celor ce in legea jidoveasc,

ca nicidecum într'alt chip s nu

petreac zilele acestea, pomenire f-

când din neam în neam, i în ce-

tate i în motenire i în ar.
28. îar zilele acestea ce se zic pu-

rim, se vor ineâ în toat vremea, i
pomenirea lor nu va lipsi din neam.

29. i a scris Estir împrteasa
îata lui Aminadav i Mardoheu ji-

dovul câte a fcut atuncea, întrind

cartea despre cele ce se zic purim;

30. Cum Mardoheu i Estir îm-

prteasa hotrîse asupra lor.

31. i atunci s'a rânduit post,

dup sfatul lor.

32. i Estir a porunci! s se în-

ireasc în veci i s scrie aceasta

spre pomenire.

CAP. IO.

Lauda lui Mardoheu.

i a scris împratul preste toat
împriea pmântului i a mrii.

25. 8, 8. 26. 3, 7.

2. i friea i bârbiea, avuiea

i mrirea împriei lui, iat s'a

scris spre pomenire în cartea îm-

prailor Perilor i a Midilor.

3. C Mardoheu erâ al doilea dup
împratul Artacsercsu, i mare erâ

întru împrie, i mrit de Jidovi

i iubit, i povesteâ petrecerea la

tot neamul su.
4. i a zis Mardoheu : dela Dum-

nezeu s'au fcut acestea,

5. C mi-am adus aminte de vi-

sul care l-am vzut despre cuvin-

tele acestea, c n'a trecut dintr'în-

sele nimic.

6. Izvorul cel mic, care s'a fcut

rîu, i erâ lumin i soare, i erâ

ap mult, Estir este rîul pre care

o a luat împratul, i o a fcut îm-

prteas.
7. îar cei doi balauri, eu sunt i

Aman.
8. Iar neamurile cele ce s'au a-

dunat, sunt cei ce au vrut s piarz

numele Jidovilor.

9. Iar neamul meu, acesta este l-

srail, cel ce a strigat ctre Dum-
nezeu, i s'a mântuit, i au mân-
tuit Domnul pre poporul su, i
ne-au izbvit Domnul pre noi din

toate relele acestea.

10. i au fcut Dumnezeu semne
i minuni mari, care nu s'au fcuf

la nici un neam.

11. Pentru aceea au fcut doi sori,

unul pentru poporul lui Dumnezeu,

i altul pentru toate neamurile.

12. i au venit amândoi sorii a-

cetia la ceas i la vreme i la zi

de judecat înaintea lui Dumnezeu
întru toate neamurile.

13. i 'au adus aminte Dumnezeu
de poporul su, i au îndreptat mo-
tenirea sa.

14. i vor fi lor zilele acestea în

luna lui Adar, în patrusprezece i
cinsprezece zile ale lunii acetia cu

adunare i cu bucurie i cu vese-
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lie înaintea lui Dumnezeu în nea-

muri în veac întru poporul su lsrail.

15. In anul al patrulea împrind
Pfolomeiu i Cîeopatra, ajjadus Do-

soteiu, care a zis c este Preot i

Levit, i Ptolomeiu feciorul lui, car-

tea cea înainte pus acelor ce se zic

purim, care a zis c este, i o a

tlmcit Lisimah Ptolomeiu cel din

Ierusalim.



CARTEA LUI IOV
CAP. 1.

Relele întâmplri ale lui Iov.

Un om oarecare er în ara Av-

silidii, cruia erâ numele Iov, i
era omul acela fr de prihan,

drept, adevrat, cinstitor de Dum-
nezeu, i se fereâ de tot lucrul ru.

2. i s'a nscut lui apte feciori

i trei îete.

3. i erau vitele lui oi apte mii,

cmile trei mii, perechi de boi cinci

sute, i cinci sute de asine ce se

pteau, i slugi multe foarte, i lu-

cruri mari erau lui pre pmânt, i
erâ omul acela de bun neam despre

rsritul soarelui.

4. i adunându-se feciorii Iui u-

nul la altul, fceau ospee în toate

zilele, luând împreun cu sine i pre

cele trei surori ale lor, s mnânce
i s beâ cu dânii.

5. i dupce se siârau zilele os-

pului, frimefeâ îov, i-i cureâ
sculându-se de diminea, i adu-

ceâ pentru dânii jertfe, dup nu-

mrul lor, i un viel pentru pcat,

pentru sufletele lor, c zicea îov; ca

nu cumvâ s fi gândit feciorii rele

spre Dumnezeu , întru inimile lor,

aâ fceâ Iov în toate zilele.

6. i a fost în ziua aceea, i iat

au venit îngerii lui Dumnezeu, s

steâ înaintea Domnului, i a venit

împreun cu dânii i diavolul.

7. i au zis Domnul diavolului

:

de unde ai venit? i rspunzând
diavolul, a zis ctre Domnul: în-

conjurând pmântul i strbtând
cele de supt cer, iat de fat sunt.

8. i au zis lui Domnul : socotit-ai

în cugetul tu de robul meu Iov?

C nu este asemenea lut din cei

de pre pmânt, om nevinovat, drept,,

adevrat, temtor de Dumnezeu, fe-

rindu-se de tot lucrul ru.

8. far diavolul a rspuns, i a zis

înaintea Domnului: au doar în za-

dar se teme Iov de Dumnezeu?
10. Au nu ai ocrotit tu toate cele

dinafar i cele dinluntru ale ca-

sei lui? i toate cele ce sunt prin

prejurul lui? Lucrurile mâinilor lui

le-ai binecuvântat i dobitoacele lui

le-ai înmulit pre pmânt,
11. Ci trimite mâna ta i te atinge

de foste câte are; nici în fa te va

binecuvânta.

12. Atunci zise Domnul diavolu-

lui : iat toate câte are el le dau îrt

mâna ta, dar de ei s nu te atingi,

i a ieit diavolul dela Domnul.

13. i au fost într'o zi feciorii lui*

Iov, i fetele lui beau vin în casa

fratelui lor celui mai mare.

14. i iat vestitor a venit Ia Iov,

±, 1. Iezecbit 14, 14; lacov 5, li. 7. 1 Pete. 5, 8. 12. 3 Imp. 22, 22.
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i a zis lui : perechile de boi arau, i
asinete pteau aproape de dânii.

15.i venind prdtorii le-au luaf, i
pre slugi i-au ucis cu sabia, i sc-
pând eu singur.am venit s-i spun ie.

16. înc grind acesta, venit-a alt

vestitor la Iov, i i-a zis lui : îoc a

czut din cer, i a mistuit oile i pre

pstori aijderea i-a ars, i scpând
eu singur, am venit s-i spun ie.

17. înc grind acesta, a venit alt

vestitor la îov, i i-a zis lui : Haldeii

au icut asupra noastr trei cele,

i au înconjurat cmilele i le-au

luat, i pre slugi i-au ucis cu sa-

bia, i am scpat eu singur, i am
venit s-i spun ie.

18. Înc acesta grind, alt vesti-

tor a venit, zicând lui Iov : feciorii

ti i fetele tale mâncând i bând la

feciorul tu fratele lor cel mai mare,

19. Fr de veste a venit un vânt

mare despre pustie, i a zguduit cele

patru unghiuri ale case!, i a czut
casa preste feciorii ti, i au murit,

i am scpat eu singur, i am ve-

nit s-i spun ie.

20. Atunci Iov sculându-se, 'a
rupt hainele sale, 'a tuns prul ca-

pului su, i a presrat rân pre-

ste capul su, i czând jos s'a în-

chinat Domnului, i a zis

:

21. Gol am ieit din pântecele

maicii mele, gol m voiu i întoarce

acolo, Domnul au dat, Domnul au

luat, cum au plcut Domnului, aâ
s'au i fcut, fie numele Domnului

binecuvântat.

22. Intru toate acestea ce s'au în-

tâmplat lui, n'a pctuit Iov înain-

inlea Domnului, nici n'a socotit ne-

înelepie la Dumnezeu.

CAP. 2.

Rbdarea lui Iov.

i a fost într'o zi, venind îngerii

lui Dumnezeu s steâ înaintea

21. Ectcs. 5, 147 1 Timot. 6, 7.

Domnului, venit-a i diavolul în mij-

locul lor, ca s steâ înaintea Dom-
nului.

2. i au zis Domnul ctre diavo-

lul : de unde vii tu? Atuncea zise dia-

volul înaintea Domnului: strbtând
cele de supt cer i înconjurând tot

pmântul am venit.

3. i au zis Domnul ctre dia-

volul : iuat-ai aminte spre robul meu
Iov, c nu este ca dânsul din cei

de pre pmânt, om fr de priha^-

n, drept, adevrat, nevinovat, te-

mtor de Dumnezeu, ferindu-se de

tot rul, i înc struete în cuvi-

oie, iar tu ai zis s pierzi în zadar

averile lui.

4. i rspunzând diavolul, a zis

ctre Domnul : piele pentru piele, i
toate câte are omul le va dâ pen-

tru sufletul su.
5. Dar nu aâ, ci trimite mâna ta,

i te atinge de oasele i de carnea

lui, i nici în fa te va binecuvântâ.

8. i au zis Domnul diavolului:

iat i-î dau ie, numai de sufletul

lui s te fereti.

7. i a ieit diavolul dela faa

Domnuiui, i a lovit pre Iov cu bub
rea dela picioare pân la cap.

8. i a luat Iov un hârb de 'a
ras puroile sale, î a ezut în gu-

noiu afar de cetate.

9. i trecând vreme mult, zis-a

ctre Iov femeia lui : pân când vei

rbda, zicând iat voiu atept înc
puin vreme ndejdea mânfuirei

mele? C iat a pierit pomenirea ta

de pre pmânt, feciorii ti i felele

tale, durerile i chinurile pântecelui

meu, cu cari în zadar m'am oste-

nit cu nevoin, ca vai de ei au

pierit, i tu însui în putreziciunea

viermilor ezi, mâind afar supt vz-
duh, i eu rtcesc ca o slujnic

umblând din Ioc în loc i din cas
în cas, ateptând pân va apune

soarele, ca s m odihnesc de o-
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sfenelele, de trudele i de durerile

mele, care acum m cuprind, ci zî

vre un cuvânt ctre Domnul, i mori.

10. Iar el cutând la dânsa.a zis:

pentruce ca o femeie fr de minte

ai grit? Dac am luat cele bune

din mâna Domnului, s nu rbdm
i cele rele? Intru toate acestea ce

s'au întâmplat lui, n'a greit Iov cu

buzele sale înaintea lui Dumnezeu.

11. i auzind trei prieteni ai lui

toate relele ce au dat preste el, a

venit fiecare din ara sa la el, E-

liîaz împratul Temanilor, Valdad

domnul Saîheilor i Solar împra-
tul Mineilor, i au venit la el toi o*

dat, ca s-1 mângâe i s-1 cerce-

teze pre el.

12. i vzându-1 pre el de departe

nu l-au cunoscut, i strigând cu glas

mare, au plâns i 'a rupt fiecare

haina sa, i au aruncat pmânt pre

capetele lor.

13. Au ezut lâng el apte zile •

i apte nopi, i nici unul dintre

ei nu i-a grit cuvânt, pentruc ve-

dea c era rana groaznic i mare

foarte.

CAP. 3.

Plânger ea lui Iov.

Dup acestea a deschis îov gu-

ra sa.

2. i a blestemat ziua sa, zicând:

3. Piar ziua în care m'am n-
scut i noaptea aceea, în care s'a

zis: iat brbat.

4. Noaptea aceea s fie întune-

rec, i s nu o cerce pre ea Dom-
nul de sus, i s nu vie preste ea

lumin.

5. S o cuprinz pre ea întune-

recul i umbra morii, s vie pre-

ste ea negur, blestemat s fie ziua

aceea.

2. 10. Isaia 45, 7; Hmos 3, 6.

13. 1 Imp. 31, 13; 1 Parai. 10, 12.

3. 3. Ierem. 15, 10; i 20, 14,

6. i noaptea aceea s o cuprinz
întunerecul, s nu fie în zilele anu-

lui, nici s se numere în zilele lu-

nilor.

7. Ci noaptea aceea s fie cu du-

reri, i s nu vie preste dânsa vese-

lie, nici bucurie.

8. Ci s o blesteme pre ea, cel

ce blestem ziua aceea, cel ce va

s prinz chitul cel mare.

9. Intunece-se stelele nopii aceea,

s atepte, i la lumin s nu vie

i s nu vaz luceafrul rsrind.
10. Pentruc n'a închis porile

pântecelui maicii mele, c ar fî de-

prtat durerea dela ochii mei.

11. Pentruce n'am murit în pân-

tece? i dupce am ieit din pân-

tece, cci n'am murit îndat?
12. i pentruce m'a pus pre ge-

nunche? i pentruce am supt îele?
13. Acum dormind a tcea, i

zcând m'a odihni,

14. Cu împraii sfetnicii pmân-
tului, cari se semeeau în arme,

15. Sau cu boierii cari au mult

aur, cari au umplut casele lor de

argint,

16. Sau ca o lepdtur, care iese

din mitrasul mumei sale, sau ca

pruncii cari n'au vzut lumina.

17. Acolo necredincioii au ars

iuimea mâniei, acolo au odihnit cei

ostenii cu trupul.

18. i împreun cei venici n'au

auzit glasul celui ce cere birul.

19. Mic i mare acolo este, i slu-

ga nu se teme de Domnul su.
20. Pentruce au dat celor din a-

mrciune lumin, i viea sufle-

telor celor ce sunt în dureri?

21. Cari poftesc moartea, i nu o

nemeresc scurmând-o ca nite co-

mori.

22. i se bucur de o nemeresc.

23. Moartea este odihna omului,

c l-au acoperit pre el Dumnezeu.

11. 10, ÎS. 20. Pilde 22", 2.
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24. C mai nainte de a mâncâ

îmi vine suspin, i lcrmez cuprins

fiind de fric.

25. C frica de care m'am ternul,

a venit asupra mea, i de ce m'am
sperieat, aceea m'a întâmpinat.

26. Nici am avut pace, nici mi-a

ticnit, nici m'am odihnit, i mi-a

venit mie mânie.

CAP. A.

Elifaz mustr -pre Tov.

Si
rspunzând Elifaz Temaniteanul

j
a zis :

2. Au doar de multe ori {i s'a

grit ie cu necaz? Dar greutatea

cuvintelor tale cine o va suferi?

3. C de vreme ce fu pre muli

ai învat, i mâini slabe ai ajutat.

4. i pre cei neputincioi i-ai îm-

brbtat cu cuvântul, i genunchele

cele slabe le-ai întrit.

5. Acum a venit asupra ta durere,

i s'a atins de fine, i le-ai turburat.

6. Oare evlavia ta este în nebu-

nie, i ndejdea ta, în rutatea cii

fale?

7. Adu-i aminte dar, cine a pierit

fiind nevinovat, sau care drepi cu

tot neamul s'au stins?

8. Ba înc am vzut c cei ce

ar cele fr de cale, i cei ce le

seamn, dureri îi secer lorui.

9. Din porunca Domnului vor pierî,

i de Duhul mâniei lui se vor stinge.

10. Triea leului i glasul îeoaicii

i semeiea balaurilor s'a stins.

11. Leul a pierit neavând mân-

care, i puii leilor s'au prsii u-

nul pre altul.

12. C de ar fî fost vre un cu-

vânt adevrat întru cuvintele tale,

nimica dinfr'aceste ruti nu te-ar

fi întâmpinat, deci cum nu va pri-

-4. Isaia 35, 3.

8. Pilde 22, 8; Isaia 59, 6; Ps. 7, 16; i 9, 16.
9. Isaia 11, 4; flpocal. 2, 16.
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mî urechea mea cele minunate de

la dânsul?

13. De frica i de rsunarea de

noapte a czut fric presle oameni.

14. Fric m'a întâmpinai i cutre-

mur, i oasele mele tare le-au cl-

tinat.

15. i duh preste faa mea a ve-

nit, i mi s'au încreit perii i carnea.

16. Sculatu-m'am i n'am cunos-

cut, vzut-am i nu erâ chip înain-

tea ochilor mei, ci numai vânt i;

glas lin auzeam.

17. Au doar mai curat va fî omul

decât Domnul? Au doar fptura va

fî mai dreapt decât Fctorul?
18. Slugilor sale nu crede; asu-

pra îngerilor si au gândit strâm-

btate.

19. Cu cât mai vârtos cei ce i-

cuesc în cas de lut, dintre care i
noi dintru acelai lut suntem, se

vor sfâri ca viermii.

20. Nici de diminea pân seara

nu sunt, c pier nepuiând s-i a-

jute lorui.

21. Suflat-au asupra lor, i s'au u-

scat, pierit-au pentruc n'au avut ei

, înelepciune.

CAP. 5.

Urmare.

Strig acum de te va auzî cinevâ,

sau de vei vedea vre un înger din

cei sfini,

2. C pre cel fr de minte îl u-

cide mâniea, iar pre cel rtcit îl

omoar râvna.

3. Iar eu am vzut pre cei fr
de minte prinzând rdcin, ci în-

dat a pierit petrecerea lor.

4. Departe de mântuire vor fî fiii

lor, i se vor smeri pre la uile ce-

lor mai mici, i nu va fî cel ce iz-

bvete,

17. 35, 2. 18. 2 Petre 2, 4.

19. Ecles. 3, 22. 21. Ps. 50, 11.

5. 3. Ps. 36, 35, 36.
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5. C cele ce au adunai ei, drepii

le vor mâncâ, i ei din ruti nu

vor fî scoi, risipeasc-se triea lor.

6. C nu va ieî din pmânt o-

steneal, nici din muni va odrslî

durere.

7. Omul se nafe spre osteneal,

precum puii vulturului zboar la

înlime.

8. Ins eu m voiu rug Domnu-
lui, i pre Dumnezeul atofiitorul

voiu chemâ.

9. Pre cel ce face mari i necu-

prinse, mrite i minunate, crora
nu este numr.

10. Pre cel ce d ploaie pre p-
mânt, i trimite ap preste cele de

supt cer.

11. Pre cel ce înal pre cei

smerii i ridic la mântuire pre cei

pierii.

12. Pre cel ce schimb sfaturile

celor vicleni, i nu le vor plini mâi-

nile lor.

13. Cel ce prinde pre înelepi în-

tru vicleug, i rstoarn sfatul ce-

lor stricai.

14. Ziua va fî pentru eiînfunerec,

i în amiaz vor pipi ca noaptea.

15.S piar ei în rsboiu; iar cel

neputincios s scape din mâna ce-

lui puternic.

16. i s fie celui neputincios n-
dejdea, iar gura celui npstuifor
s se astupe.

17. Iar fericit este omul, pre care-l

ceart Domnul, i dojenirea celui

Atoffiifor n'o leapd,
18. C el rnete i vindec, bate,

i mâinile lui tmduesc.
19. De ase ori din nevoi te va

scoate, iar a aptea oar nu se va

atinge de tine rul.

20. In foamete te va izbvi de

9. Ps. 73, 18; Rom. 11, 33.

10. Ps. 134, 12; Fap. Hp. 14, 16.
11. 1 Imp. 2, 7. 12. Isaia 44, 25.

.13. l Cor. 3, 19. 15. Ps. 53, 4.

16. Isaia 52, 15. 17. Iac. 1 12.

19. Ps. 90, 3.

moarte, iar în rsboiu te va scoate

din mâna fierului.

21. De biciul limbii te va ascun-

de, i de rutile viitoare nu te vei

teme.

22. De cei nedrepi i frdelege

vei râde, i de hiarele slbatice nu

te vei teme.

23. Iar hiarele arinii vor aveâ

pace cu tine.

24. Dup aceea vei cunoate, c
va fî casa la în pace, i petrecerea

cortului tu nu va pctui.

25. i vei cunoate c mult este

smâna ta, i fiii ti ca iarba a-
rinei.

26. i vei merge la groap ca

grâul cel copt, care în vreme s'a

secerat sau ca un stog la arie în

vreme bun adunat.

27. Iat acestea aâ le-am cercat,

acestea sunt care le-am auzit, iar

tu cunoate ce ai fcut.

CAP. 6.

Iov rspunde lui Elifaz.

Ui rspunzând Iov a zis:

2. De ar tî cineva s-mi oprea-

sc mâniea mea, i durerile mele s
le ridice cu jugul împreun.

3. Decât nisipul mrii mai greu

va îi, ci precum se pare, cuvintele

mele sunt rele.

4. C sgeile Domnului în tru-

pul meu sunt, a crora iuime beâ

sângele meu, i m împung când

încep a gri,

5. Au doar în zadar va striga a-

sinul slbatec, i nu când caut

mâncare? Sau mugete boul la ie-

sle, când are de mâncat?

6. Au mâncâ-se-va pâinea fr de

sare? Sau este gust în cuvinte de-

arte?

7. C nu poate încet mâniea mea,

22. Ps. 90, 13. 23. Ozie 2, 18.

25. Ps. 127, 3, 4, 5.

6. 3. Pilde 27, 3. 4. Ps. 37, 2, 3.
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c vz c bucatele mele, au miros

ca mirosul leului.

8. Deâ Domnul s asculte cere-

rea mea, i ndejdea mea s o pli-

neasc.

9. Dac au început Domnul, r-
neasc-m, iar pân în sfârit s
nu m omoare.

10. i s-mi fie mie mormânt ce-

tatea preste a creea ziduri sream,
nu m voiu înla, c n'am minit

cuvintele cele sfinte ale Dumneze-

ului meu.

11. C ce putere am eu ca s
rabd? Sau câte zile ca s îngdue
sufletul meu?

12. Au trie de piatr este triea

mea? Au de aram este trupul meu?
13. Au nu întru dânsul ndjduim?

Iar ajutorul s'a deprtat deîa mine.

14. Mila s'a deprtat dela mine,

i cercetarea Domnului m'a trecut

cu vederea.

15. Cei de aproape ai mei n'au

cutat spre mine, ca pre un pârîu

sec m'au prsit, sau ca pre un val

m'au trecut.

16. Cei ce se temeau de mine, a-

cum au nvlit asupra mea ca ni-

te zpad, sau ca nite bulgr de

ghia,
17. Care se topete, când se face

cldur, i nu se cunoate unde a

fost.

18. Ââ i eu de toi sunt prsit,

i m pierd i m'am înstrinat din

casa mea.

19. Vedei cile celor din Tema,
uilai-v la crrile celor din^Savo.

20. i ruine vor pltî cei ce n-
djduesc în ceti i în bani.

21. Voi m' aii asuprit pre mine fr
de mil, ci vzând rana mea teme-

t-v.

22. C ce? Au doar am cerut ceva

dela voi?

25. Iercm. 15, 18; Ps. 68, 9.

2t. Ps. 30, 12.

23. Au de triea voastr îmi este

lips, ca sm mântuii de vrjmai?
Sau din mâinile puternicilor s m
izbvii pre mine?

24. Invai-m i eu voiu amuî,
de m'am înelat întru cevâ spu-

nei-mi.

25. Ci cum vz, rele sunt cuvin-

tele celui drept.

26. C nu cer triea voastr, nici

mustrarea voastr m va face s
încetez a gri, c nu voiu suîerî

vorba graiului vostru,

27. Ci cdei numai asupra celui

srman, i v batei joc de priete-

nul vostru.

28. i acum cutând în faa voa-

str nu voiu mini.

29. edei dar, i nu fii nedrepi,

i iari ascultai îndreptarea mea,

30. C nu este în gura mea strâm-

btate, i gâtlejul meu au nu va cu-

get înelepciune?

CAP. 7.

Iov se tnguete de ticloia omului.

Au nu este lupt vieaa omului pre

pmânt? i ca a muncitorului cu

ziua vieaa lui?

2. Sau ca o slug, care se teme

de Domnul su, i caut umbr, sau

ca un nimit, care ateapt plata sa?

3. Aa i eu am ajuns luni de-

arte, i nopi de dureri s'au dat mie.

4. Dem culc zic : când va îî ziu,

i dac m scol, iari când va fî

sear, i m umplu de dureri de

seara pân dimineaa.

5. i se frmânt trupul meu de

putrezimea viermilor, i moiu grun-

zii pmântului rzându-mi puroiul.

6. Vieaa mea este mai scurt de

cât graiul, i a pierit întru ndejde

deart.

26. Ecclcs. 9, 16.

7. 1. 14, 5, 6.

3. Ps. 6, 6. 4. Isaia 21, 4.
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7. Adu-i aminte dar c vieaa

mea esfe duh, i nu se va mai în-

toarce ochiul meu, ca s vaz bune.

8. Nu m va mai vedea ochiul

celui ce m privea, ochii ft spre

mine, i eu nu mai suni.

9. Ca un nor ce frece pre cer, aa
se va pogorî omul în iad, i nu se

va mai sul.

10. Nici se va întoarce la casa

sa, nici îl' va mai cunoate pre el

în locul lui.

11. Nici eu dar voiu crufâ gura

mea, ci voiu gri îiînd în necaz, de-

schide-o-voiu de amrciunea sufle-

tului meu fiind cuprins.

12. Au doar marea sunt eu, au

balaur? C m'ai îngrdit?

13. C am zis: mângâiâ-m-va
pre mine patul meu, i voiu gri
deosebi în aternutul meu.

14. M înfricoezi cu visuri, i cu

vedenii m îngrozeti.

15. Dezlegâ-vei de duhul meu su-

fletul meu, i de moarte oasele mele.

16. C nu voiu grî în veac, ca

s rabd, deprteaz-te deîa mine, c
deart este vieaa mea.

17. C ce este omul, c l-ai m-
rit pre el? Sau c iei aminte spre el?

18. C-i cercetezi pre el pân dimi-

neaa? i la odihn îl judeci pre el?

19. Pân când nu m slobozi, nici

m lai? Pân când voiu înghii

scuipatul meu cu durere?

20. De am pctuit eu, ce voiu pu-

tea tace, cel ce tii gândul oameni-

lor? Pentruce m'ai pus împrotivnic

ie? i sunt ie sarcin?

21. Pentruce n'ai uitat frdele-
gea mea, i n'ai curit pcatul meu?
i acum în pmânt voiu merge, i
mâine diminea nu voiu mai fî.

7. Ps. 89, 5, 6, 7.

16. 10, 20.

17. Ps. 8, 5,

20. 1 Timot. 4, 10.

21. Ps. 36, 10.

CAP. 8.

Valdad mustr pre Iov.

i rspunzând Valdad Savhiful a

zis

:

2. Pân când vei grî de acestea,

cu gura ta duh mult gritor?

3. Au face Domnul strâmbtate,

când judec? Sau cel ce au fcut

toate, turbur ce esfe drept?

4. De au pctuit fiii ti înaintea

lui, i-au dat în mâna nelegiuirei lor.

5. Iar tu mânec ctre Domnul
afotiitorul, rugându-te.

6. De vei fî curat i adevrat, va

asculta rugciunea ta, i-i va în-

toarce ie petrecerea dreptii.

7. i vor fî cele dintâiu ale tale

puine, iar cele de pre urm ale tale

nepovestite.

8. C întreab pre neamul cel din-

tâiu, i cearc dup neamul prin-

ilor.

9. C noi suntem de ieri i nu

tim, c umbr este pre pmânt vi-

eaa noastr.

10. Au nu acestea te vor înv
pre fine, i vor spune ie i din i-

nim vor scoate cuvinte?

11. Au odrslefe papura fr de

ap, au înlâ-se-va trestia fr u-

mezeal?
12. înc fiind în rdcin, i mai

nainfe de a se tiâ, nu se usuc
iarba neavând umezeal?

13. Aa vor fi cele de apoi ale

tuturor celor ce uit pre Domnul,

c ndejdea celui necurat va pierî.

14. C nelcuif va fi casa lui, i
painjin va fi cortul lui.

15. De va propti casa sa, nu va

sfâ, i când o va înfrî, nu va r-
mânea.

16. C este verde supt soare, i
din pulrejunea lui va iei ramura lui.

8. 3. 2 Parai. 19, 7; Plâng. 1, 18.

8. R 2 Lege 32, 7.

13. Ps. 1, 4; Pilde 10, 28.

14. Isaia 59, 6.
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17. Pre grmad de pietre va stâ,

i în mijlocul pietricelelor va trî.

18. i de se va înghii, locul nu

i se va cunoate.

19. N'ai vzul ca aceasta, c sur-

parea necredinciosului, ca aceasta

este, i din pmânt alta va odrslî.

20. C Domnul nu va lepda pre

cel fr de rutate, i fot darul ne-

credinciosului nu va primi.

21. Iar gura celor adevrai se va

umplea de râs, i buzele lor de ve-

selie.

22. Iar vrjmaii lor se vor îm-

brc cu ruine, i lcaul celui ne-

credincios nu va sta.

C AP. 9.

Aprarea lui Iov.

gi rspunzând Iov, a zis

:

2. Adevrat fiu c aa este, cum
va fi drept muritorul la Domnul?

3. C de va vrea s se judece cu

d, nu-1 va ascult pre el, ca s nu

griasc împroliv la nici un cu-

vânt al lui din o mie,

4. C este înelept cu inima, pu-

ternic i mare; cine s'a împrotivil

lui i a izbutit?

5. Cel ce învechete munii, i ei

nu tiu, cel ce surp pre ei cu

mânie.

6. Cel ce cltete cele de supt cer

din temelii i stâlpii lui se vor cl-

tin.

7. Cel ce zice soarelui, i nu r-
sare, i stelele le pecetluete.

8. Cel ce a întins cerul singur,

i umbl pre mare ca pre pmânt.
9. Cel ce face ginua i lucea-

frul de sear i ralia de miaz-
noapte i luceafrul dimineii.

10. Cel ce face mari i neurmate,

17. Ps. 1, 3. 21. Ps. 125, 2.

9. 2.Ps. t29, 2; i 142, 2. 4. Isaia 45, 9, 10.

5> Ps. 143, 6. 7. Is. Navi 10, 12.
8. Isaia 44, 24; Ieremia 51, 15; Ps. 88, 10.
9. C. 38, 31, 32; Ps. 88, 12; Hmos 5, 8.
10. Ps. 73, 18; Rom. 11, 33.

, slvite i minunate, crora nu este

numr.
11. De va veni spre mine, nu-l

voiu vedeâ, i de va trece, nici aâ
n'am tiut.

12. De va dâ morii, cine va o-

prî sau cine va zice lui, ce ai fcut?
13. Nimeni nu se poate împrotivi

mâniei lui i toi cei sumei se plea-

c supt dânsul.

14. De m'ar ascult sau ar luâ a-

minte cuvintele mele.

15. Chiar de a fi drept, nu m
va asculta, ci voiu cere mil jude-

cii lui.

16. i de-1 voiu chem i va rs-
punde, nu cred c au auzit glasul

meu.

17. C m'au sfrâmat în vârtej i
sfrâmrile mele cele multe s'au f-
cut în zadar.

18. C nu m las s rsuflu, ci

m umplu de amrciune.
19. El poate ca un puternic, cine

se va împrotivi judecii lui?

20. C de voiu îl i drept, gura

mea m va osândi, i de voiu fi

fr prihan, nedrept voiu fi socotit.

21. C de am fcut frdelege,

nu tiu cu sufletul, fr numai c
mi se ia vieaa.

22. Pentru aceea au zis : pre cel

mare i puternic îl pierde mâniea.

23. C cei ri în moarte cuvioas

vor fi, iar drepii sunt batjocorii.

24. C s'a dat în mâinile celui

nelegiuit, ochii judectoriLor leag,

de nu este el, cine este?

25. Iar vieaa mea mai repede este

decât un alergtor, fuge i nu se

vede.

26. Au rmâne dup corbii urme

de cale, sau dup vulturul ce zboa-

r, cutând mâncare?

27. C de a zice, voiu uita gr-

12. Isaia 45, 9; Rom. 9, 20.

20. Ps. 18, 13, 14.

23. Ecl. 8, 14.
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ind, plecându-m cu faa voiu sus-

pin.

28. Cltescu-m din toate mdu-
lrile, c tiu c nevinovat nu m
vei lsâ.

29. i fiindc sunt necuvios, pen-

truce n'am murit?

30. C de m voiu spla cu z-
pad, i de m voiu curî cu mâini

curate,

31. Tot m'ai muiat cu gunoiu, i
mi-ai fcut urît vemântul de pre

mine.

32. C nu eti om ca mine, c-
ruia voiu st împroiiv, ca deodat
s venim la judecat.

33. O ! de ar fî între noi mijloci-

tor, i care s mustre i s auz
între amândoi.

34. S deprteze dela mine toia-

gul, i frica lui s nu m îngro-

zeasc.

35. i nu m voiu teme, ci voiu

grî, c aâ nu îndrsnesc.

CAP. IO.

Iov se tvtguete de necazul su.

Slbete sufletul meu, suspinând

voiu slobozî ctre el cuvintele

mele, de amrciunea sufletului meu
fiind cuprins, voiu grî.

2. i voiu zice ctre Domnul: nu

mînv a fî necredincios, i pen-

truce m'ai judecat aa?
3. Au bine este de voiu face sfrâm-

btafe? C nu bagi seam de lu-

crul mâinilor tale, i la sfatul ce-

lor necurai ai luat aminte.

4. Au cum vede muritorul, vezi?

Au cum vede omul, vei vedeâ?

5. Au omeneasc este vieaa ta?

Au anii ti, ca ai omului?

6. C ai cercetat frdelegea mea,

i pcatele mele le-ai cercat.

7.C tii c nimic frdelege n'am

30. lecem. 2, 22 32, Ecies. 6, 10.

35. Ps. 87, 16.

IO. 3. Isaia 64, S, 9. 7. H 2 Lege 32, 30.

fcut, dar cine este, care din mâi-

nile tale s scoa?
8. Mâinile tale m'au zidit l m'au

fcut, dup aceasta schimbându-m
m'ai btut.

9. Adu-i aminte c din lut m'ai

fcut, l iari în pmânt m vei

întoarce.

10. Au nu ca laptete m'ai muls?
i m'ai închegat caV*ca|ul.

11. Cu piele i cu carne m'ai îm-

brcat, i cu oase i cu vine m'ai

esut.

12. i viea i mil mi-ai dat

mie, i cercetarea fa mi-a pzit du-

hul meu.

13. Acestea avându-le întru tine,

tiu c toate le poi, i nimica nu

este ie cu neputin.

14. C de voiu pctui, m vei

pzî, i de frdelegea mea nu m'ai

fcut nevinovat.

15. i de voiu lucrâ frdelege,

vaidemine, i de voiu fî drept nu'mi

pociu ridic capul, c sunt plin de

frdelege.

16. C sunt prins ca un leu spre

junghiere, i iari schimbându-m
greu m pierzi.

17. lnnoind asupra mea cerceta-

rea mea, i cu mânie mare le-ai

mânieat asupra mea, i ai adus pre»

sie mine ispit.

18. Pentruce dar m'ai scos din

pântece, i n'am murit? i ochiu pre

mine s nu m fî vzut.

19. i a fî ca i cum n'ai fî fost,

pentruce dar din pântece nu m'ai

mutat în mormânt?
20. Au nu este puin vreme a

vieii mele? Las-m s m odih-

nesc puin.

21. Mai nainte de ce voiu merge,

de unde nu m voiu mai întoarce.

22. In pmânt întunecos i înne-

guros,în pmântul întunerecului ce-

8. Ps. 118, 73. 9. Ps. 118, 73.

16. Isaia 38, 13. 18. 3, 11.

20. 7, 7, H.



CARTEA LUI IOV 11—12 653

lui venic, unde nu este lumin,

nici se vede vfea muritorilor.

CAP. 11.

Iov învinovit de frnicie.

i rspunzând Sofar Mineul a zis:

2. Cel ce grete multe, va auzi

i rspuns, i ce! bine vorbitor au

se va preâ c drept este?

3. Bine este cuvântat nscutul din

femeie cel cu vieaj scurt, nu Iii

mult în cuvinte, c nu este cine s
se priceasc cu tine.

4. S nu zici, c curat sunt cu

faptele, i fr de prihan înain-

tea lui.

5. Ci cum va grî Domnul ctre

tine, i va deschide buzele sale ie?

6. i dup aceea va povesti |ie

puterea înfelepciunei, c cu mult

este mai pre sus de priceperea ta,

i atunci vei cunoate, c vrednice

de cele ce ai pctuit s'au întâmplat

jie dela Domnul.

7. Au urma Domnului vei aîiâ, au

la marginile care au fcui Atoiiito

rul ai ajuns?

8. Înalt este cerul, i ce vei face?

i mai adânci decât ceîe din iad,

ce tii?

9. Sau mai departe decât msura
pmântului, s'au lrgimea mrii?

10. i de le va stric toate, cine

va zice lui, ce ai fcut?

11. C el tie lucrurile celor fr-
delege, i vzând cele frdecale, nu

le va trece cu vederea.

12. Omul în deert lungete cu-

vântul, i muritorul cel nscut din

femeie este ca un asin slbatic în

pustie.

13. C de ai curit fu inima ta,

i întinzi mâinile tale ctre el.

14. De este cevâ frdelege în

mâinile fale, deprteaz-o dela tine,

i strâmbtafe încasa ta s nu mâie.

11. 11. Ps. 9, 15.

15. C aâ va strluci fala ta, ca

apa cea limpede, i te vei dezbrc
de întinciune, i nu te vei teme.

16. i osteneala o vei uit ca un

val ce a trecut, i nu te vei îngrozi.

17. i rugciunea ta ca luceaf-

rul va fi, i ca amiazzi va rsri
Jie vieaj.

18. i vei îi ndjduind, c este

fie ndejde, i din griji i din pur-

tare de grije va r?sri- |îe pace.

19. C vei avea linite, i nu va

îi cine s se rsboiasc cu tine, i
schimbându-se muli se vor rugâie.

20. i mântuirea va prsi pre ei,

c ndejdea lor este pierzare, i o-

chii necredincioilor se vor topi.

CAP. 12.

Iov se apr înaintea lui Sofar
i a prietenilor si.

Q
Oi rspunzând Iov a zis

:

' 2. Apoi voi oameni suntei, au cu

voi se va sfâri înelepciunea?

3. C i eu am inim ca i voi.

4. C brbatul cel drept i fr
de prihan s'a fcut de batjocur.

5. C în vreme norocit a fost

gtits caz supt alii, i casele lui

s se prade de cei frdelege.

6. Dar cu adevrat nici unul ru
fiind,s nu ndjduiasc, nevinovat

s îi, câi prsesc pre Domnul, ca

i cum n'ar li certare lor.

7. Ci întreab pre cele cu patru

picioare, de-i vor spune, i pre pa-

srile cerului, de-i vor povesti.

8. Grete pmântului de-i va

spune ie i-i vor tâlcui ie.

9. Cine dar n'a cunoscut întru

toate acestea, c mâna Domnului

au fcut acestea?

10. i cum c în mâna lui este

17. Ps. 36, 6. 18. Lev. 26, 6.

19. Pilde 3, 24: Ps. 3, 6.

20. Levii 26, 16.

12. 4. Pilde 14, 2.

5. Ps. 37, 17. 6. Ps. 72, 12.

10. Dan. 5, 23.
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sufletul tuturor celor ce vieuesc i
duhul a tot omul.

11. Urechea deosebete cuvintele,

iar gâtlejul gust bucatele.

12. In mult vreme este înelep-

ciunea, iar în mult viea este ti-

ina.

13. La el este înelepciunea i pu-

terea, la el este sfatul i priceperea.

14. De va surpa, cine va zidi?

15. De va închide pre oameni,

cine le va deschide?

16. De va oprî apa, va uscâ p-
mântul, iar de o va slobozi, îl va

pierde surpându-1.

17. La el este puterea i triea, la

el este tiina i priceperea, cel ce

robete pre sfetnici i pre judec-

torii pmântului îngrozete.

18. Cel ce pune pre împrai pre

scaune, i încinge cu brâu mijlo-

cul lor.

19. Cel ce trimite pre preoi în

robie i surp pre puternicii pmân-
tului.

20. Cel ce schimb buzele credin-

cioilor i cunoate priceperea b-
trânilor.

21. Cel ce vars necinste preste

boieri, i înal pre cei smerii.

22. Cel ce descopere adâncurile

întunerecului i preface în lumin
umbra morii.

23. Cel ce mrete neamuri i le

pierde, cel ce împrtie neamuri i
le adun.

24. Cel ce schimb inimile boie-

rilor noroadelor pmântului, i i-au

fcut pre ei s rtceasc în calea,

care n'au tiut.

25. S pipe întunerec, i nu lu-

min, i s rtceasc ca cel beat.

13. Pilde 2, 6; Dan. 2, 20.

15. Isaia 22, 22.
16. fipoc. 3, 7.

17. Isaia 19, 12; 1 Cor. 1, 19.

21. Isaia 40, 23; Ps. 106, 40.
22. Dan. 2, 22; 1 Cor. 4, 5.

23. Ps. 106, 38, seq.

CAP. 13.

Urmare.

Iat acestea toate a vzut ochiul

meu, i a auzit urechea mea.

2. tiu câte i voi tii, i nu suni

mai neînelept decât voi.

3. Ins nu, ci voiu gri ctre Dom-
nul, i m voiu îndrept înaintea

lui de va^vreâ.

4. C voi suntei doftori strâmbi,

i toi tmduitori rilor.

5.i o! de ai amui, ca s v so-

cotii a fi înelepi.

6. i ascultai îndreptarea gurii

mele, i la judecata buzelor mele

luai aminte.

7. Au doar nu înaintea Domnului

grii, i înaintea lui zicei înel-
ciune.

6. Au doar v îndoii? i voi în-

iv judectori v facei?

9. C binele va urmâ pre voi, c
de le vei face toate, v vei lipî de

dânsul.

10. i tot v va mustr pre voi,

iar dac va ascunde faa lui,v vei

mir.

11. Au nu mâniea lui v va în-

grozi pre voi, i frica lui va cdea
preste voi ?

12. i se va face trufiea voastr

ca cenua, i trupul lut.

13. Tcei ca s gresc, i s-mi
potolesc mâniea.

14. Apucând crnurile mele cu

dinii, iar sufletul meu voiu pune

în mâna mea.

. 15. Mcar de m va asupri cel

Puternic, cum au i început, tot voiu

grî, i înaintea lui m voiu în-

drept.

16. i aceasta se va socoti mie

spre mântuire, c înaintea lui vi-

cleug nu va intr.

13. 5. Pilde 17, 29.

7. Rom. 3, 7, 8. 14. Jud. 12, 3.

15. Ps. 22, 4. 16. Ps. 1, 5.
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17. Ascultai, ascultai cuvintele

mele, c de vei ascult, voiu spu-

ne vou.
18. Iat eu aproape sunt de ju-

decata mea, tiu eu c drept m
voiu arta.

19. Cine este cel ce se judec cu

mine? C eu tac i încetez.

20. Dou s-mi faci i atunci de

ctre faa ta nu m voiu ascunde.

21. Mâna ta o deprteaz dela

mine, i frica ta s nu m îngro-

zeasc.

22. Apoim vei chemâ, i eu voiu

auzi, sau vei gri, i eu îi voiu

rspunde.

23. Câte sunt pcatele mele i fr-
delegile mele? Inva-m, care sunt?

24. Pentruce ascunzi de ctre mine,

i m socoteti împrotivnic fie?

25. Sau ca de o frunz ce se cl-

tete de vânt te vei sperieâ? Sau
ca unei buruene, ce se poart de

vânt stai îrnprotiva mea?
26. C ai scris asupra mea rele,

i mi-ai pus mie pcatele tinereilor.

27. i ai pus în opreal piciorul

meu, i mi-ai pzit toate faptele mele,

i ai luat aminte la urma picioare-

lor mele.

28. Cel ce m învechesc ca un

foaie, sau ca o hain mâncat de

molii.

CAP. 14.

Nimicnicia vieii omeneti.

Pmânteanul nscut din femeie,

este cu viea scurt i plin de

necaz.

2. i ca o floare înflorind, cade,

i ca umbra fuge i nu st.

3. Au nu i acestuia i-ai fcut cer-

tare, i l-ai fcut s vie la judecat

înaintea ta?

2». 14, 15. 24. Ps. 87, 15; Plâng. 2, 5.

25. 1 Imp. 24, 15; 26, 20. 26. Ps. 24, 7.

, 27. 33, 11.

14. !• Eccl. 2, 23; ps. 89, 9. 2. Isaia 40, 7.

4. C cine va fî curat de întin-
ciune?

5. Nimeni, mcar i o zi de va îî

vieaa lui pre pmânt, c numrate
sunt deine lunile lui, hotrît-ai vre-

me, i nu întrece.

6. Deprteaz-fe dela dânsul, ca

s se odihneasc, i va plceâ lui

vieaa, ca i nimitului.

7. C copacul de se va tia, este

ndejde c iar va înflori, i odrasla

lui nu va lipsi.

8. C de va îmbtrâni în pmânt
rdcina lui, i în piatr se va s-
vâri buciumul lui.

9. De umezeala apei va odrslî,

i va dâ ramuri ca un rsad tânr.

10. Iar omul murind s'a dus, i
czând muritorul, mai mult nu mai

este.

11. C cu vreme scade marea, i
rîul pustiindu-se a secat.

12. Omul adormind nu se va mai

scula i nici se va trezi, pân când

cerul se va trece, nici se vor de-

tept din somnul lor.

13. i mcar de m'ai fi pzit în

iad i m'ai fi ascuns pre mine, pân
i s'ar îî potolit mâniea ta, i s-mi
îi rânduit vreme, în care s-i aduci

aminte de mine.

14. C de va muri omul, va tri

dup ce-i va sfâri zilele vieii sale,

ateptâ-voiu pân ce iari voiu fî.

15. Apoi m vei chemâ, i eu te

voiu auzi, i lucrurile mâinilor tale

nu le deprta.

16. i ai numrat deprinderile

mele, i nu-i va scp nimic din

pcatele mele.

17. Pecetiuit-ai în scule frde-
legile mele, i ai însemnat, tot ce

fr de voie am greit.

18. i muntele czând se prbu-

4. Ps. 50, 6; 52, 4; Isaia 48, 8.

5. Pilde 20, 9; 3 Imp. S, 46.

6. 7, 1, 2. 12. Ps. 101, 27.

15. 13, 22.

17. Pilde 5, 21.
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ele, i piatra se învechete în lo-

cul su.
19. Apele au dumicai pietre, i a-

pele cele întinse au închegat lutul

pmântului, iar rbdarea omului o

ai pierdui.

20. lntinsu-1-ai pân la sfârit, i
s'a dus, mufal-ai faa lui, i î-ai

trimis.

21. i de au fost muli fii lui, nu

lie, i de au fost puini nu tie.

22. Ci numai trupul lui 1-a durul,

i sufletul lui a plâns.

CA. 15.

Elifaz vrea s fac pre Iov farnic.

Si rspunzând Elifaz Temaniteanul,

j
a zis

:

2. Oare îneleptul va vorbî cu-

vinte sumee, i pântecele su se

va umplea de vorbe goale.

3. Mustrând cu cuvinte, care nu
se cuvin, i cu cuvinte de care nici

un folos nu este.

4. Au nu i tu ai deprtat frica,

i cuvinte ca acestea ai rostit îna-

intea Domnului?

5. Vinovat eti cu cuvintele gurii

tale, i n'ai ales cuvintele celor pu-

ternici.

6. Mustrâ-te-va gura ta, i nu eu,

buzele tale vor mrturisi asupra fa.

7. C ce este, au eti cel întâiu

nscut între oameni? Au mai nainte

decât dealurile le-ai alctuit?

8. Au rânduiala Domnului ai a-

uzii? Au trebuin având Dumne-
zeu fe-au îuaf pre tine sfetnic al lui?

i numai tu ai înelepciunea?

9. C ce ln lu, ce noi nu tim?
i ce pricepi lu, i noi nu pricepem?

10. Ci i btrân i vechiu este

între noi, mai încrcat de zile decât

tatl tu.

11. Puine btî^ai luat pentru cele

15. 7. Ps. 89, 2.

8. Ierem. 23, 18. 9. 13, 2.

10. Sirab 18, 9.

ce ai pctuit, preste seam mult

ai greit.

12. Ce a îndrznit inima ta? Sau
ce au ateptat ochii ti?

13. C ai izbucnii mâniea la îna-

intea Domnului, i ai scos din gur
cuvinte ca aceslea?

14. C cine fiind muritor va fi

fr de prihan, sau cum va îî drept

cel nscut din femeie?

15. Dac sfinilor nu crede, i ce-

rul nu este curat înaintea lui.

16. Cu cât mai vârtos urît i ne-

curat este omul care beâ nedrepta-

tea ca apa.

17. Voiu spune ie, ascull-m;
cele ce am vzut, voiu povesti ie.

18. Cele ce au zis înelepii, i
n'au ascuns de ctre prinii lor.

19. Lor singuri s'au dat pmântul,

i nimenea de alt neam n'a venit

preste ei.

20. Toat vieaa celui necredin-

cios în gri}e esle, iar celui puter-

nic ani numrai i s'au dat.

21. i frica lui în urechile lui,

când va gândi c este în pace, va

veni lui pieire.

22. Nucrede* c se poate întoarce

din întunerec, c s'au dat în mâi-

nile sbiei.

23. i s'a rânduit spre hran vul-

turilor, i a vzut întru sine, c r-
mâne spre cdere, i ziua cea în-

tunecoas pre el îl va acoperi.

24. i nevoie i necaz îl va ineâ

pre el, ca un povuitor de otire

care st în fruntea taberii, va cdea.

25.iC a ridicat mâinile înaintea

Domnului i înaintea lui Dumnezeu
atotiitorul a sttu! împrofiv.

26. i a alergat înainlea lui cu o-

car, cu cerbicea cea groas a scu-

tului su.
27. C a acoperii faa sa cu seul

su, i a fcut rzor presle coapse

i lauda lui sudalma.

14. 3 Imp. 8, 46; ps. 13, 3.

21. Lcv. 26, 17; H 2 Lege 28, 25; Pilde 28, 1.
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28. S mâe în ceti pusfii i s
intre în case nelcuite, iar cele ce

au gtit ei, alii le vor cra.

29. Nu se va îmbogi, nici vor

rmâneâ averile lui, nici va face

umbr pmâniului.

30. Nici va scpa de înfunerec,

ci îâlparea lui 6 va uscâ vântul,

i floarea ei va cdea.

31. Nu creaz c va rmâneâ, c
deertciuni vor venî lui.

32., Trunchiul lui mai nainte de

vreme se va stric, i ramul lui nu

se va înlrî.

33. Se va culege ca i strugurul

cel acru mai nainte de vreme, i va

cdea ca floarea mslinului.

34. C mrturia ceiui necredin-

cios este moartea, i foc va arde

casa celor ce iau daruri.

35. i în pântece va zmisli du-

reri, i se vor nate lui dearte, i
pântecele lui va gti vicleug.

CAP. 16.

Iov dovedete nevinovia sa.

Si rspunzând Iov, a zis:
5

2. Multe de acestea am auzit,

mângâitori de rele suntei toi.

3. C ce este? Oare au vreo rân-

duial aceste vorbe în vânt? Sau

ce te împinge a rspunde?

4. i eu ca voi a grî, de ar fi

pus sufletul vostru în locul sufle-

tului meu, i eu v'a grî vou cu-

vinte, a cîâtî capul ca i voi.

5. i s fie trie în gura mea, i
nu voiu întârziâ a deschide buzele

inele.

6. C de voiu' grî, nu m va d«-

reâ rana, i de voiu tcea, au mai

puin m voiu rni?

7. îar acum trudit, m'ai fcut ne-

bun, i istovit, te-ai pornit asupra

mea.

8. întru mrturie m'am fcut i

34. Ps. 7, 15. 35. Isaia 59, 4.

m'am ridicat împrotiva celui ce min-
ete de mine, împrotiva celui ce-mi

rspunde în fa.
9. C mânia pornindu-se m'au o-

borît, scrânif-au asupra mea cu

dinii, sgeile tiranilor preste mine
au czut.

10. Cu cutarea ochilor au nv-
lit, cu ascuitul m'au lovit în genun-

che, i odat au alergat asupra.mea.

11. C m'au dat Domnul în mâi-

nile celor nedrepi, i !a cei nele-

giuii m'au aruncat.

12. In pace fiind m'au risipit, i
apucându-m de pr, m'au smuls,

puu-m'au ca un semn.

13. Incungiuratu-m'au cu lnci,

care le-aii aruncat în rrunchii mei,

fr de mil au vrsat pre pmânt
fierea mea.

14. Oborîfu-m'a durere preste

durere, aiergaf-au asupra mea cei

puternici.

15. Sac au cusut preste pielea

mea, i tria mea în pmânt s'a

stins.

16. Pântecele meu s'a oprit dc

plâns, i preste genele mele a venit

umbra morii.

17. C strâmb nimica nu era în

mâinile mele, i rugciunea mea erâ

durat,

18. Pmântule s nu acoperi sân-

gele trupului meu, i s nu fie toc

strigrii mele.

13. i acum iat în ceruri este

martorul meu, i tiutorul meu în-

tru cei de sus.

20. Sosit-a rugciunea mea la Dom-

nii 1, i înaintea lui caut ochiul meu.

21. i s fie mustrare omului îna-

intea Domnului, i fiului omului cu

aproapele su.
22. i anii ce-mwrnai sunt num-

rai trec, i voiu merge pre calea,

pre care nu m voiu mai întoarce.

16 12. Plâng. Ier. 3, 12. 15. Ps. 43, 27.

18, Isaia 26, 21. 21. Isaia 45, 9; Rom. 9, 20.

Biblia 42.
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CAP. 17.

Iov povestete mai departe ticloia sa.

M pierz de duh purtându-m,

m rog s m îngroape, i nu

dobândesc.

2. M ostenesc rugându-m, ce

voiu îace? Streinii mi-au îurat a-

verile.

3. Cine este acesta? Cu mâna

mea s fie legat.

4. C ai ascuns inima lor de în-

elepciune, pentru aceea nu-i vei

înl pre ei.

5. Unei pri se vor vesti rele, i
ochii se scurg pentru fii.

6. i m'ai pus de poveste în nea-

muri, i de râs m'am îcut lor.

7. C s'au întunecat de mânie o-

chii mei, încungiuraf sunt tare de

ctre toi.

8. S'au mirat de aceasta drepii,

i cel drept preste cel frdelege s
se ridice.

9. i s ie cel credincios calea

sa, i cel curat cu mâinile s ia

îndrsneal.

10. Ins nu, ci toi v întrii i
venii, dar nu voiu afla întru voi a-

devr.

11. Zilele mele degrab au trecut,

i s'au rupt încheiturile inimii mele.

12. Noaptea mi-a fost în loc de

zi, lumina s'a apropieat de faa în-

iunerecului.

13. De voiu mai atept, iad casa

mea va fi, i în cea s'a aternut

mie aternutul.

14. Moartea o am chemat s-mi
fie tat, i putreziciunea s-mi fie

mum i sora.

15. Unde dar înc mai este mie

ndejde? Au buntile mele le voiu

vedeâ?

16. Au se vor pogorî cu mine în

17. 4. a 2 Lege 29, 4.

7. Ps. 2î, z; 68, 4; ps. 6, 8; i 30, 10.

iad? Au cu toate odat în rân
ne vom pogorî?

CAP. 18.

Valdat socotete pre Iov între cei

frdelege.

8i rspunzând Valdat Savhiteanul,

}
a zis

:

2. Pân când nu vei încet? Taci

ca s grim i noi.

3. Pentruce am tcut ca nite vite

înaintea ta?

4. Mâniea i-a fcut ie acestea,

c de vei muri tu, fi-va nelcuit cel

de supt cer? Au surpâ^se-vor muu-
ii din temelia lor?

5. i lumina celor necredincioi

se va stinge, i nu le va strluci

lor flacr.

6. Lumina lui întunerec s fie în

lcaul lui, i fclia cea de pre el

se va stinge.

7. Vâneze cei mai mici averile lui

i s rtceasc sfatul lui.

8. Puie-se piciorul lui în la, i în

mreaj s se încurce.

9. i s vie preste dânsul lauri,

s se întreasc preste ei cei în-

setai.

10. i s ascunz în pmânt fu-

nia lui i cursa lui pre crri.
11. Dureri s-1 piarz pre el îm-

prejur, i muli de pre lâng dân-

sul s vie în strimtorare mare.

12. i cderea lui s'a gtit minu-

nat.
13.S mnânce razimurile picioa-

relor lui.

14. i cele frumoase ale lui s le

mnânce moartea.

15. S se rump din lcaul lui

sntatea, i s vin preste el ne-

voie de vin împrteasc.
16. Lcui-vor în lcaul su în

lipsa lui, risipi-se-vor cele frumoase

ale lui cu pucioas.

18< 5, Ps. 36, 9; Pilde 13, 9; i 24, 20.

S. Ps. 7, 16. 15. Pilde 10, 28.
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17. Rdcinile lui se vor usca

dedesupf, i deasupra va cdea se-

ceriul lui.

18. Pomenirea lui s piar de pre

pmânt, i numele lui s nu fie în

ulii.

19. Imping-1 pre el din lumin
întru întunerec, i din lume s-1

muie pre el.

20. i nu va îi cunoscut îniru po-

porul su, nici se va mântui supt

cer casa lui, ci întru ale lui vor

vieui alii.

21. Preste el au suspinat cei de

pre urm, iar cei dintâiu s'au mirat.

22. Acestea sunt casele nedrep-

ilor, i acesta este locul celor ce

nu tiu pre Domnul.

CAP/19.
Iov in ticloia a se mânge cu

ndejdea învierii.

Si rspunzând Iov, a zis

:

' 2. Pân când necjii sufletul meu,

i m mâhnii cu cuvinte? S tii

numai, c Domnul m'au fcut pre

mine aâ.
3. Grii împrotiva mea, i tar

de ruine m asuprii.

4. Dac cu adevrat am greit, a

mea este greeala; de am grit cu-

vinte care nu ae cuvenea, m'am în-

elat grind i nici la vreme.

5. Deci acum asupra mea v m-
rii, i m înfruntai cu ocri.

6. S tii c Domnul este, cel ce

m'au turburat, i tria sa preste

mine o au înlat.

7. lat îmi râd de ocar, i nu

voiu gri, strigâ-voiu i niciri ju-

decat nu este.

8. împrejur sunt zidit, i nu voiu

trece, preste faa mea a pus înlu-

n erec.

9. i m'au dezbrcat de mrire,

i au luat cununa din capul meu.

17. Pilde 2, 22. 20 Ps. 5S, 13.

10. Ruptu-m'au împrejur, i m'am
dus, i au tiat ca un copac n-
dejdea mea.

11. Cu urgie s'au pornit asupra

mea, i m'au socotit pre mine ca

pre un vrjma.
12. i tot odat au venit cetele

lui spre mine, i cile mele le-au

încunjurat pânditorii;

13. Fraii mei s'au deprtat dela

mine, i au voit mai mult a cunoate
pre cei streini decât pre mine.

14. i prietenii mei nemilostivi

s'au fcut, nu s'au apropieat de

mine cei de aproape ai mei.

15. i m'au uitat cei ce tiau nu-

mele meu, vecinii casei i slujni-

cile; strein eram înaintea lor.

16. Pre sluga mea o am chemat,

i n'a ascultat, i gura mea se ruga.

17. i rugam pre femeia mea, i
chemam cu blândee pre îiii iitoa-

relor'mele.

18. Iar ei cu totul m'au prsit,

când eum scol, asupra mea gresc.

19. Cei ce m tiau m'au urît, i
pre carii i-am iubit, aceia s'au scu-

lat asupra mea.

20. In pielea mea s'au topit cr-
nurile mele, i oasele mele în în-

cheeturi se in.

21. Fie-v mil de minei Fie-v

mil de mine o prietenii C mâna
Domnului este care s'â atins de

mine.

22. Pentruce m gonii ca i Dom-
nul? i de trupul meu nu v stu-

rai?

23. C cine va d se scrie gra-

iurile meie, i s se pue în carte

în veac?

24. Cu condeiu de fier i de plumb,

sau în pietre s se sape?

25. C tiu c venic este cel ce

19. 11. 13, 24; i 16, 9; Plâng. 2, 5.

12. 6, 4. 13. Ps. 37, 12.

15. Fac. 31, 15; ps. 68, 10.

18. 30, 1; ps. 40, 9.

20. Ps. 101, 6; Plâng. 4, 8. 22. Ps. M, 3.
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m va risipi, i carele va scula pre

pmânt pielea mea, ce sufere ace-1

stea.

26. C de la Domnul mi s'au"s-

vârit acestea, care eu mi te fiu.

27. Pe care ochiul meu ie-a v-
zut, i nu altul, i ! toate s'au svâr-

it în sânul meu.

28. Iar de vei zice,- ce vom gri
împrotiva lui, c rdcina cuvân-

tului vom afla într'însul?

29. Temei-v »dar i voi de asu-

preal, c mânie va veni presle cei

frdelege, i atunci vor cunoate
unde le este averea lor,

QAP. 20.

Cuvântul lui Sofar c fericirea necre-

dUicioilOf este nestatornic.

s i rspunzând Sofar Mineul a zis:
1

2. Nu gândeam eu c tu aâ vei

rspunde împrotiv, i nu înelegi

mai mulf, .decât mine.

3. învtur de mustrare am a-

uzit i duhul din priceperea mea
rspunde.

4. Au doar acestea le tii înc
de când s'a ivit om pre pmânt?

5. C veseiia celor necredincioi

este cdere minunat, i bucuria

celor frdelege, pierzare.

6. De se vor sul în cer darurile

lui, i de se va atinge de nori jert-

fa lui.

7. Când i se va preâ, c este

întemeiat, atunci de tot va pieri, i
cei ce l-au tiu pre ci, vor zice :

unde este?

8. Ca un vis ce a zburat, nu se

va afla, i a pierit ca o nluc de

noapte.

9. Ochiul care a vzut, nu va mai

vedeâ i nu-1 va mai cunoate pre

el locul su.
10. Pre fiii lui îi va pierde cei mai

de jos, i mâinile lui se vor aprinde

de dureri.

11. Oasele lui pline de tineree

vor dormi cu dânsul în rân.
12. De s'ar îndulci în gura lui

rutatea, ascunde-o-va pre ea supt

limba sa.

13. Nu se va îndur de ea, i nu

o va prsi pre ea, i o va aduiîâ

pre ea în mijlocul grumazului su.
14. i nu va putea s-i ajute

lui, fiere de aspid este în pânte-

cele lui.

15. Avuiea cu nedreptul adunat
se va scoate din casa lui, scoate-o-va

pre ea îngerul.

16. Venin de balauri va suge, i
s-l omoare pre el limba arpelui.

17. S nu vaz mulgerea vitelor,

nici strânsura mierii i a untului.

18. In zadar i în deert s'a o-

sfenif spre avuie, din care nu va

gusta, ca ceva vârtos ce nu se poate

mesteca, nici înghii.

19. Cci casele multor puternici

le-a stricat, i lcaul l-a jefuit i
nu l-a întrit.

20. Nu este mântuirea lui. în a-

vuii, i în pofta iui nu se va mântui.

21. Nu va fi rmi din buca-

tele iui, pentru aceea nu vor înflori

buntile lui.

22. i când i se va prea c este

plin, se va necji i toat nevoia

va veni presle el.

23. De'i va umplea cumva pânte-

cele su, trimite-va preste el iui-

mea mâniei, s verse preste dânsul

dureri.

24. i s nu scape din ctua fie-

rului, s;-î rneasc pre el sgept
de arama.

25. Sgeat s treac prin trupul

lui, i stele s umble în lcaurile

lui, i frica vie preste el.

26. Si tot înfunerecul s-l aco-

26. Ps. 16, 15.

20. 5- Ps. 37, 35. 8. Ps. 72, 19.

10. Ps, 10S, 8; i 9.

15. Eccles. 5, 12. 17. 29, 6.

18. Ier. 12, 13.
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pere pre el, mâticâ-l-va pre el foc

nestins, i s sparg nemernicul

casa lui.

27. S descopere cerul frdele-

gile lui, i pmântul s se scoale

asupra lui.

28. Pierzarea s cuprinz casa lui

pân în sfârii, ziua mâniei s vie

presfe el.

29. Aceasla este partea omului

necredincios dela Domnul, i ago-

nisita averilor lui dela cercettor.

CAP. 21.

Iov rsfunde împrotiva lui

Sofar despre fericirea i pedeapsa
necredincioilor.

yi rspunzând Iov, a zis:

2. Ascultaji, ascultai cuvintele

mele, ca s nu fie mie dela voi aa
tnângâere.

3. Suferifi-m i voiu grî, i apoi

nu m vei râde.

4. C ce este? Au dela om este

mustrarea mea? Sau pentruce s
nu m mâniu?

5. Cutând ta mine v mirai, pu-

ind mâna pre obraz.

6. C dac-mi aduc aminte, m
turbur, i m dor crnurile mele.

7. Pentruce necredincioii tresc,

îmbtrânesc i în avuie?

8. Smâna lor dup suflet, i fiii

lor înaintea ochilor.

9. Casele lor sporesc, i îric ni-

ciri, i bieiu dela Domnul nu este

preste ei..

.10. Vaca lor n'a nscut crud îna-

inte de vreme, n'a lepdat ce a a-

vut în pântece, i nu e stearp.

11. Ei tresc venic ca nite oi,

i pruncii lor pe aproape-, salt.

12. Luând alut i chitar, se

veselesc cu glas de cântri.

Î3. i a sfârit întru bunti vi-

eaa lor, i în odihna iadului au

dormit.

21. teremia 12, 1. 10, Ps. 143, 16.

14. i au zis Domnului, depr-
teaz-te dela mine, c nu voesc s
tiu cile tale.

15. An doar destul este ca s slu-

jim lui? i ce folos c vom iei îna-

intea lui?

16. C în mâinile lor nu erau cele

bune, iar lucrurile necredincioilor

nu le vedeau.

17. înc i lumina necredincioi-

lor se va stinge, i surparea de tot

va venî presfe ei, i dureri din mâ-

nie va apuc pre ei.

18. i vor îî ca nite pîeve îna-

intea vântului, sau ca nite praf pre

care îl spulber viforul.

19. Lipsî-va pre fii de averile lui,

izbândi-va asupra lui, i va cunoate.

20. Vaz ochii lui cderea sa, i
dela Domnul s nu se mântuiasc.

21. C ce-i este lui aminte de casa

lui dup dânsul, când numrul lu-

nilor iui s'au înjumtit?
22. Au nu este Domnul cel "ce în-

va înelegerea i tiina? El judec
pre cei puternici.

23. Acesta va muri întru triea

puterii sale, i de tot îmbelugat

i odihnit.

24. i cele dinluntru ale lui pline

de seu, i mduva lui se va vrsa.

25. i acela moare de amrciu-
nea sufletului negustând nici un bine.

26. i toi asemenea pre pmânt
vor dormi, i putreziciunea va aco-

peri pre ei. .

27. Deci v tiu pre voi, c cu

îndrzneal stai împrotiva mea.

23. C zicei: unde este casa bo-

ierului? i unde este acoperemân-

tul lcaurilor celor necredincioi?

29. Întrebai pre cei ce merg pre

cale, i semnele lor nu leînstreinafi.

30. C pentru ziua pieririi se tine

75. Malacbi 3, 14,

17. Pilde 13, 19; ps. 10, 6.

18. Ps. 1, 4; Isaia 17, 13.

19. Ps. 36, 28. 21. Isaia 51, 17, 22.

22. Rom. 11, 33. 24. Pilde 3, 8.

30. Pilde 16, 9.
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cel ru, i la ziua urgiei se va a-

duce.

31. Cine va spune înaintea feii

lui calea lui, i pentru faptele lui

cine-i va rsplti?
32. i el în groap s'a dus, i în

mormânt a dinuit.

33. Indulcitu-s'au iui piefrile pâ-

rîului, i tot omuî va merge dup
dânsul, i înaintea lui nenumrafi.

34. Cum dar m mângâei înde-

ert? i cum voiu tcea eu înain-

tea voastr cevâ?

CAP. 22.

Elifaz se îndoiete iari de evlavia

lui Iov.

i rspunzând Elifaz Ternaniteanul

a zis:

2. Au nu Domnul este cel ce în-

va înelegerea i tiina?

3. C ce folosete Domnului de

ai fost tu întru lucruri fr de pri-

han? Sau ce câtig de vei fî drept

în calea ta?

4. Sau bgându-te în seam mu-
stra- fe-va, i va venî cu tine la ju-

decat?
5. Au nu este mult rutatea ta?

i nenumrate sunt pcatele fale?

6. C ai zlogif pre fraii ti pre

nedrept, i ai luat îmbrcmintea
celor goli.

7. i cu ap n'ai adpat pre cei

setoi, i pre cei flmânzi i-ai lipsit

de pâine.

8. i ai cutat în feele unora, i
ai culcat pre cei sraci la pmânt.

9. i pre vduve le-ai scos afar

dearte, i pre srmani i-ai necjit.

10. Pentru aceea te-au încunjurat

curse, i degrab te-a apucat rsboiu
groaznic.

11. Lumina i s'a întors întru în-

tunerec, i dormind tu, te-a acope-

rit apa.

22. 6. Eite 22, 26, 27.

7. Pildei, 13; Mat. 25, 42. 9. Ps 93 : G.

j
12. Au cel ce îcuete întru cele

înalte, nu privete? Pre cei C2 se

purtau cu semeie i-au smerit.

13. i ai zis: ce au cunoscut ceL

tare? Au prin negur judec?
14. Nor este ascunderea lui, i nu

se va vedea, i împrejurul cerului

umbl.
15. Au pzi-vei calea cea veche

pre care au clcat brbaii cei ne-

drepi?

16. Cari au fost luai înainte de

vreme, rîu curgtor temeliile lor.

17. Care zic: ce va face nou
Domnul? Sau ce va aduce nou A-

fofiitorul?

18. El au umplut casele lor de bu-

nti, i sfatul celor necredincioi,

departe este dela dânsul.

! 19. Vzând drepii au râs, i ceî

fr de prihan i-au batjocorit pre ei.

20. Au n'a pierit starea lor? i
rmia ior o va mâncâ focui.

21. Fii vârtos, de vei rbdâ t
dup aceea, road ta va îi întru bu-

nti.
! 22. Primete din gura lui porunc,

i pune graiurile lui în inima ta.

23. Iar de te vei întoarce, i te

vei smeri înaintea Domnului, i vei

deprta din lcaul tu ce nu este

drept,

|

24. Va pune piatr scump ca

!
pulberea i ofirul ca piatra pârîului.

25. Fî-va ie cel Atotiitor ajutor

de ctre vrjmai, i te va face cu-

rat ca argintul cel lmurit în foc.

26. Dup aceea vei îndrzni îna-

intea Domnului, cutând la cer vesel.

27. i când te vei rug, te va a-

scultâ, i va dâ ie ca s-i plineti

fgduinele tale.

28. i va rândui ie iari lcu-

ina dreptii, i în cile tale va fi

lumin.

13. Ps. 9, 31. 16. Ps. 36, 2; i 34.

19. Ps. 106, 42. 20. Ps. 36, 17, ÎS, 20.

22. Ps. 118, 72. 27. Ps. 49, 15, 16.

28, Ps. 96, 12; t>s. 36, 6.
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29. C le-ai smerit pre line, i va

zice: semefifu-s'au, dar pre cei cu

ochii plecai va mântui.

30. Izbvî-va pre cel nevinovat, i
tu le mântuete întru curia mâi-

nilor laie.

Iov mrturisete curenia i

cugetului su i se las la judecata
lui Dumnezeu,

Si rspunzând Iov, a zis

:

' 2. tiu c din mâna mea mustra-

rea mea este, i mâna lui s'a în-

greuiat spre suspinul meu.

3. Oare. cine m'ar înv, ca s-l

aflu pre el, i s viu la sfârit?

4. Zice-voiu mie judecat, i gura

mea voiu umpleâ de mustrri.

5. i voiu cunoate cuvintele, care

mi le va grî, i voiu slmjî ce-mi

va spune.

6. i de va veni asupra mea cu

vîrtute mult, apoi cu puine nu m
va înfricoa.

7. C la el este adevrul, i va

scoate la sfârit judecata mea.

8. C de voiu merge întâiu, nu

mai sunt; iar de cele de pre urm,
ce tiu?

9. La stânga de va apuca, nu-l

voiu prinde, de se va întoarce la

dreapta, nu-l voiu vedeâ.

10. C tie acum calea mea, a-

lesu-m'au ca aurul.

11. i voiu merge întru poruncile

lui, c am pzit cjle tui, i nu m
voiu abate.

12. Dela poruncile lui num voiu

deprta i în sânul meu am ascuns

graiurile iui.

13. Iar de a judecat el aa, cine

este care va stâ lui împrotiv? C
ce au vrut el, au i fcut.

14. Pentru aceea am nzuit îa el,

i dojenii fiind, m'am îngrijat de el.

29. Pilde 29, 23. 30. Ierem. 5, 1.

23. 10. l Petr. i, 7.

IOV 22—23—24 663

15. Pentru aceasta dela faa lui

voiu grbi, voiu socoti, i m voiu

înîricoâ de el.

16. i Domnul au muiat inima

mea, i Atotiitorul au sârguit spre

mine.

17. C n'am tiut, c va venîmie

înîunerec, i faa mea o a acope-
'

rit negur.

CAP. 24.

Despre rânduiala lui Dumnezeu cea

ascuns, dar dreapt, pentru

nefericirea celor drej>i i fericirea

celor fctoi.

Penfruce vremile nu sunt ascunse

de Domnul ca cei necredincioi

s nu vaz zilele Lui.

2. Hotarul au mutat, turma cu p-
storul au jefuit.

3. Asinul sracului au luai, i vaca

vduvei o au zîogit.

4. ^Abtuf-au pre cei neputincioi

dela calea cea dreapt, i cel blânzi

ai pmântului împreun s'au ascuns.

5. i au nvlit ca nite asini în

arin asupra mea, ieind dup o-

biceiul lor, luând fiecare pâine pen-

tru fiii si.

6. Mai nainle de vreme au sece-

rat arina, nu a sa, cei neputincioi

au lucrat viile celor necredincioi

fr plat i fr mâncare.

7. i pre muli goi i-au fcut S
doarm fr haine, i îmbrcmin-
tea sufletului lor o au luat.

8. De ro.ua munilor se umezesc;

neavând acoperemânf, cu piatr s'au

învelit.

9. Rpit-au delaâ pfe cel sr-

man, i pre cel czut l-au smerit.

10. i pre cei goi i-au adormit

cu strâmbfate, i pâinea celor fl-

mânzi au luat.

11. In strâmtori cu strâmbfate

24. 1- Ps. 36, 1, 2, 34, 35, 36.

2. H 2 Lege 19, 14. 4. Pilde 28, 27, 28.

7. Lev. 19, 13. W Lev. 19, 13-
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au pândit, i calea drepilor n'au
j

tiut,

12. Cari din cetate i din casele

sale au fost scoi, i sufletul prun-

cilor au suspinat tare, i el pentru

ce nu i-au cercetat pre acetia cât

au fost ei pre pmânt?
13. Pre pmânt îh'nd ei, n'au cu-

noscut, nici au tiut calea dreptii,

nici pre crrile lor n'au umblat.

14. i cunoscând lucrurile lor, da-

iu-i-au pre ei întru înfunerec, i
noaptea va îi ca un fur.

15. i ochiul preacurvarului p-
zete întunerecul, zicând: nu m va

lua aminte ochii, i-i ascunde faa.

16. Spat-a întru întunerec cas,
ziua s'a ascuns pre sine, n'a cuno-

scut lumina.

17. C dimineaa lor umbr de

moarte, c va cunoate turburrile

umbrei morii.

18. Mai uor este decât faa apei,

blesteme-se partea lor pre pmânt,
i s se vaz oasele lor pre p-
mânt uscate.

19. C din sânul sracilor au rpit.

20. Dup aceea s'a pomenit p-
catul lor, i ca o cea de rou ne-

vzut s'a fcut, s se dea lui dup
cum a lucrai, i s se zdrobeasc tot

cel nedrept ca lemnul cel fr de

vindecare.

21.C cei sterpe nu i-au fcut bine,

i pre femeia srac n'au miluit.

22. i cu mânie au surpat pre cei

neputincioi, scuiatu-s'au, dar nu va

crede asupra vieii saie.

23. Când se va bolnvi, s nu n- !

djduiasc sntate, ci va cdea în

boal. s

"

24. C la muli ru a fcui înl-

area lui, i s'au vetejit ca i nalba

la arij, sau ca un spic uscat, care

de sine cade.

13. Rom. 2, 4. 15. Ps. 53, 5; Pitds 7, 7, 8, 9.

16. loan 3, 19, 20.

18. Ps. 57, 7; ps. 10, 6.

24. 22, 20-

25. Iar de nu este aâ, cine este

cel ce zice, c minciuni gresc eu?

i va socoti întru nimic cuvintele

mele.

CAP. 25.

înaintea lui Dumnezeu, toi oamenii
sunt pctoi.

i rspunzând Valdat Savhiteanul,

a zis

:

2. Ce este dar? Inceptoria sau

frica este deia cel ce face totul în-

tru cele înalte.

3. C au socotete cineva, c va

fi îngduire tâlharilor? i asupra

cui nu vor veni pândiri dela el?

4. C cum va îi drept muritorul

înaintea Domnului, sau cum se va

curî cel nscut din femeie?

5. De va porunci lunii, nu va lu-

mina, i stelele nu sunt curate îna-

intea lui.

6. Cu cât mai mult omul, c este

putreziciune i fiul omului vierme.

CAP. 26.

Iov laud puterea: lui Dumnezeu mai
pre sus decât Valdat.

Si rspunzând Iov, a zis

:

' 2. De cine te apropii, sau pre cine

vrei s ajui? Au doar pre cel ce

are trie mult, i pre cel ce are

bra puternic?

3. Cui ai dat sîai?'Au nu celui ce

are toat înelepciunea?

4. Pre care urmezi? Au nu pre

cel ce are vîrtute foarte mare? Cui

ar spus cuvinte? i suflarea, care

iese din tine, a cui este?

5. Au doar uriaii se vor chinui

supt ape, i cei ce lcuesc cu ei

acolo?

6. Gol este iadul înaintea lui, i
nu este învlitur pierzrii.

25. €. Ps. 21, 6.

26. Ps- 138, i0, 11 ; Evr. 4, 13; Pilde 15, Yu
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7 Cel ce întinde miaznoaptea

pre n-mic, i spânzur pmântul pre

nimic ; ...

g. Cel ce leag apa m .
norii si,

i ti'a rourat norul de desuptul su.

9, Cel ce acopere raa scaunului,

si întinde preste el norul su.
'

10. Hotar a pus preste faa apei,

pân unde se mrginete lumina

cu întunerecul.

11. Stâlpii ceruiui s'au cutremu-

rat i s'a" spimântat de certarea lui.

12. Cu virtutea a potolit marea,

i cu tiina a linitit valurile,

13. i încueîorile cerului se tem

de el, i cu porunca au omorît pre

arpele cel viclean.

14. Iat acestea sunt prile cii

lui, i puin vom auzi din cuvântul

lui, i puterea frznetului, cine tie

când o va face?

CAP. 27.

Iov aprând nevinovia sa, punefa
înfapre cei curioi cu farnicii.

Si
adogând Iov, a grit în pild

zicând:

2. Viu este Dumnezeu, care aa
m'au judecat, i Atotiitorul cei ce

au amrît sufletul meu.

3. C pân va îi în mine suflet i
duh Durnnezeesc în nrile mele,

4. Nu vor gri buzele mele fr-
delege, nici sufletul meu va cuget
nedrepti.

5. S nu fie; ca s v zic eu pre

voi drepi, pân când voin muri, c
nu voiu deprta dela mine nerutâ-

tea mea.

6. i la dreptate luând aminte nu

voiu înceta, c nu tiu s fi fcut
ceva fr de cuviin.

?. Ci s nu fie vrjmaii ca sur-

parea celor necredincioi, i cei ce

7. Ps. 94, 4. 9. Ps. 103, 3, 4.

10. Ps. 32, 7. 12. Isaia 51, 15.

13. Ps. 32, 6

27. 4. Lev. 19, 16; ps. 14, 2.

se ridic asupra mea ca pierirea

celor frdelege.

8. i ce ndejde este celui necre-

dincios? C ateapt i ndjdue-
te spre Domnul, au doar mântui-

se-va?

9. Au ascuîtâ-va Dumnezeu rug-
ciunea lui? Sau nevoie va veni lui?

10. Au are vre-o îndrzneal îna-

intea lui? Sau când îl va chema el,

îl va ascult?

îl. Deci voi spune vou ce este

în mâna Domnului, cele ce sunt la

Atotiitorul nu voiu mini.

12. lat toi tii, c dearte spre

dearte adogei.
13. Aceasta este partea omului ne-

credincios dela Domnul, i agoni-

seala celor puternici va veni dela

Atotiitorul preste ei.

14. i de vor fi muli fiii lor, spre

junghiere vor fi, i de vor ajunge

s se fac brbai, vor ceri.

15. i cei ce sunt pre lâng el,

cu moarte vor muri, i vduvele lor

nimenea nu le va milui.

16. i de va adun ca pmânt ar-

gintul, i ca lut va gti aurul,

17. Acestea toate drepii le vor mo-

teni, cei adevrai vor fineâ bârfii lui.

18. i va fi casa lui ca moliile i
ca pianjenul. :

19. Bogatul va adormL i nu va

mai adaoge, ochii si a deschis, i
nu este.

20. Incunjura-l-vor pre el ca apa

durerile, i noaplea îl va rpi pre

el ceata.

21. i-l-va lu- pre el arsura, i
se va duce, i-1 va vântur pre el

din locul lui.

22. i va arunc preste el, i nu-i

va îi mil, din mâna lui cu fuga va

scpa.
23. Ptesnî-vor preste el mâinile

sale, i-I va sufla pre el din locul lui.

8. Pilde 1, 28; Mat. ÎS, 26. 9. loan % 31.

14. Osie 9, 14. 17. Pilde 13, 22; Eccles. 2, 26.

19. VztXxt. ii, 18.
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CAP. 28.

Isvorul înelepciunii.

C este loc argintului unde se face,

i este loc aurului unde se l-

murete.

2. C îieru! din pmânt se face,

i arama ca piatra se cioplete.

3. Rânduial a pus întunerecuîui,

i socotete sfâritul a toate, chiar

piatra din întunerec i din umbra

morii.

4. Ruperea pârîului este din ni-

sip, iar cei ce uit calea cea dreapt

au'slbit, i din oameni s'au abtut.

5. Pmântul din care a ieit pâi-

ne, s'a strmutat dedesupt ca îocul.

6. In pietrele lui locul Sapîirului, i
lutul lui aurul.

?. Crarea aceasta nu o a cuno-

scut pasrea, i nu o a vzut ochiul

vulturului,

8. i nu o au clcat fiii mândrilor,

nici o a trecut leul.

9. In piatr colforoas a întins

mâns sa, i a sîrâmat-o dezrd-
cinând munii.

10. Vârtejurile rîuriior au rupt, i
tot ce este scump a vzut ochiul meu.

1 1 .i adâncurile rîuriior au descope-

rit, i au artat puterea sa la lumin.

12. i înelepciunea unde s'a a-

flaf? i ca#e este locul tiinei?

13. N'a vzut om calea ei, nici s'a

gsit întru oameni.

14. Adâncul a zis : nu este întru

mine, i marea a zis: nu este cu

mine.

15. Nu se va dâ aurul închis pen-

tru ea, i nu va stâ argint de schim-

barea ei.

16. Nu va fi mai pre jos decât

aurul ofir, unixul scump i Sapîirul.

17. Nu se va potrivi cu ea aurul

i cristalul, nici se schimb pe vase

de aur.

28. 5. Ps. 103, 15. 13. Pilde 3, 14; 8, 11.

15. Ineiep. 7, 9.

IOV 28—29

13. Ramot i Gavis, nu se vor

pomeni; c trage înelepciunea mai
mult decât mrgritarul.

19. Nu se va potrivi cu ea piatra

topazion din Etiopia, nu va fî mai

pre jos decât aurul cel curaî.

20. i înelepciunea de unde s'a

aflat? i care este locul priceperii?

21. Ascuns este de tot omul, i
de pasrile cerului este ascuns.

22. Pierzarea i moartea au zis:

am au?if mrirea ei.

23. Dumnezeu bine au întrit ca-

lea ei, i tie locul ei.

24. C el vede pre tot cel de supt

cer, i tie toate cele de pre p-
mânt câte au fcut.

25. El au pus cumpna vânturilor

i msurile apei.

26. El au pus lege ploii i calea

fulgerului i a trznetului.

27. Atunci o a vzut pre ea i o

a spus pre ea, gtifu-au i o a cer-

cetat.

28. i a zis omuiui : iat frica lui

Dumnezeu este înelepciunea, iar a

se feri de rele, este tiina.

CAP. 29.

Iov amintete fericirea sa.

Si
Iov a adaos a grî în pilde zi-

}

când

:

2. Cine m va pune în lunile zi-

lelor celor mai dinainte, în carem
pzea Dumnezeu?

3. Când strlucea lumina lui pre-

ste capul meu, i cu lumina lui um-

blam întru întunerec.

4. Cum eram în cile tinereii mele,

când Dumnezeu cerceta casa mea.

5. Când eram bogat foarte, i îm-

prejurul meu slugile mele.

6. Când curgea pre cile mele

unt, i munii mei izvorau lapte.

24. Ps. 32, 13; ps. 13, 2.

25. Pilde 8, 29. 27. R 2 Lege 4, 6.

28. Ps. 110, 10.

29. 6. H 2 Lege 32, 13; Isaia 58, H
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7. Când ieam dimineaa în cetate

i în uli, i se punea mie scaun.

8. Când m vedeau cei tineri, se

ascundeau, iar cei btrâni toi se

sculau.

9. i boierii încefau a gri puind

degetul la gur.

10.. i cei ce auzeau m fericeau,

i limba lor se lipeâ de gâtlejul lor.

11. Cu urechia auzeau i m fe-

riceau, i ochiul vzându-m se în-

torcea.

12. C am mântuit pre cel srac

din mâna celui puternic, i srma-
nului care nu avea ajutor, am a-

jutat.

13. Binecuvântarea celui ce erâ

s piar, preste mine venea, i gura

vduvii m'a binecuvântat.

14. i cu dreptatea m îmbrcam,
i m înveleam cu judecata, ca cu

o hain.

15. Ochiu eram orbilor i picior

chiopilor.

16. Eu eram tat celor neputin-

cioi, i judecata care n'o am tiut,

o am cercat.

17. i am zdrobit mseiele celor

nedrepi, din dinii lor am scos prada.

18. i am zis: voiu înaintâîn vâr-

st ca tulpina de îinic, mult vreme

voiu tri.

19. Rdcina mea s'a întins pre

ap, i roua va rmânea în sece-

riul meu.

20. Mrirea mea se înnoiâ in mine

i arcul meu în mâna meae întrea.

21. Pre mine auzindu-m luau a-

minte, i la sfatul meu tceau.

22. La cuvintele mele nu ado-
geau, ci se bucurau, când le gr-
iam lor.

23. Precum pmântul cel înseto-

at ateapt ploaia, aâ acetia a-

teptau graiul meu.

24. De râdeam ctre ei, nu cre-

14. Isaia 59, 17; 1 Tesal. 5, 8; Efss. 6, 14.

10. Pilde 29, 7.

deau, i lumina feii mele nu slbea.
25. Dac voiam a merge cu ei,

edeam în frunte, i locuiam ca un
împrat încunjurat de voinici, ca

cei ce mângâiam pre cei suprai.

CAP. 30.

Iov plânge nenorocirea lui.

Tar acum m batjocoresc cei mai

JJineri, acum m dojenesc acei pre

ai crora prini nu-i bgm în

seam i nu-i socoteam vrednici

s-i puiu cu câinii vitelor mele.

2. i tria mâinilor lor erâ ca o

nimica înaintea mea, pentru ei au

pierit sfâritul.

3. Cei ce se luptau cu lipsa i
cu foametea, cei ce fugeau în lo-

curi fr de ap, ieri necjii i chi-

nuii,

4. Cei ce rodeau coaja copacilor,

i rdcina buruenilor erâ hrana lor.

5. Cei necinstii i lepdai i lip-

sii de tot binele, care i rdcinile

lemnelor ie rodeau de foamete mare,

s'au sculat asupra mea furi.

6. A crora casele erau peteri

de pietre.

7. în mijlocul locurilor celor ce

rsunau strigau, i supt uscturi

slbatece petreceau.

8. Fiii celor fr de minte i ne-

cinstii, a crora numele i mrirea

au pierit de pre pmânt.
9. iar acum eu sunt batjocur lor,

i m in de poveste.

10. i m'au urît deprfându-se de-

parte,i asupra feii mele au scuipat.

11. C deschizând lulba sa m'au

chinuit, i au lsat frâul înaintea mea.

12. Odrasle s'au sculat deadreapta

mea, întins-au picioarele lor, i au

fcut preste mine cale de pierzare.

13. Btutu-s'au crrile mele, c
m'au desbrcat de vemântul meu.

3 O. 9. Ps. <5S, 13; Plâng. 3, 14.
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14. Cu sgeile lui m'au sgetai, i
face cu mine cum îi este voia, în-

tru dureri m'am frmântat.

15. întorcu-mi-se durerile, dusu-

s'a ca un vânt ndejdea mea, i
ca un nor mântuirea mea.

16. i acum îmi iese sufletul, i
m in pre mine zilele durerilor.

17. Noaptea oasele mi se sfrâm
i vinele mi se desfac.

18. Cu mult trie se apuc de

haina mea, ca gulerul cmii m
cuprind pre mine.

19. Socofitu-m'ai pre mine ca pre

pmânt, i în rân partea mea.

20. Strigaf-am ctre tine, i nu

m asculi, siîut-am i nu m'ai so-

cotit.

21. i s'a suit preste mine fr
de mil, cu mân tare m'ai btut.

22. i m'ai încunjurat cu dureri

i m'ai lepdat dela mântuirea mea.

23. C tiu c moarteam v'a sur-

p, cci casa atolmuritorul este p-
mântul.

24. i o 1 de ai putea pre mine

s m omor, sau S rog pre altul,

ca s fac mie aceasta.

25. Iar eu preste tot neputinciosul

am plâns, suspinal-am când am v-
zut om în nevoe.

26. i când ateptam eu bunti,
iat m'au aj'uns mai multe zile de

ruti.
27. Inima mea s'a înfierbântat, i

nu va tceâ, apucafu-m'au zilele

srciei.

28. Suspinând am mers fr de

îrâu, î am sttut întru adunare stri-

gând.

29. i m'am fcut frate sirinilor

i prieten struilor.

30. Pielea mea i oasele meîe s'au

negrit foarte, de arsur.

31. i s'a întors în jale chitara

mea, i cântarea mea în plâns.

14. Ps. 34, 15. 23. Evt. 9, 27.

25. Rom. 12, 15.

30. Plâng. 4. 5.

IOV 30-31

CAP. 31.

Vieaa cea curat a lui Iov.

Legtur am fcut cu ochii mei,

i nu voiu cuta spre fecioar.

2. i ce mi-au împrit Dumnezeu
de sus? i ce am motenit din cele

înalte?

3. Vaiî Pierire este celui nedrept,

iînsfreinare celor ce fac frdelege.

4. Au nu va vedea el calea mea
i toate crrile mele va numr?

5. i de am umblat cu batjoco-

ritorii, sau de s'a grbit piciorul

meu spre vicleug.

6. C am stat în cumpn dreap-

t, i au vzut Domnul nerutatea

mea.

7. De s'a abtut piciorul meu din

cale, i de a urmat ochiul lui ini-

ma mea, i de m'am atins cu mâi-

nile mele de daruri,

8.S seamn, i alii s mnânce,
i fr de rdcin s fiu pre p-
mânt 1

9. Sau de s'a plecat inima mea
la femeia altui brbat sau de am
pândit la uile ei,

10. S placai femeia mea altuia,

i fiii mei s se smereasc.

11. C iujirriea mâniei este neîn-

frânat a pângrî femeia altuia.

12. C foc arztor este în toate

zilele, i la care vine, din rdcin
îl pierde.

13. Sau de n'am bgat în seam
judecata slugii sau a slujnicii mele,

când s'au judecat la mine.

14. C ce voiu face când m va

cercet Domnul? i când va fî în-

trebare, ce voiu rspunde?
15. Ce este? Au nu precum eu

am fost în pântece, i ei au fost?

i asemenea am fost în pântece.

16. Pre cei neputincioi, cari a-

31. 3. îsaia 1, 28. 4. Pilde 5, 21.

5. Ps. 25, 4; si 1, 1. 9. Pilde 7, 8, 9.

12. Pilde 6, 26. 15. Pilde 14, 32.

16. Isaia 10, 2.
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veau lips, nu i-am înelat i ochiul

vduvii n'am topit.

17. De am mâneai pâinea mea

singur i n'am dat i celui srac

dintr'însa.

18. C din tinereile mele am hr-

nit ca un printe, i din pântecele

maicei mele am povuit.

19. Sau de am trecut pre cel gol.

care pierea, i nu l-am îmbrcat.

20. i cei neputincioi de nu m'au

binecuvântat, i din tunderea miei-

lor mei s'au înclzit umerii lor.

21. De am ridicat asiipra sracu-

lui mâna cu ndejde, c mult aju-

tor îmi este mie.

22. S se despar umrul meu

din încheetur, i braul meu din cot

s se zdrobeasc.

23. C frica Domnului m'a st-

pânit, i de povara lui nu voiu suferi.

24. De am socotit aurui puterea

mea, sau de am ndjduit în pia-

tr scump, *

25. Sau de m'arn bucurat când

mi s'a fcut avuie muit i când

am pus mâna pre cele fr numr.
26. Au doar nu vedeam eu cum

soarele, strlucitor lipsete, i luna

scade, c nu este într'însele lumin,

27. i de s'a înelat pre ascuns

inima mea, ca s pun mâna mea
pre gura mea, i s o srut.

28. i aceasta s mi se socotea-

sc, cea mai mare frdelege, c
am minit înaintea Domnului celui

înalt.

29. De m'arn bucurat de cderea
neprietenilor mei, i de a zis inima

mea bine, bine.

30. S auz urechea mea bleste-

mul meu, i s fiu de ocar în po-

porul meu, defimat.

31. i de au zis de multe ori sluj-

nicile mele, cine ne-ar dâ nou din

20, Mat. 25, 43, 44.

21. Ps. 126, 6; Pilde 22, 22.
24. Marc. 10, 24.

29. Pilde 24, 17.

crnurile lui s ne turm, fiind

eu foarte bun.

32. i alar nu mânea strein, i
ua mea la tot cel ce veneâ, se de-

schideâ.

33. i de am pctuit fr de voie

i am ascuns pcatul meu.

34. C nu m'arn ruinat de mult
mulimea gloatei, ca s nu mrtu-
risesc înaintea lor.

35. i de am lsat pre cel nepu-

tincios s ias din ua mea cu sâ-

nul deert de nu m temeam.

36. Cine-mi va dâ auzitor? i de

nu m'arn temut de mâna Domnului,

i scrisoarea care aveam asupra

cuiva, pre umere puind-o ca o cu-

i nun, o citeam.

i 37. i o rupeam sau o dam îna-

j

poi, nimic luând dela datornic.

|

38. De a suspinat pmântul vre

' odinioar asupra mea,. sau de au

plâns rzoarele lui împreun.

39. Sau de am mâncat vlaga lui

singur fr de pre, i de am îne-

lat sufletul Domnului pmântului

întristându-i.

40. în loc de grâu s-mi rsar
urzic, i în loc de orz spini, i a

încetat Iov a gri.

CAP. 32.

Bliu se mânie pentru, tcerea
prietenilor lui Iov.

8i au încetat i cei trei prieteni a

mai gri împrotiva tui Iov, c erâ

iov drept înaintea lor.

2. i s'a mânieat Etîu al lui Va-

rahiii Vuziteanul din neamul lui Ram
din ara Avsitidii, i s'a mânieat

pre Iov foarte, cci se adevereâ pre

sine drept înaintea Domnului.

3. i asupra ceior trei prieteni s'a

mânieat foarte, pentruc n'au putut

s rspunz împotriva lui Iov, i tot

î-a socotit a H necredincios.

32. Evc. 13, 2. 33. Fac. 3, 10—12.



670 CARTEA LUI IOV 32—33

4. i Eliu atepta s rspunz ei

lui Iov, pentruc erau mai bfrâni

de zile decât el.

5. i a vzut Eliu c nu este r-

spuns în gura celor trei brbai, i
s'a mânieal foarte.

6. i rspunzând Eliu al lui Va-

rahiil Vuziteanul, a zis : fiindc eu

sunt mai tânr cu anii, iar voi sun-

tei mai btrâni, pentru aceea am
tcut temându-m a v spune vou
tiina mea.

7. i am zis, nu este vremea, ceea

ce grete, cei de muli ani tiu în-

elepciunea.

8. Ci duh este în oameni, i su-

flarea Aloliitorului este ceea ce în-

va.
9. Nu cei cu ani muli sunt îne-

lepi, nici cei btrâni tiu judecata.

10. Pentru aceea am zis: ascul-

fai-m, i voiu spune vou cele ce

tiu.

11. Bgai în urechi graiurile mele,

c voiu gri de vei ascult; pân
când v pricii cu cuvintele?

12. i pân gândeam c vei zice

cevâ, socoteam; dar iat nu este

cine din voi s poat mustr pre

Iov, i s rspunz cuvintelor lui.

13. Ca s nu zicei aîlat-am îne-

lepciunea, alturându-ne Domnului.

14. i v'ai întors la omul sta
a gri cuvinte ca acestea.

15. S'au spimântat, n'au rspuns
mai mult, le lipsesc cuvintele.

16. Am ateptat i n'am grit, c
au încetat, i n'au rspuns; voiu s
rspund i eu în parte.

17. i rspunzând Eliu, a zis: ia-

ri voiu gri.

18. C plin sunt de cuvinte, c
m îmboldete duhul inimii mele.

19. i inima mea este ca un foaie

legat plin de must ce fierbe, sau

ca un foaie de aram ce sufl.

20. Grl-voiu ca s m odihnesc,

deschizând buzele.

21. C de om nu m voiu ruina,

i de muritori nu m sfiesc.

22. C nu tiu a cut în fa,
iar de nu, i pre mine viermii sm
mnânce.

CAP. 33.

Eliu afar dreptatea lui Dumnezeu.

Ascult o Iov cuvintele mele, i
bag în urechi graiul meu.

2. C iat am deschis gura mea,

i a grit limba mea.

3. Curat este inima mea întru

cuvinte, i priceperea buzelor mele

curate va gândi.

4. Duhul cel dumnezeesc este, cel

ce m'au fcut pre mine, i suflarea

Atotiilorului este ceea ce m în-

va pre mine.

5. De poi d-mi rspuns la ace-

stea, ateapt, caut la mine i eu

la tine.

6. Din lut eti tu fcut ca i mine,

dintr'acelai amândoi suntem fcui.

7. S nu te îngrozeasc frica mea,

nici mâna mea grea s fie preste

tine.

8. C ai grit întru urechile mele,

glasul cuvintelor tale am auzit c
ai zis:

9. Curat sunt eu, i n'am pc-
tuit, fr de prihan sunt, n'am f-

cut frdelege.

10. i a aflat asupra mea ponos,

i m socotete ca pre un vrjma.
11. i a pus în lemn piciorul meu,

i au pzit toate cile mele.

12. Cum dar zici, drept sunt, i
nu m'au ascultat? C venic este cel

deasupra pmântenilor.

13. i zici, pentruce n'auasculfat

tot cuvântul dreptii mele.

14. C odat va gri Domnul, i
a doua oar;

32. S. Eccl. 2, 26; Dan. 1, 17. 33. 4. Fac. 2, 7. 11. 13, 27.
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15 prin vis sau prin vedere de

noapte. sau ca când cadc groaz"

nic fric preste oameni, când sunt

adormii pre pat.

16. Atunci descopere mintea oa-

menilor, cu chipuri de fric ca a-

cestea îi înfricoeaz pre ei.

1?. Ca s întoarc pre om dela

strâmbiate, i trupul lui s-1 mân-

tuiasc de cdere.

18. i sufletul lui s-1 scoa| de

la moarte, i s nu caz el în rs-

boiu.

19. i iar îl va certa pre el cu

boal pre pat, i amorjete muli-

mea oaselor lui.

20. i toat mâncarea de grâu nu

o va primi, iar sufletul lui mâncare

poftete.

21. Pân ce vor putrezi crnurile

lui, i se vor vedeâ oasele lui goale.

22. i se apropie de moarte su-

fletul lui, i vieaa iui de iad.

23. De vor îi o mie de îngeri, a-

ductori de moarte, nici unul din-

tre ei nu-1 va rni pre el, de va cu-

geta cu inima s se întoarc ctre

Domnul, i va spune omului pca-
tul lui, i frdelegea lui o va art,

24. Va sprijini s nu caz în

moarte, i va întineri trupul lui ca

spoiala pre perete, i oasele lui ie

va umpleâ de mduv.
25. i va mui carnea lui ca a

unui prunc, i-l va tmdui pre

el, i-l va face brbat între oa-

meni.

26. i se va rugâ ctre Domnul,

i-l va asculta, i va intra cu fa
lin cu mrturisire, i va dâ oame-

nilor dreptate.

27. i apoi atunci se va vinovi
omul pre sine, zicând c acestea

am fcut i nu m'au pedepsit cu b-
ti vrednice de pcatele, care le-am

fcut.

28. Mânfueie sufletul meu, ca s
2(1. Ps. 10?, 18. 26. Isaia 58, 9.

nu vie întru stricciune, i vieaja

mea s vaz lumin.

29. Tat acestea toate trei ci le

lucreaz'cel puternic cu omul.

30. i au izbvit sufletul meu de
moarte, c vieaa mea întru lumin
va luda pre cl.

31. Bag în urechi Iov i m a-

scult, amuete i eu voiu gri.

32. De ai cuvinte, rspunde mie,

greie, c-mi este voia s te în-

dreptezi tu.

33. Iar de nu, ascult-m tu, taci,

i te voiu înv pre tine înelep-

ciunea.

CAP. 34.

Bliu înfrunt pre Iov.

Si rspunzând Eliu, a zis:

' 2. Ascultai-m înelepilor, cei ce

avei tiin bgai în urechi.

3. C urechea ispitete cuvintele,

i gâtlejul gust bucatele.

4. S ne judecm noi înine, ca

s cunoatem între noi ce este bun.

5. C a zis Iov: drept suni, Dom-
nul au schimbat judecata mea.

6. Domnul au minit în judecat,

silnic este sgeata mea fr de

strâmbîate.

7. Cine este om ca Iov? Care beâ

batjocura ca apa.

8. Care nici a pctuit, nici a f-
cut frdelege, nici s'a însoit cu

cei ce lucreaz frdelege, ca s
umble cu cei necredincioi.

9. S nu zici : c nu va fi cerce-

tare omului, i cercetarea lui dela

Domnul.

10. Pentru aceea cei cu inim în-

elegtoare ascultai-m, s nu-mi

fie mie înaintea Domnului a face

pgânlafe i înaintea Atotiitoruluî

a turbura dreptatea.

11. C rspltete omului dup

34. 8. Ps. 1, 1. S.Malacbi. 3, 14.

11. Ps. 61, 11.
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cum îace fiecare dintru ei, i în c-
rarea omului aflâ-va pre el.

12. Au socoteti c Domnul fr
de cale face? Sau cum c Atofi-

itorul cel ce au fcut pmântul va

încurc judecata?

13. i cine este cel ce au fcut p-
mântul, i toate cele ce sunt în-

tr'însul?

14. C de va vrea s opreasc,

i Duhul s-1 (ie la sine. j

15. Tot trupul va muri deodat,

c tot pmânteanul în pmânt va

merge, de unde s'a i zidit.

16. Iar de nu pricepi, ascult a-

cestea, bag în urechi glasul cuvin-

telor.

17. Vezi tu pre cel ce urte fr-
delegea, i pierde pre cei ri, c
este venic drept.

18. Necredincios este cel ce zice

împratului, frdelege faci, prea

necredincios boierilor.

19. Care nu se ruineaz de faa

celui cinstit, nici tie a dâ cinste

bogailor s se laude fe|ele lor.

20. i dearte se vor întâmpla lor

strigând i rugându-se omului, c
s'au purtat frdelege, scoând a-

I

far pre cei neputincioi.
j

21. C "el vede faptele oamenilor,
j

i nici una din câte fac nu trec ne-

vzute de el.

22. Nu este loc unde s se a-

scunz, cei ce fac frdelege.

23. C nu va mai înela pre om,

c Domnul preste toi privete.

24 Cel ce cunoate cele necuno-

scute, slvite i minunate, crora

nu este numr.
j

25. Cel ce tie lucrurile lor, i va
\

întoarce noaptea, i se vor smeri.

26. i au stins pre cei necredin-

cioi, i vzui sunt înaintea lui.

15. Fac. 3, 19. 17. Fac. 18, 25; Rom. 3, 5.

19. 2 Parai. 19, 7; R 2 Lege 10, 17; Ine-
lep. 6, 8; i Fap. Hp. 10, 34.

20. Sirab. 35, 15; Fapte 10, 34; Rom. 2, 11.

21. 2 Parai. 16, 9; ps. 34, 16; Pilde 5, 21;
si 15, 3. 22. Hmos, 9, 2, 3; Rom. 4, 13.

25. Galat. 2, 6; Efes. 6, 9.

27. C s'au abtut dela legea lui

Dumnezeu, i dreptile lui nu le-au

cunoscut.

28. Ca s aduc preste el strig-

rea sracilor i suspinul mieilor

va auzi.

29. El va dâ linite, cine va o-

sândî? Va ascunde faa, i cine-1

va vedea? Pentru neam i pentru

om deopotriv.

30. El face s împreasc om
farnic, penjru îndrtnicia popo-

rului.

- 31. Oare cine zice ctre Dumne-
zeu : luat-am, nu zlogcsc.

32. Aceasta întrece vederea mea,

arat-mi tu dac am fcut strâm-

btate, i nu voiu adaoge.

33. Nu dela tine ateapt rspuns,
c tu ai nesocotit acestea; tu ai în-

ceput i nu eu, de tii ceva grete.
34. Pentru aceea cei înelepi cu

inima vor gri acestea, i brbatul

înelept va ascult cuvintele mele.

35. Iar Iov cu neînelepciune a

grit, i cuvintele lui nu suni cu

tiin.

36. îns înva o Iovi C mai

mult s nu rspunzi, ca cei neîn-

elepi.

37. Ca s nu adogm preste p-
catele noastre, c frdelege se va

socoti nou, grind multe cuvinte

înaintea Domnului.

CAP. 35.

Eliu urmeaz a gri despre drep-

tatea lui Dumnezeu.

Si Eliu urmând, a zis

:

5

2. Ce ai adus aceasta în jude-

cat? Tu cine eti, de ai zis: drept

sunt înaintea Domnului.

3. Sau de zici : ce-i*folosete ie ?

Ce voiu face pctuind ?

27. Ps. 27, 3; Golos. 3, 25.

28. Iacov 5, 4; 1 Petr. 1, 17.

35. 2. 4, 17.
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4. Eu voiu rspunde {ie t la câte

frei prietenii ti.

5. Caut la cer, i vezi i soco-

tete norii, cât sunt de sus de tine.

6. De ai greit, ce vei face, i de

ai fcut i multe frdelegi, ce poji

face?

7. De vreme dar ce eti drept, ce

vei da lui? Sau ce va Iuâ din mâ-

na ta?

8. Omului celui asemenea ie ne-

credina ta i fiului omului drepta-

tea ta.

9. De muifime asuprindu-se vor

strig i vor rcni din braul a mul-

tora.

10. i n'a zis unde este Dumne-
zeu, cel ce m'au fcut pre mine, i
au împrit strejile nop|ii.

11. Cel ce m osebete de vitele

pmântului i de pasrile cerului.

12. Acolo vor strig, i nu se va

auzi de ocara celor ri.

13. C cele frdecale nu voefe
a le vedeâ Domnul, c însu cel

Aiot|iitor vede pre cei ce fac fr-
delege, i m va mântui.

14. i te judec înaintea lui, de

poi pre el s-1 lauzi, precum este

i acum.

15. C nu cerceteaz mânia sa,

i n'au cunoscut grealele foarte.

16. i Iov îndeert a deschis gura

sa, întru netiin înmulete cu-

vintele.

CAP. 36.

Urmarea vorbirei lui Eliu.

^i adogând înc Eliu a zis

:

2. Ingduete-m înc puin, s
te înv, c mai am cevâ de grit.

3. Luând tiina mea cea de de-

parte i cu faptele mele cele ce sunt

drepte voiu gri cu adevrat.

4. i de nu sunt drepte graiurile,

nedrept le vei înelege.

5. S tii c Domnul nu va le-

pd pre cel fr de rutate, pre

cel tare cu virtutea inimii.

6. Nu- va învia pre cel necredin-

cios i judecata sracilor o va da.

7. Nu va lu dela cel drept ochii

si, i pre scaunul împrailor va

pune pre ei întru biruin i se vor

înl.
8. i cei legai cu ctui se vor

prinde cu funia srciei.

9. i se vor povesti lor faptele lor

i grealele lor, când se vor întri.

10. Ci pre cel drept va auzi, i
au zis c se vor întoarce dela ne-

dreptate.

11. De vor ascult i vor sluji,

vor plini zilele sale întru bunti
i anii si întru bun cuviin.

12. Iar pre cei necredincioi nu-i

va mântui, pentruc ei n'au vrut s
tie pre Domnul, i când s'au do-

jenit n'au ascultat.

13. i cei farnici cu inima vor

rândui mânie, nu vor strig c i-au

legat pre ei.

14. S moar dar în tineree su-

fletul lor, i vieaa lor s se rnea-

sc de îngeri.

15. C au necjit pre cel slab i
neputincios, i judecata celor blânzi

va rândui.

16. i te-au scos pre tine din gura

vrjmaului, adânc s se verse supt

ea, i s se pogoare masa ta plin

de grsime.

17. Nu va lipsi dela cei drepi ju-

decata.

18. i preste cei necredincioi

mânia va fi pentru necuria daru-

rilor, care le-au luat cu strâmbfate.

19. S nu se abat de bun voie

mintea ta dela rugciunea celor ne-

putincioi, când sunt în nevoe.

20. i pre foi cei ce au putere,

s nu-i scoi noaptea, ca s se suc

noroade în locul lor.

7. Rom. 11, 35. 12. Isaia 1, 15. 36. 7. Ps. 33, 18; i 34, 16. 18. Ps. 48, 9^
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21. Ci pzete s nu lucrezi îr-
decale, c cu acestea vei iei din

srcie.

22. lat cel Tare va întri cu pu-

terea sa, c cine este puternic ca el?

23. i cine este cel ce ispitete

lucrurile lui? Sau cine este care s
zic: fcut-au strâmblate.

24. Adu-{i aminte c mari sunt

lucrurile lui, care le-au ludat oa-

menii.

25. Tot omul a vzut întru sine,

câji pmânteni sunt rnii.

26. lat cel Tare este preste tot,

i nu vom cunoate, i numrul a-

nilor lui este nesfârit.

27. i la el sunt numrate pic-

turile ploii, care pic din nor.

28. Cdeâ-vor puhoaie, i norii

vor umbri preste nespus mul{ime

de oameni, vreme a pus dobitoa-

celor, i tiu rânduiala culcuului,

de toate acestea nu se uimete cu-

getul tu? Nici se bate inima ta în

trup ?

29. i de vei pricepe întinderea

norului i întocmirea cortului lui.

30. Iat întinde preste el raz, i
au acoperit marginile mrii.

31. C într'acesîea va judeca no-

roade, i va dâ hran celui puternic.

,
32. Cu mâinile au ascuns lumin.

° 33. i i-a poruncit s se arate ia-

ri, s spue sojul ei, fptura Dom-
nului pentru dânsa i pentru ne-

dreptate.

CAP. 37.

Slava lui Dumnezeu se cunoate din
cartea firii.

i de aceasta s'a spimântât inima

mea i s'a micat din locul su.
2. Ascult, auzi întru iujimea mâ-

niei Domnului, i cercetarea din ro-

stul iui va iei.

3. Supt tot cerul începutul lui i
lumina lui preste aripile pmântului.

4. Dinapoia lui vd strig cu glas,

tunâ-va cu glasul mârimei sale, i
nu va întârzia â se auzi glasul lui.

5. Tun-va cel Tare cu glasul su
minunat, c au fcut lucruri mari,

care nu le-am tiut. ,

6. El poruncete zpezii s fie pre

pmânt, i iarna s plou, i s fie

ploi mari iarna.

7. Cu mâna sa pecetîuete pre

tot omul, ca s-i cunoasc fiecare

slbiciunea sa.

8. i au intrat hiarele supt aco-

peremânt i s'au odihnit în culcu.

9. Din locuri ascunse ies vijelii

i din înlimi frig.

10. i din suflarea celui Tare ghea-

t, i cârmuefe apa cum îi este

voea.

11. El sparge norii prin scurgere,

i lumina sa împrtie negura.,

12. i le întoarce împrejur cum
voete la lucrurile lor, ori câte le-ar

porunci, toate acestea se rânduesc

de ei pre pmânt. r

13. Ori spre certare, ori pentru

pmânt, ori cum va afiâ mila iui.

14. Bag în urechi acestea o~ iov,

sli, învaf-te puterea Domnului.

15. tii tu curh au pus Domnul

|
"lucrurile sale, când au fcut lumin

j din întunerec?

16. lii tu cum se împrtie norii

i cderea minunat a celor ri?
17. Cum vemântul tu înclzete

i se potolete pre pmânt vântul

de amiazzi?
18. Intrî-vei cu el cerurile ca o

oglind turnat.

19. lnva{-m, ce voi gri lui? i
voiu încet de a gri multe.

20. Au carte sau scriitor st lân-

g mine, ca s fac pre om s steâ

si s tac?

23. Rom. 9, i4. 28. Ps. 59, 2.

37. 2. Ps. 28, 3.

3. Ps. 96, 4. G. Ps. 147, 5.

13. Eice 9, 18, 23. 18. Fac. 1, 6.
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21. i nu loji vd lumina, care

strlucete în ceruri, ca i cea care

iese dela el în nori.

22. D^la miaznoapte norii cu fa

de aur, înir'âcefia este mrimea,

slava i' cinstea Atoiiitorului.

23. f nu aflm pre altul asemenea

puterii iui, cel ce judec cele drep-

te, nu gândeti s-1 asculi pre el?

24. Pentru aceea se vor teme de

cî oamenii, i se vor teme de eî cei

înelepi cu inima.

CAP. 38.

Dumnezeu însu lauda atotputernicia

i înelepciunea sa.

Dupce a încetat Eliu a vorbi,

zis-au Domnul lui Iov prin vi-

for i prin nor.

2. Cine este cel ce ascunde de

mine sfatul i ine cuvintele mele

în inim, i socotete s leascunz

de mine?

3. încinge ca un brbat mijlocul

tu, i t£ voiu întreb, iar lu s-mi
rspunzi.

4. Unde ai fost când am înteme-

iat pmântul? Spune-mi de ai cu-

npiinj?

5. Cine au pus msurile iui, de tii?

Sau cine este cel ce au întins Iunie

preste dânsul?

6. Pre ce s'au întrit stâlpii lui,

l cine este acela ce au pus preste

dânsul piatra cea din marginea un-

ghiului?

7. Când s'au fcut stelele, tudâ-

tu-m'au cu glas mare toi îngerii mei.

8. i am ocolit marea cu . îngr-

diri, când se vrs afar i ieeâ
din pântecele maicii sale.

9. i am pus îmbrcmintea ei

nor, o am înfurat pre ea cu ne-

gura.

24. Ps. 32, 8.

38. 4. 28, 25; Pilde 8, 29,
6. Ps. 103, 5. 7. Ps. 102, 21; ps. 148, 2.

5. 26, 10; ps. 32, 7.

10. i i-arn pus ei hotar încun-

furând-c cti încuetori i cu pori.

11. i i-am zis ei t pân aici s
vii i s nu treci, ci întru tine s
se sfrâme valurile tale.

12. Au doar în zilele tale am toc-

mit lumina cea de diminea, i lu-

ceafrul 'a vzut rândul su?
13. Apucam-ie-ai de aripile p-

mântului, ca s scuturi pre cei ne-

credincioi de pre dânsul?

14. Au tu ai luat din pmânt lut,

i ai fcut vieuitor, i l-ai pus pre

el ca s poat cuvânt pre pmânt?
15. Au tu ai luat dela cei necre-

dincioi lumina, i braul mândri-

lor l-ai sfrâmat?

16. Au venit-ai ia izvoarele mrii
i urmele adâncului umblafu-le-ai?

17. Deschisu-i-s'au ie de fric por-

ile morii, i portarii iadului vzân-
du-te pre tine s'au spimântaf? -

18. Au aflaf-ai limea cea de Supt

cer, spune-mi dar cum este i 'Cât

este ?

19. i în ce pmânt îocuefe lu-

mina, i întunerecul ce loc are?

20. De m vei duce la hotarele

lor? De tii crrile lor?

21. tii când aveai s te nati i
cât de mult este numrul'amlor ti?

22. Au doar ai venit la vistieriile

zpezii, i vistieriile grindinei v-
zutu-le-ai?

23. Au doar tu pori grije de cea-

sul vrjmailor? 'Sau de ziua rs-

boiului i a btii?

24. De unde iese bruma? i de

unde se risipete austrul supt cer?

25. i cine au gtit ploii iui curgeri

i calea fulgerului i a tunetului?

26. Ca s plou pre pmânt unde

nu este brbat i în pustie unde nu

este om.

10. Pilde 8, 23. 11. Ierem. 5, 22.

15. Ps. 9, 35. 23. Is. Navi 10, 11.

24. Ioan 3, 8.

26. Ps. 103, 13, 14.
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27. Ca s sature pmântul cel ne-

clcat i netcuit, i s fac s r-
sar iarb de pune.

28. Cine este tatl ploii? i cine

este cel ce au nscut picturi de

rou.

29. Dinfr'al cui pântece iese ghiaja,

i bruma în cer cine o au nscut?
30. Au pogoar - se ca o ap

curgând? Faa adâncului cine o au

rânduit?

31. Cunoscut-ai legtura ginuii?
i îngrdirea orionului deschis-ai?

32. Au deschide-vei zodiile în vre-

mea sa, i luceafrul de seara de

pr aduce-l-vei?

33. tii schimbrile cerului i cele

de supt cer, care împreun se fac?

34. Chemâ-vei norul cu glas, i cu

vrsare de ap iute ascultâ-te-va?

35. Trimife-vei trznete i vor mer-

ge? Gri-vor fie ce este?

36.Cine au dat femeilor învtura
teslurei? Sau tiina alesâturii?

37. Cine este cel ce numr no-

rii cu înelepciunea? i cerul l-au

plecat ctre pmânt?
38. i este rvrsat ca pmântul

cu pulberea, i l-am lipit pre el ca

pre o piatr cu patru muchi.

39. Vânâ-veî leilor mâncare? i
sufletele balaurilor sturâ-le-vei?

40. Când stau în culcuurile lor

pândind, i ed în pduri într'a-

scuns?

41. i cine au gtit corbului mân-
care? C puii lui ctre Domnul stri-

g rtcind i mâncare cutând.

CAP. 39.

Urmare. Iov îi cunoate greala.

Cunoscut-ai vremea naterii cer-

bilor? Care vieuesc în muni pie-

tros? i pzit-ai naterile cerboai-

celor?

27, Ps. 64, 9; i 103 14. 31. Hmos 5, 8.

32. 9, 9. 33. Ierem. 31, 35.

41. Ps. 146, 10.

2. Numrat-ai lunile în care se
plinesc, naterile lor, i durerile lor

dezlegatu-le-ai?

3. Hrnit-ai puii lor fr de fric?

i chinurile lor vei alinâ?

4. Lepdâ-vor fiii lor, înmulî-se-

vor întru natere, ieî-vor i nu se

vor mai întoarce la ele.

5. Cine este cel ce au lsat slobod

asinul slbatic? i legturile lui cine

le-au dezlegat?

6. Pus-am petrecerea lui pustiea

i lcaurile lui srfura.
7. Cel ce râde de mulimea gloa-

tei cef{iî, i strigarea strângtoru-

lui de bir n'aude.

8. Caut în muni punea sa, ri

dup toat verdeaa umbl.
9. Vreâ-va s slujeasc ie inoro-

gul? Sau s doarm la ieslea la?

10. Legâ-vei cu curele jugul lui,-

sau trage-va brazd în câmp?
11. Ndjdueti întru el, pentruci

mult este puterea lui? i lsâ-vei

lui faptele tale?

12. Crede-vei c'i va d ie s-
mâna, i o va aduce în ariea ta?

13. Aripele struilor se întind; cât

de frumoase sunt aripele struului.

14. C el las în pmânt oule
sale, i în rân se clocesc.

15. i a uitat c piciorul le va
risipi i hiarele câmpului le vor

clcâ.

16. Nu i se face mil de fiii si,

ca i cum n'ar îl ai si, îndeert sau

ostenit fr de fric.

17. C nu l-au dat Dumnezeu în-

elepciune, i nu i-ai împrtit pri-

cepere.

18. Când vine vremea întru înl-

ime se înal, i batjocorete pre

cal i pre clreul lui.

19. Au tu ai dat calului putere?

i ai pus în grumazul lui fric?

20. Când pui preste el armele

toate, mrirea pieptului lui îndrz-

ni re.
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21. Btând în pmânt se fruîete;

st iese Ia câmp cu vîrtute.

22. De sgeile ce-i vin asupr nu

bag seam i nu se ferete de arm.

23. Pe e* lucete arcul i sabiea.

24. Mânios lovete pmântul i

nu-î al'2 îoc Pân ce nu va sunâ

irâfflbia.

25. Iar când sun trâmbia, zice

bine, de departe simte rsboiul, cu

chiotul i strigare.

26. Sau dintru a ta tiin a sta-

lul oimul cu aripile întinse nemi*

cat cutând spre austru?

27. i din porunca ta se înal
vulturul?

28. i pre cuibul su ezând grip-

jorul mâne pre colji de piatr, i
ascuns.

29. Acolo fiind caut de mâncare,

ochit lui de departe strejuesc.

30. i puii lui se tvlesc în sân-

ge, i ori unde vor îî stârvuri, acolo

se afl.

31. i iari au zis Domnul Dum-
nezeu lui Iov, grind

:

32. Au vei scp de judecata din

destul mustrând pre Dumnezeu? Se

va da rspuns lui.

33. i rspunzând Iov, a zis Dom-
nului.

34. De ce m judec eu dojenin-

du*m^ i mustrându-m de Dom-
nul, auzind de acestea de vreme ce

sunt nimic? i ce voiu rspunde la

acestea? Mâna voiu pune preste

gura mea.

35. Odat am grit i a doua oar
nu voiu adaoge.

CAP. 40.

Artarea a tot Puterniciei iui Bum- '

nezeu la balaur.

i rspunzând Domnul, au zis lui

Iov din vifor:

2. Nu, ci încinge ca un brbat

mijlocul tu, i te voiu întreba pre

tine, iar iu s-mi rspunzi.

3. Au strici judecata mea, i m
faci pre mine vinovat, ca s le a-

rfi pre tine drept?

4. Au brajul tu este ca al Dom-
nului? Au cu glas ca el tuni?

5. lmpodobete-le acum cu înl-

ime, cu trie i mrire i cu cin-

ste le îmbrac.

6. Trimite vestitori întru mâniea

ta, i smerete pre tot cel seme.

7. i pre cel mândru stinge-1, i
stric pre cei necredincioi îndat.

8. i ascunde-i de odat în p-
mânt, i feele lor le umple de o-

car.

9. i eu voiu mrturisi, c poate

dreapta ta s mântuiasc.

10. Ci iat este hiar la tine, care

mnânc iarba ca boii.

11. lat triea ei în coapsele ei

este, i puterea ei pe buricul pân-

tecelui.

12. Pus-a coada ca un chiparos,

i vinele ei s'au împleticit.

13. Coastele ei plci de aram i
spinarea ei fier vrsat.

14. Aceasta este începtura zidi-

rii Domnului, fcut ca s se bat-

jocoreasc de îngerii lui.

15. i venind la munte înebiu-

rat, a fcut veselie celor cu patru

picioare în tartar.

16. Supt tot felul de copaci doar-

me lâng papur, lâng trestie i
lâng rogoz.

17. i o umbresc pre dânsa co-

paci mari cu slâlpri i ramuri din

arin.

18. De se va face nectur, nu va

simi, ndjduete c va curge Ior-

danul în gura ei.

19. In ochiul su va prinde pre

el, întorcându-se, gurl-va nasul.

20. Aduce-vei balaurul cu undia.

39. 30, Mat. 24, 28; Luc. 17, 37. 40. Ps. 50, 6.



678 CARTEA LUI IOV 39—41

vei pune cpslru împrejurul nau-
lui lui?

21. Sau legâ-vei belciug de narea

lui, i cu brarevei guri buza lui?

22. Grî-va jie cu rugciune i cu

cuvinte de umilin?
23. Pune-va.cu line legtur? i

luâ-vei pre. el slug venic?
24. Jucâ-ie-vei cu el ca cu o pa-

sre? Sau legâ-l-vei ca pre o vra-

bie unui copil?

25. i se vor hrnî dintr'însul nea-

muri, l-l vor împri pre el nea-

murile îinichilor.

26. i tot cei ce corbieie adu-

nându-se nu va aduce o piele a

coadei îui, nici în luntrile pescari-

lor capul lui.

27. i pune preste el mâinile, i-i

adu aminte de rsboiui, care faci

în gura lui, i mai mult s nu se

fac.

28. Nu l-ai vzui pre el, i de cele

ce se zic au nu te-ai mirat? Nu îe

temi c acestea s'au gtii mie? C
cine este cel ce mi-a sttut mie îm-

protiv?

CAP. 41.

Puterea b a l a u r »

'

u /',

Hau cine va sta mie împrotiv i
ij)va suferi? Au nu tot ce este supt

cer este al meu?
2. Nu^ voiu tcea pentru ei, i cu

cuvântul puterii voiu miluî pre cel

îniocma cu eî.

3. Cine va descoperi faa îmbr-
cmintei lui, i la încheerea zalei

lui cine va intra?

4. Porile feii lui cine le va de-

schide? împrejurul dinilor lui este

fric.

5. Ficaii lui paveze- de aram,
iar legturile lui ca piatra Srniri-

f ului.

6. Unul de altul se lipesc, i vânt

21. 4 Imp. 19, 28; Isaia 37, 29.

41. /. Ierem. 49, 18. 2. Rom. îl, 35.

nu trece printr'însul, cumselipeie
un om de fratele su.

7. Impreuna-se-vor i nu se vor

despri.

8. Intru strnutarea lui va str-

luci lumin, i ochii îui chip de lu-

ceafr.

9. Din gura iui iese ca nite f-
clii aprinse i scapr ca nite gra-

fii de îoc.

10. Din nrile lui iese ca nite

fum de cuptor arzând cu focr"de

crbuni.

11. Sufletul lui ca crbunii i ca

para focului din gura lui iese.

12. i în cerbicea lut st pulere,

înaintea lui vars pierzare.

13. i crnurile trupului lui sunt

lipite, toarn preste el, nu se va ciîl

, 14. inima lui este înfipt ca o

piatr, i st ca o nicoval necltit.

15. i când se întoarce el, se în-

fricoeaz hiarele cele cu patru pi-

cioare, care sar pre pmânt.
16. De-1 vor întâmpina pre el lnci,

nimica nu-1 vor înfricoâ, sulia ri-

i
dicaf i zaoa.

j
17. C, socotete fierul ca paiele

! i arama ca lemnul putred.

|

18. Nu-1 va vfmâ pre, el arc de

|
aram, i lovitura de piatr o so-

)
colete ca iarba.

19. Ca trestia a socotit ciocanele,

i râde de frica purttorului de îoc.

20. Aternutul lui epui ascuite

i tot aurul mrii supt el, ca nite

tin nespus.

21. Fierbe adâncul ca o cldare,

i marea o socotete ca un vas de

unsoare.

22. i pre portarul adâncului ca

pre un rob, s,ocotit-au adâncul ca

un loc de primblare.

23. Nimic nu este pre pmânt a-

semenea lui fcut, s se batjoco-

reasc de îngerii mei.

24. Pre tot cel înalt vede, i pre

el împratul tuturor celor din ape.
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CAP. 42.

Umilirea i îndreptarea lui Iov.'

Si
rspunzând Iov, a zis ctre

Domnul:
5

2. tiu c toate Ie poi i nu este

ie nimic cu neputin.

3. C cine este, care ascunde de

iine sfatul, i-i tinuefe cuvintele

i socotete s le ascund de tine,

cine'mi va spune mie ceîe ce n'am

tiut lucruri mari i minunate, care.

n'am cunoscut.

4. Ascult-m Doamnei Ca s gr-

esc i eu, i te voiu întreb, iar tu

m înva;
5. Cu auzul urechii te-am auzit mai

nainfe.iar acum îe-avzut ochiul meu.

6. Pentru aceea m'am smerit pre

mine, i m'am topit i m'am soco-

tit pre mine pmânt i rân.
7. i a fost dupce au grit Dom-

nul toate cuvintele acestea lui iov,

zis-au Domnul ctre Eîifaz Tema-

niteanul: greit-ai tu i cei doi pri-

eteni ai ti, c n'ai grit înaintea

mea nimic adevrat, precum robul

meu Iov.

8. i acum iuai apte viei i
apte berbeci, i mergei la robul

meu Iov, i va face jertf pentru voi,

i Iov robul meu se va rug pen-

tru voi, c de n'ai prirnî eu fa|a

Iui, i de n'ar ii pentru el, v'ai îi

pierdut pre voi, pentruc n'ai grit

adevrat asupra robului meu Iov.

9. i au mers Eliîaz Temaniteanul

i Vaidad Savhitul i Sofar Mineul,

i au fcut precum le-au poruncit

lor Domnul, i au iertat pcatul îor

pentru Iov.

10. Iar Domnul au adaos pre Iov,

i rugându-se i el pentru prietenii

si le-au iertat lor pcatul, i au dat

Domnul îndoite câte erau mai nainfe

lui Iov, de dou ori atâtea câte a-

vusese mai nainte.

4:2. 3. 33, 2.

11. i au auzit toi fraii lui i
surorile lui toate câte s'au întâm-
plat lui, i au venit la el i toi câi
fieau pre el maijiainfe, i mâncând
i bând la el, i au mângâiat pre el,

i s'au mirat de toate câte au adus

preste el Domnul, i i-a dat Iui fie-

care câte o mieîui i câte un aur

de patru drahme i nepecetluit.

12. i au binecuvântat Domnul
cele de apoi ale iui Iov, mai mult

decât cele dintâiu, i erau dobitoa-

cele lui: oi pafrusprezece mii, c-
mile ase mii, perechi de boi o mie,

asine de cireada o mie.

13. i s'au nscut iui apte fe-

ciori i trei fete.

14. i a chemat pre cea dintâiu

Zio, i pre cea de a doua Kassia,

iar pre cea de a treia Kornul-Amalfiei.

15. i nu s'a aflat asemenea cu

frumuseea fetelor lui Iov supt cer,

i le-a dat îor tatl lor motenire

între frai.

16. i a trit Iov dup btaia a-

ceea ani o sut i aptezeci, iar pre-

ste tot a trit ani dou sute patru-

zeci i opt, i a vzut Iov pre fiii

j si i pre îiii fiilor si pân la al

j

patrulea neam.

j
17. i a murit Iov btrân i plin

j
de zile, i este scris, c iar se va

scul el împreun cu cari Domnul

îi va învieâ.

Aceasta s'a îâîcuit din cartea Si-

rieneasc, când a lcuit Iov în p-
mântul Âvsitideiîn hotarele Idumeii

i ale Araviei, i mai nainte erâ nu-

mele lui lovav, i luând femeie din

Aravia a nscut fiu, al cruia numele

Enon, i pre tatl sau 1-a chemat

Zare, fecior din feciorii lui Isav. Iar

pre muma sa Vosorra, i a fost el

al cincilea dela Avfsam, i acetia

sunt împraii, cari au împrii în

Edom, unde a împrii Iov: Cel

dintâiu Valac feciorul lui Veor, i
numele cetii Dennava ; i dup Va-
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lac, Iovav, care s'a chemat Iov, i
dup el Asom, acesta er domn din

ara Temanifidii, i dup acesta A-

dad feciorul lui Varad, care a tiat

pre Madtam în câmpul lui Moav, i

numele cef|ii lui Ghetem; iar pri-

etenii, cari au venit Ia el: Elilaz din

îiii Iui Isav împratul Temanilor, Val-

dad împratul Savheilor i Sofar îm-

pratul Mineiîor.



PSALTIREA
PROROCUL'UI SI ÎMPRATULUI DAVID

Psalmul lui David, 1.

Fericit brbatul, care n'a umblat

în sfatul necredincioilor i în

calea pctoilor n'a sttut, i pre

scaunul pierztorilor n'a ezut;

2. Ci în legea Domnului voea lui,

i în legea lui va cuget ziua i
noaptea.

3. i va fi ca un pom rsdit
lâng izvoarele apelor, carele rodul

su va dâ în vremea sa; i frunza

lui nu va cdea, i toate ori câte

va face vor spori.

4. Nu aâ necredincioii, nu aa;
ci ca praful ce-1 spulber vântul de

pre fala pmântului.

5. Pentru aceasta nu vor învieâ

necrediocioii la judecat, nici p-
ctoii în sfatul drepilor;

6. C tie Domnul calea drepi-

lor i calea necredincioilor va pieri.

Psalmul lui Da?td, 2.

Penlruce s'au întrîtat neamurile

i noroadele au cugetat cele de-

arte? Sffut-au de fa împraii
pmântului, i boierii s'au adunat

-1.-2. Ps. 111, li Pilde 4, 14; ps. 25, 4, 5; Is.

Navi 1, 8; Iov 34, 8; Pilde 1, 10, 15; Ier. 15, 17.

2. Ps. 118; 1, 2; Is. Navi 1, 8.

3. Ierem. 17, 8.

4. Ps. 36, 36; i 34, 5; Isaia 17, 13; i 29,

5; Iov 8, 13; Ierem. 13, 24.

6. Ps. 36, 18, 20.

2. 1' Pap. Hp. 4, 25.

întru una asupra Domnului i asu-

pra Unsului iui.

2. S rumpem legturile lor i s
lepdm dela noi jugul lor.

3. Cei ce lcuete în ceruri va

râde de dânii, i Domnul va bat*

jocorî pre ei.

4. Atuncea va gri ctre dânii

întru iujimea sa, i întru mânia sa

va turbura pre ei.

5. Iar eu sunt pus împrat de

dânsul preste Sion, muntele cel sfânt

al lui, vestind porunca Domnului.

Domnul au zis ctre mine : fiul meu
eti tu, eu astzi te-am nscut;

6. Cere dela mine, i voiu dâ ie

neamurile motenirea fa, i biruina

ta marginile pmântului.

7. Pafe-vei pre dânii cu toiag

de fier; ca vasele olarului vei zdro-

bi pre dânii.

8. i acum împrai înelegei; n-
vai-v toi cari judecai pmântul.

9. Slujii Domnului cu fric, iv
bucurai lui cu cutremur.

10. Luai învtur, ca nu cândva

s se mânie Domnul, i s pierii

din calea cea dreapt.

tt. Când seva aprinde degrab

mânia lui; fericii toi cari ndj-
duesc spre dânsul.

3. Ps. 36, 13; i 53, 9; Pilde 1, 26.

5. Mibea 4, T, Evrei 1, 5; i 5, 5; Fapte
13, 33. 6, Ps. 21, 28; i 83, 8.

7. Dan. 2, 44; Hpocal. 2, 27; i 19, 15.

11. Ierem. 17, 7; 1 Petr. 2, 6; ps. 109, 6;

i Isaia 30, 18.
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Psalmul lui David, 3.

David urmrit de vrjmai, ndjdu-
ete în Dumnezeu.

Doamne, cci s'au înmulii cei ce

m necjesc; muli se scoal a-

asupra mea.

2. Muli zic sufletului meu: nu este

mântuire lui îniru Dumnezeul lui.

3. Iar fu Doamne, sprijinitorul meu
eti, slava rnea, i cela ce înali ca-

pul meu.

4. Cu glasul meu ctre Domnul
am strigat, i m'au auzit din mun-
tele cel sfânt al lui.

5. i eu m'am culcat i am ador-

mit; scuiatu-m'am c Domnul m
va sprijini.

;

6. Nu m voiu teme de mii de

popoare, cari împrejur m împre-

soar; scoal Doamne; rnântueie-

m Dumnezeul meu.

7. C tu ai btut pre toi cei ce-mi

vrjmesc mie îrideert
;
dinii p-

ctoilor ai zdrobii.

8. A Domnului este mântuirea, i
preste poporul tu binecuvântarea ta.

Intru sfârit, în laude. Psalmul lut David^l.

Când > am strigat eu, auzitu-m'ai

Dumnezeul dreptâei mele ; în-

tru necaz m'ai desftat; milostive-

te-te spre mine i ascult rugciu-

nea mea.

2. Fiii oamenilor, pân când grei

ia inim? Pentruce iubii deert-
ciunea i cutai minciuna?

3. i s tii, c minunat au fcut

Domnul pre* cel cuvios al su. Dom-
nul m va auzî, când voiu strig

ctre dânsul. ' «

;

4. Mâniai-v i nu greii ; cele

3.3. Ps. 26, 6.

5. Ps. 4, 8; Iev. 26, 6.

â. Jov 11, 19; ps. 26, 3; i 22, 4.

7. Ps. 57, 6.

8. Isaia 43, 11; Hpoc. 19, 1.

4. 1- Ps. 54, 1.

4. Efes. 4, 26.

ce zicei în inimile voastre, întru a-

ternuturile voastre v umilii.

5. jertfii jertfa dreptei i ndj-
duii spre Domnul.

6. Muli zic: cine va arta nou
cele bune? însernnafu-s'au preste

noi lumina feei tale Doamne.

7. Dat-ai veselie în inima mea, din

rodul grâului, al vinului i al un-

luiuidelemn, al lor s'au înmulit.

8. Cu pace împreunm voiu cul-

c i voiu adormi, c tu Doamne
deosebi întru ndejdie m'ai aezat.

Intru sfârit, pentru cea, motenitoare.

Psalmul lui David, 5.

Graiurile; mele ascult-le Doamne,

înelege strigarea mea.

2. Ia anlinte glasul ruacÎMîiet

mele, Împratul meu i Dumnezeul

meu; cci ctre tine m voiu ri'.gâ

Doamne.

3. Dimineaa vei auzi glasul meu,

dimineaa voiu slâ înaintea ta iHm
vei vedea. , , s , ^

4. C Dumnezeu, cel ce , nu vo-

eti frdelege, tu eti. Nu'va>llcur

lâng tine cel ce viclenete. !

5. Nici vor petrece clctorii de

lege în preajma ochilor ti; urîf*ai

pre toi cei ce lucreaz iidelege.

6. Pierde-vei pre toi? cei ce*gr-

esc minciun. jPre brbatul sângiu-

rilor i vicleanul, rurfe Domnul.

7. Iar eu întru mulimea; milei tale

voiu intra în casa ta, închinâ-m-

voiu spre sfânt Biserica ta, întru

frica la.

8. Doamne, povuefe-m întru

dreptatea ta; pentru vrjmaii mei,

îrtdrepteaz înaintea ta calea mea;

5, Ps. 50, 20.

6. Ps. 118, 135! ps. 30, 16; 66, 1; Num.
6, 26. <?. Ps. 3, 5.

5. 2. Ps. 140, 1.

3. Ps. 56, 11; 58, 19; 87, 14; 129, 6.

5t Ps. 11, 5.

6. H 2 Lege 33, 19.

8. Ps. 26, U; ps. 24, 4.
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c

g c nu este în gura lor adevr,

inima lor este deart, groap de-

schis gâtlejul lor, cu limbile sale

vicleneau.

10 judec-i pre ei Dumnezeule,

caz din cugetele sale, dfupre mul-

imea pgânfilor lor, leapd-i

pre dânii, c te-au amrît Doamne.

11. i s se veseleasc toti cei

ce ndjduesc întru tine, în veac se

vor bucura, i te" vei sllui întru

dânii, i se vor luda întru tine

cei ce iubesc numele tu.

12. C tu vei binecuvânta pre cel

drept Doamne, c cu arma bunei

voiri ne-si încununat pre noi.

Intru sfârit, în laude, pentru cea cu opt.

Psalmul lui Dairid, 8.

Doamne, nu cu mânia ta s m
mustri pre mine, nici cu iuimea

ia s m ceri.

2. Miiuefe-m Doamne, c nepu-

tincios sunt, vindec-m Doamne,

c s'au turburat oasele mele,

3. -i sufletul meu s'a turburat

foarte, i tu Doamne, pân când?

4. intoarce-te Doamne, izbvete
sufletul ^meu, mântuete-m pentru

mila ta.-~

5. C nu este întru moarte cel ce

te pomenete pre tine, i în iad cine

se va mrturisi ie?

6. Ostenit-am'întru suspinul meu,

splâ-voiu în toate nopile patul meu,

cu lacrmite mele aternutul meu
voiu uda.

7. Turburatu-s'a de mânie ochiul

meu, învechitu-m'am întru toi vrj-

maii mei.

8. Deprlai-v dela mine toi cei

9. Ps. 33, 15; Rom. 3, 13.

10. Ps. 34, 23; i 40, 6.

6. !• Icrcm. 11, 23.

2. Ps. 37, 1. 4. Ps. 58, 5.

5. Ps. 29, 9; ps. 87, 12; Ps. 113, 25; Isaia
38, 18. 6. Iov 7, 3, 4.

7. Ps. 37, 10.

ce lucrai frdelege, c au auzit

Domnul glasul plângere! mele.

9. Auzit-au Domnul cererea mea,
Domnul rugciunea' mea au primit.

10.S se ruineze i s se turbure

foi vrjmaii mei; s se întoarc
i s se ruineze foarte degrab.

Psalmul lui David, care î-a cântat

Domnului, pentru cuvintele lui Hui fe-

ciorul lui Iemmi; 7.

Doamne Dumnezeul meu, spre

tine am ndjduit; mântuete-

m de toi cei ce m gonesc, i m
izbvete.

2. Ca nu cândva s rpeasc, ca

un leu sufletul meu, nefiind cel ce

izbvete, nici cel ce mânluete.

3. Doamne Dumnezeul meu, de

am fcut aceasta, de este nedrep-

tate întru mâinile mele,

4. De am rspltit cslor ce-mi r-
spltesc mie rele,

5. S caz adic dela vrjmaii
mei deert ; s goneasc dar vrj-

maul sufletul meu i s-1 prinz ;

i s calce în pmânt vîeaa mea,

i slava mea în rân s o aeze.

6. Scoai-te Doamne, întru mânia

fa; înal-ie întru hotarele vrjma-

ilor ti.

7. i te scoal Doamne Dumne-
zeul meu, cu porunca care ai po-

runcit.

8. i adunare de noroade te va

încungiurâ.

9. i pentru aceasta la înlime
te întoarce. Domnul va judeca pre

noroade. Judec mie Doamne du-

pre dreptatea mea i dupre neru-

tatea mea asupra mea.

10. Sfâreasc-se rutatea pc-
toilor, i vei îndrepta pre cel drept,

8. Mateiu 7, 23; ps. 38, 12. 9. Matei 25, 41.

10. Lucâ 13, 27.

7. 6. Ps. 39, 24. 7. Ps. 43, 25.

9. l Imp. 26, 23; ps. 9, 4; i 17, 23; ps.

138, 1. 10. 1 Parai. 28, 9.
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cel cc cerci inimile i rrunchii Dum-

nezeule, cu dreptul.

11. Ajutorul meu dela Dumnezeu,

cel ce mântuele pre cei drepi la

inim.

12. Dumnezeu este judector drept

i tare i îndelung rbdtor, i ne-

aducând mânie în toate zilele.

13. De nu v vei întoarce, sabia

sa o va lucî; arcul su au încor-

dat i l-au gtit pre el.

14. i într'însuî au gtit vasele

morei; sgeile sale celor ce se ard

le-au lucrat.

15. Iat a chinuit nedreptate, z-
mislit-a durere i a nscut frde-
lege.

16. Groap a spat i o a deschis

pre ea, i va cdeâ în groapa care

o a fcut.

17. Intoarce-se-va durerea lui la

capul lui, i pre cretetul lui ne-

dreptatea lui se va pogorî.

18. Mrturisî-m-voiu Domnului,

dup dreptatea lui, i voiu cânta

numele Domnului celui înalt.

Intru sfârit, pentru teascuri, Psalmul

lui David, 8.

Doamne Domnul nostru, cât este

de minunat numele tu în tot

pmântul 1

2.C s'au înlat mare cuviina ta

mai pre sus de ceruri.

3. Din gura pruncilor i a celor

ce sug, ai svârit laud, pentru vrj-

maii ti, ca s sfrâmi pre vrj-

maul i izbânditorul.

4. C voiu vedeâ cerurile, lucrul

degetelor tale, luna i stelele, care

tu le-ai întemeiat.

11. Iecemia 11, 20 j si 17, 10; ps. 139, 1.

13. H 2 Lege 32, 4l'.

75. Iov 15, 35; Isaia 59, 4; Pild. 5, 22; ps.

93, 23.

16. Ps. 9, 16 i 22; Iov 4, 8; i 15, 8;

ps. 139, 6.

17. Pilde 11, 27.

8. 2. Isaia 6, 3. 3. Mat. 21, 16.

4. Isaia 29, 23.

7-8-9

5. Ce este omul, c-l pomeneti
pre el? Sau fiul omului, c-l cerce-

tezi pre el?

6. Micoralu-l-ai pre dânsul pu-

in oare ce decât îngerii, cu slav
i cu cinste l-ai încununat pre el,

i l-ai pus pre dânsul preste lucru-

rile mâinilor tale.

7. Toate le-ai supus supt picioa-

rele lui: oile i boii, toate, înc i
dobitoacele câmpului.

8. Pasrile cerului i petii m-
rei, cele ce strbat crrile mrilor.

9. Doamne Domnul nostru, cât

este de minunat numele tu în tot

pmântul]

Intru sfârit, pentru de ascunse ale fiului

lui. Psalmul lui Dartd, 9.

Mrturisî-m-voiu ie Doamne, cu

toat inima mea, spune -voiu

toate minunile tale.

2. Veselî-mâ-voiu i m voiu bu-

cur întru tine, cântâ-voiu numelui

tu prea înalte.

3. Când se vor întoarce vrjmaii
mei înapoi, slbî-vor i vor pieri

de ctre faa ta;

4. C ai fcut judecata mea i în-

dreptarea mea; ezut-ai pre scaun,

cela ce judeci dreptatea.;

5. Certat-ai neamurile i a pierit

necredinciosul; numele lui l-ai stins

în veac i în veacDl, veacului.

6. Vrjmaului i-a lipsit sbiile

întru sfârit, i ceti i-a sfrâmat;

perit-a pomenirea lui cu sunet.

7. i Domnul în veac rmâne; g-
fit-au la judecat scaunul su.

8. i el va judec lumea întru

dreptate; judecâ-va noroadele cu în-

dreptare.

5. Ps. 143, 4. 6. Iov 7, 17; i 14, 5; E-
vrei 2, 7.

7. Fac. 1, 28; 1 Coc. 15, 27,

9. Ps. 91, 5.

9. 4. Ps. 7, 9. 7. Plâng. 5, 19.

8. Ps. 95, 13.
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9. i s'au fcu! Domnul scpare

sracului, ajuior în vremi cuvioase

întru necazuri.

10. i s ndjduiasc spre tine

cei ce cunosc numele tu; c nu

ai prsit pre cel ce îe caut pre

tine Doamne.

11. Cântai Domnului celui ce l-

cuete în ion, vestii întru neamuri

isprvile lui.

12. C cel ce caut sângiurile lor,

i-au adus aminte, nu au uitat stri-

garea sracilor.

13. Miluete-m Doamne, vezi sme-

renia mea de ctre vrjmaii mei,

cela ce m înali pre mine din por-

file morei;

14. Ca s vestesc toate laudele

laie, în porile fetei Sionului vese-

H-ne-vom de mântuirea ta.

15. Afundatu-s'au neamurile întru

stricciunea carea o au fcut; în

cursa aceasta carea o au ascuns

s'au prins piciorul lor.

16. Cunoafe-se Domnul, judeci

fcând; întru faptele mâinilor sale,

s'a prins pctosul.

17. Inioarc-se pctoii la iad,

toate neamurile cele ce uit pre Dum-
nezeu.

18. C nu pân în sfârit va fi

uitat sracul; rbdarea sracilor nu

va pieri pân în sfârit.

19. Scoal-te Doamne, s nu se

întreasc omul, s se judece nea-

murile înaintea ta.

20. Pune Doamne, dttor de lege

preste ei, s cunoasc neamurile,

c oameni sunt.

21. Pentruce Doamne, stai depar-

te, treci cu vederea în vremi cu-

vioase întru necazuri?

22. Când se mândrete necredin-

ciosul, se aprinde sracul
; prinde-

se întru sfaturile care gândesc,

9. Ps. 36, 29. 10. Ierem. 14, 8;ps. 35, io,

45, l; ps. 33, 16. 15. Ps. 7, 16; i Iov 38, 15

16. Ps 7, 16. 17. Ps. 68, 7.

21. Ps. 12, 1. 22. Ps. 7, 16; Iov 18, 8.

23. C se laud pctosul întru

poftele sufletului su, i cel ce face

strâmbtate bine se cuvinteaz.

24. Intrâtat-a pre Domnul cel p-
ctos, dupre mulimea mâniei lui

nu va cut, nu este Dumnezeu îna-

intea lui.

25. Spurc-se cile lui în toat

vremea; leapd-se judecile fale

de ctre faa lui ; preste toi vrjma-
ii si va stpâni.

26. C a zis întru inima sa: nu
m voiu clti din neam în neam,

fr de ru.

27. A cruia de blestem gura lui

este plin, i de amrciune i de

vicleug.

28. Supt limba lui osteneal i
durere; ade întru pitulare cu cei

bogai întru ascunsuri, ca s ucig
pre cel nevinovat ; ochii lui spre cel

srac se uit.

29. Pândete întru ascuns, ca leul

în culcuul su; pândete ca s a-

puce pre sracul; s apuce pre s-
racul, când îl va trage pre el.

30. In laul su îl va smerî pre

el; plecâ-se-va i va cdeâ, când

va stpâni el pre cei sraci.

31. C a zis întru inima sa: ui-

faf-au Dumnezeu, întors-au faa sa,

ca s nu vaz pân în sfârit.

32. Scoal-te Doamne Dumnezeul

meu, înal-se mâna ta, nu uitâ pre

sracii ti pân în sfârit.

33. Pentruce a mâniat necredin-

ciosul pre Dumnezeu? C a zis în-

tru inima sa: nu vq întreb.

34. Vezi, c tu la durere i la mâ-

nie priveti, ca s-1 dea pre el în

mâinile tale; ie s'au lsat sracul;

srmanului tu ?ii ajutor.

35. Zdrobete braul celui pc-
tos i ru; cufâ-se-va pcatul lui

i nu se va afla.

36. Domnul este împrat în veac

24.Ps. 13, 1. 2<î. Ps. 29, 6. 27. Rom. 3, 14.

31. Ps. 72, 11; Iov 22, 13. 35. Iov 38, 15.

36. Ps. 28, 10.
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i în veacul veacului; perii nea-

muri din pmântul lui.

37. Pofta sracilor o ai auzit, Doam-
ne; la gtirea inimei lor au luat a-

minte urechea ta.

38. judec sracului i smeritului,

ca s nu adauge înc a se mrî o-

mul pre pmânt.

Intru sfârit. Psalmul lui David, 10.

Spre Domnul am ndjduit, cum
vei zice sufletului meu, mut-te

în muni ca o pasre?

2. C iat pctoii au încordat

arcul, giit-au sgei în tolb, ca

s sgete întru înlunerec pre cei

drepi la inim.

3. C cele ce tu ai svârit, ei

le-au stricat; dar dreptul cea fcui?
4. Domnul în Biserica cea sfânt

a sa, Domnul în cer scaunul lui, o-

chii lui spre cei srac privesc, ge-

nele lui întreab pre fiii oamenilor.

5. Domnul întreab pre cel drept

i pre cel necredincios; iar cel ce

iubete nedreptatea, urte sufle-

tul su.

6. Ploâ-va preste cei pctoi la-

uri, foc i iarb pucioas i duh
de vifor partea paharului lor.

7. C drept este Domnul, i drep-

ti au iubit, îndreptri au vzut
faa lui.

Intru sfârit, pentru cea cu opt. Psalmul

lui Dayid, ii.

Mântuefe-m Doamne, c a lip-

sii cel cuvios, c s'an împu-

inat adevrul de ctre fiii ome-
neti.

2. Dearte a grit fietecare ctre

10. 2. Ps. 36, 14. 4. flvvac. 2, 20.
5. Ps. 32, 13-15; i 5, 5.

â. lezecbil 38, 22.

7. Ps. 32, 18.

11. / Isaia 57, 1.

2. Mibeea 7, 5; letem. 9, 8; ps. 27, 4;
i 63, 3,

vecinul su, buze viclene în inim,

i în inim au grit rele.

3. Pierde-va Domnul toate buzele

cele viclene, limba cea mare gri-

toare.
'

4. Pre cei ce au zis: limba noa-

str o vom mrî, buzele noastre la

noi sunt, cine este nou Domn?
5. Pentru necazul sracilor i sus-

pinul mieilor, acum m voiu scu-

la, zice Domnul, pune-m-voiu în-

tru mântuire, îndrznî-voiu întru el.

6. Cuvintele Domnului, cuvinte

curate, argint cu foc lmurit, ispitit

pmântului, curit de apte ori.

7. Tu Doamne ne veTpljz pre noi

i ne vei feri de neamuracesla, i
în veac.

8. împrejur necredincioii umbl;
dup înlimea ta ai înmulit pre

fiii omeneti.

Intru sfârit. Psalmul lui IM, 12.

Pân când Doamne, m vei uitâ

pân în sfârit? Pân când în-

torci faa la dela mine?

2. Pân când voiu pune sfaturi

în sufletul meu, dureri în inima mea,

ziua i noaptea?

3. Pân când se va înla vrj-

maul meu asupra mea?

4. Caut, auzi-m Doamne Dum-
nezeu! meu ; lumineaz ochii mei, ca

nu câtidv s adorm întru, moarte.

5. Ca nu cândvâ s zic vrjma-
ul meu: întritu-m'am asupra iui.

Cei ce m necjesc se vor bucura

de m voiu cltî.

6. Iar eu spre mila ta am ndj-
duit,bucurâ-se-va inima mea demân-
luirea ta, cântâ-voiu Domnului ce-

lui ce au fcut bine mie, i voiu

cântâ numelui Domnului celui înalt.

4, Ps 16, 10. 5. Ps. 5, 5.

6. Ps. 118, 140; Pilde 30, 5.

12. 1- Ps. 9, 21; i 76, 8.

5. Ps. 24, 2.
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intru sfârit. Psalmul lui Darid, 43.

Zis-a
cei nebun îrîtru inima sa

:

nu este 'Dumnezeu. Stricafu-s'au

i urîji s'au fcut întru meteuguri;

Iu esie cel ce face buntate, nu este

pân la unul.

2. Domnul din cer au privii pre-

sfe {Hi oamenilor, ca s vaz de

es ie cel ce înelege, sau cel ce ca-

nlg pre Dumnezeu.

3. Toi s'au abtut, împreun ne-

trebnici s'au îcut; nu este cel ce

face buntate, nu este pân la unul.

4. Au nu vor cunoate to(i cei ce

lucreaz frdelegea? Cei ce mnân-
c pre norodul meu întru mâncare

de pâine, pre Domnul nu l-au che-

mai-

5. Acolo s'au temu! de fric, unde

nu era fricS, c Domnul este în nea-

mul drepilor.

6. Sfatul sracului i-aji ruinat,

iar Domnul ndejdea lui este.

7. Cine vadâ din Sion mântuirea

lui Israil? Când va întoarce Dom-
nul robia norodului su, bucurâ-se-

va îacov, i se va veselî îsrail.

intru sfârit. Psalmul lai David, W.

Doamne, cine va lcui în lcaul
tu? Sau cine se va sllui în

muntele cel sfânt al tu?
2. Cel ce umbl fr prihan i

îace dreptate, cel cegrete adevr
în inima sa,

3. Carele nu a viclenit în limba sa,

i nu a fcut vecinului su ru. i
ocar nu a luat spre cei de aproape

ai si.

4. Defimeaz-se înaintea lui cei

ce viclenete; iar pre cei ce se

1em de Domnul îi slvete, cel ce

13. 1- Ps. 9, 24; i 52, 3, 2.

2. H 2 Lege 31, 17; Iov 28, 24; ps. 65, 6;
Rom. 3, 10; Isaia 59, 2. 3. Iov 15, 14.

14.. 1. Ps. 23, 3, 4; Isaia 33, 15; Isaia 57, 13.

2. Iov 27, 4; Isaia 26, 2,

se jur vecinului su i nu se lea-

pd.
5. Argintul/su nu au dat în ca-

mt, i daruri asupra celor nevi-

novai nu a luat.

6. Cel ce îace acestea nu se va

clii în veac.

Scrisoarea stâlpului lui David, 15.

Pzefc-m Doamne, c spre tine

am ndjduit.

2. Zis-am Domnului: Domnul meu
eti fu, c buntile mele nu-ji tre-

buesc.

3. Sfinilor celor din pmântul
lui, minunate au îcut Domnul toate

voiie sale înfr'înii.

4. înmuîitu-s'au slbiciunile lor;

dup aceea au sârguit. Nu voiu a-

dunâ adunrile lor din sângiuri.nici

voiu pomeni numele lor prin bu-

zele mele.

5. Domnul este partea mofeni-

rei mele i a paharului meu. Tu eti

cela ce iari aezi motenirea mea
mie.

6. Funii au czut mie întru cei

puternici ai mei, c motenirea mea
supt puterea mea este.

7. Bine voiu cuvânta pre Dom-
nul cel ce m'au în|elep|it pre mine,

i înc i pân în noapte m'au pe-

depsii rrunchii mei.

8. Mai nainle ani vzut pre Dom-
nul înaintea mea pururea, c dea-

dreapta mea este, ca s nu m cl-

tesc.

9. Pentru aceesta s'a veselit ini-

ma mea t s'a bucurat limba mea;

i înc t frupui meu se va sl-
lui spre ndejde.

10. C nu vei ls sufletul meu

5. Lev. 55, 36; R 2 Lege 16, 10; Pilde 16, 2S.

15. i. Ozie 2, 17.

5. Plâng. 3, 24.

7. Ps. 62, 7.

S. Ps. 109, 6; Fapte 2, 25.

10, Ps. 48, 16; Isaia 53, 10; Fapte 2, 31.
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în iad, nici vei dâ pre cel cuvios al

tu s vaz stricciune.

11. Cunoscute ai fcut mie cile

vietei; umple-m-vei de veselie cu

faa ta; frumuele în dreapta ta în-

tru sfârit.

Rugciunea lui David, 16.

Auzi Doamne dreptatea mea, ia

aminte cererea mea, ascult ru-

gciunea mea nu întru buze viclene.

2. Dela faja ta judecata mea s
ias. Ochii mei vaz drepti.

3. Cercat-ai inima mea, cercefa-

fu-o-ai noaptea; cu foc m'ai lmu-
rit, i nu s'a aflat întru mine ne-

dreptate;

4. Ca s nu griasc gura mea
lucruri omeneti; pentru cuvintele

buzelor tale, eu am pzit ci nsii-

nice.

.5. Svârete paii mei întru c-
rrile tale, ca s nu se clteasc
paii met.

6. Eu am strigat, c m'ai auzit

Dumnezeule; pleac urechia la mie

i auzi cuvintele mele.

7. Minunate f milele tale, cei ce

mântueti pre cei ce ndjduesc
spre tine, de cei ce stau împrotiva

dreptei taie.

8. Pzete-m Doamne, ca lumina

ochiului; întru acoperemânful ari-

pilor tale m vei acoperi.

9. De ctre faa necredincioilor

cari m'au necjit pre mine, vrj-

maii mei sufletul meu au cuprins.

10. Grsimea sa o au încuiat, gura

lor a grit mândrie.

11. Izgonindu-m acum m'au în-

cunjurat, ochii si 'au pus ca s-i

plece la pmânt.
12. Apucalu-m'au ca un leu gata

la vânat, i ca un pui de leu ce l-

cuete întru ascunsuri.

11. Ps. 16, 15; si 20, 6.

16. 3. Ps. 138, li 2. 6. Ps. 141, 7.

8, Ps. 35, 7-10; Mat. 23, 37. 10. Ps. 11, 4.

13. Scoaj-fe Doamne, înfâmpin-i

pre ei i-i împiedic; izbvete su-

fletul meu de cel necurat, sabia ta

dela vrjmaii mâinei fale.

14. Doamne, din puin de pre p-
mânt împarte-i pre ei în vieaa lor,

i de cele ascunse ale fale s'a um-
plut pântecele lor; sturatu-s'au de
fii, i au lsat rmie pruncilor lor.

15. Iar eu întru dreptatem voiu

art feei tale, sturâ-m-voiu când
mi se va arta slava ta.

PSALMUL 17.

Intru sfârit, slugii Domnului lui Da-
vid, care a grit Domnului cuvintele

cântrii acetia, în ziua în care l-au

izbvit fre el Domnul din mâna tutu-

ror vrjmailor lui i din mâna lui

Saul, i a zis

:

Iubi-te-voiu Doamne, vîrfutea mea.

Domnul este întrirea mea i sc-
parea mea i izbvitorul meu;

2. Dumnezeul meu, ajutorul meu r

i voiu ndjdui spre dânsul

;

3. Aprtorul meu i cornul mân-

tuirei mele, i sprijinitorul meu.

4. Ludând voiu chema pre Dom-
nul, i de vrjmaii mei m voiu

mântui.

5. Cuprinsu-m'au durerile morei;

i rîurile îrdelegei m'au turburat,

6. Durerile iadului m'au încunju-

rat, întâmpinafu-m'au laurile morei.

7. i când m necjeam, am che-

mat pre Domnul, i ctre Dumne-

zeul meu am strigat.

8. Auzit-au din Biserica cea sfân-

t a sa glasul meu
;
i strigarea

mea înaintea lui, va intra în ure-

chile lui.

. 9. i s'a cltit i s'a cutremurat

pmântul, i temeliile munilor s'au

turburat i s'au cltit; c s'au mâ-

niat pre dânsele Dumnezeu.

25. Ps. 15, 11.

17. 1> Evrei 2, 13.

3. Ps. 91, 10; Pilde 18, 10.

4. Ps. 144, 3. 6. 114, 3.
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10. Suitu-s'a fum întru mânia lui,

i foc dela faa lui se va aprinde;

crbuni s'au aâai dela dânsul.

11. i au plecat cerurile i s'au

poQorîf ;
i negur supl picioaretelui.

12. i s'au suit preste Heruvimi

i au zburat, zburat-au pre aripile

vântufilon

13. i au pus întunerec ascunde-

rea lui, împrejurul lui cortul Iui; în-

tunecoas ap în norii vzduhurilor.

14. Dintru strlucire înaintea lui

nori au trecut, grindin t crbuni
de foc.

15. i au tunat din cer Domnul,

i cel înalt 'au dat glasul su.
16. Trimi-s'au sgeji, i i-au risi-

pit pre ei; i fulgere au înmulit, i
i-au turburat pre ei.

17. i s'au artat izvoarele apelor,

l s'au descoperit temeliile lumii.

18. De certarea ta Doamne, de su-

flarea duhului mâniei tale.

19. Trirnis-au dintru înlime i
m'au luat; ridicatu-m'au din ape

multe.

20. Mântuî-m-va de vrjmaii mei

cei tari, i de cei ce m ursc pre

mine; c s'au mai întrit decât mine.

21. Intâmpinatu-m'au ei în ziua

r-utei mele; i au fost Domnul
întrirea mea.

22. i m'au scos întru lrgime;

izbvî-m-va c m'au voit.

23. i îmi va rsplti mie Dom-
nul, dup dreptatea mea

;
i dup cu-

ria mâinilor mele va rsplti mie.

24. G am pzit cile Domnului,

i nu am fcut pgântale despre

Dumnezeul meu.

25. C toate judecile lui înaintea

mea, i îndreptrile lui nu s'au de-

prtat dela mine.

26. i voiu fi fr prihan cu dân-

11. Isaia 19, I. 12. Ps 103, 4.

13. Isaia 50, 3. 14. Ps. 96, 3, 4.

15 is. Navi 10, îl; tjs. 76, 16.

16. Ps. 143,7. 18. Isaia 5, 25.

19. Ps: 143, 8 20. Ps. 7, 9.

23. Ps. 7, 9.

sul, i m voiu pzi de frdele-
gea mea.

27. i îmi va rsplti mie Dom-
nul dup dreptatea mea

; i dup
curia mâinilor mele înaintea o-

chilor lui.

28. Cu cel cuvios, cuvios vei fi; i
cu omul nevinovat, nevinovat vei fi

;

29. i cu cel ales, ales vei fi; i
cu cel îndrtnic te vei îndrtnici.

30. C fu pre norodul cel smerit

vei mântui, i ochii mândrilor vei

smeri.

31. C fu vef lumina lumintorul

meu Doamne, Dumnezeul meu îu-

minâ-vei întunerecul meu.

32. C întru tine m voiu izbvi

de ispit, i întru Dumnezeul meu
voiu trece zidul.

33. Dumnezeul meu, fr prihan
este calea lui. Cuvintele Domnului

cu foc lmurite, scufitor este tutu-

ror celor ce ndjduesc spre dânsul.

34. C cine este Dumnezeu afar

de Domnul? Sau cine este Dumne-

zeu fr numai Dumnezeul nostru?

35. Dumnezeul cel ce m încinge

cu putere, i au pus fr prihan

calea mea.

36. Cel ce svâreti picioarele

mele ca ale cerbului, i preste cele

înalte m pui.

37. Carele învei mâinile mele la

rsboiu, i ai pus arc de aram
în braele mele.

38. i ai dat mie scuteaî de mân-

tuire, i dreapta ta m'a sprijinii.

39. i certarea ta m'a îndreptat

întru sfârit, i certarea ta aceasta

m va înv.
40. Lrgit-ai paii mei supt mine,

i nu au slbit urmele mele.

41. Gonî-voiu pre vrjmaii mei,

i-i voiu prinde pre dânii, i num
27. Isaia 5, 16 29. Lev. 26, 23, 24.

30. Pilde 3, 34; Isaia 2, 11; i S, 15.

33. Ps. 18, 8; fi 2 Lege 32, 4; 2 Imp. 22, 31.

34. R 2 Lege 32, 39.

37. Ps. 143, 1.
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voiu întoarce pân ce se vor sfâri.

42. Necjî-voiu pre dânii, i nu

vor putea s stea; cdeâ-vor supt

picioarele mele.

43. i m'ai încins cu putere spre

rsboiu; împiedecat-ai pre toi cei

ce Se sculau asupra mea, supt mine.

44. i al vrjmailor mei mi-ai

dat mie dosul, i pre cei ce m u-

rsc pre mine i-ai pierdui.

45. Srigat-au i nu erâ cei ce

mânuiete, ctre Domnul, i nu i-au

auzit pre ei.

45. i-i voiu zdrumicâ pre ei ca

praful în faa vântului, ca tina uli-

ilor voiu terge pre dânii.

47. Izbvî-m-vei depricirea noro-

dului; pune-m-vei cap neamurilor.

48. Norodul pe care nu î-am cu-

n^scul, mi-a slujit mie; întru auzul

urechei m'a auzit.

49. Fiii streini au minit mie; fiii

streini s'au învechi! i au chiopat

din crrile lor.

50. Viu este Domnul i bine este

cuvântat Dumnezeu; i s se înalte

Dumnezeul mântuirei mele.

51. Dumnezeule, cela ce dai iz-

bandire mie i ai supus noroade

supt mine, izbvitorul meu de vrj-

maii mei cei mânioi.

52. Dela cei ce se scoal asupra

xmam vei înla; de omul nedrept,m vei izbivî.

53. Pentru aceasta m voiu mr-
fjiisi (ie întru neamuri Doamne, i
numelui tu voiu cânta.

54. Gel ce mreti mântuirile îm-

pratului i faci mil unsului tu lui

David, i seminiei lui pân în veac.

Intru sfârit, Psalmai iui David 18.

Cerurile spun slava lui Dumnezeu,

i facerea mâinilor lui o vestete

Jria.

44. Ps. 80, 14. 45. Ps. 65, 2.

47. Ps. 143, 3. 5*. Rom. 15, 9.

18. 1- Ps. 88, 6; 96, <5.

17-18

2., Ziua zilei spune cuvânt, i noap-

tea; nopei vestete tiin.
3. Nu sunt graiuri, nici cuvinte, ale

crora s nu se auz glasurile lor.

4. In tot pmântul a ieit vestirea

lor, i la marginile lumii cuvintele lor.

5. In soare au pus lcaul su,
i el ca un mire ce iese din c-
mara sa.

6. Bucurâ-se-va, ca un uria ,s
alerge cale, din marginea cerului

ieirea lui.

7. i întâmpinarea lui pân la

marginea cerului
;
i nu este cine

s se ascunz de cldura lui.

8. Legea Domnului îâr prihan,

carea întoarce sufletele ; mrturia

Domnului credincioas, carea în|e-

lepefe pruncii.

9. Dreptile Domnului drepte, cele

ce veselesc inima
;
porunca Dom-

nului strlucit, carea lumineaz o-

chii.

10. Frica Domnului curat, carea

rmâne sn veacul veacului ; judec-

ile Domnului adevrate, îndreptate

împreun.
11. Dorite sunt mai vârtos decât a-

urul i decât piatra scump mult, i
mai dulci decât mierea i fagurul;

12. Pentruc robul tu pzete a-

cestea; i când pzete acestea, rs-
pltire este mult.

13. Qrealele cine le va pricepe?

De cele ascunse ale mele, cure-
fe-m; i de cele streine, iari pre

robul tu.

14. De nu m vor stpâni, atun-

cea fr prihan voiu ti i m voiu

cur! de pcat mare.

15.. i vor fi întru bun plcere

cuvintele gurei mele, i cugetul ini-

! mei mele înaintea ta pururea. Doam-
ne, ajutorul meu i izbvitorul meu.

4. Rom. 10, 18.

6. Ecl. 1, 5.

8. Pilde 6, 23; Ps. 17, 33; Ps. 118, 30.

9. Ps. 118, 40.

11. Pilde 3, 14.

li, Ps. 39, 8; Lev. 4, 2; Iov 9, 20.
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Intru sfârit, Psalmul lui David, 19.

Auz-fe
Domnul în ziua necazu-

lui, scuteasc-te numele Dum-

nezeului lui kcov. , :

2.Trirni |ic ajutor dintru cei sfânt,

i din ion sprijineascâ-te pre tine.

S/Pomeneasc toat jertfa ta, i

arderea cea de tot a ta, s se în-

grae.

4. Deâ ie Domnul dupre inima

ta, » tot sfatul tu s-1 plineasc.

5. Bucurâ-ne-vom de mântuirea

1a, i întru numele Domnului Dum-

nezeului nostru ne vom mri.

6. Plineasc Domnul toate cere-

rile tale; acum am cunoscut c au

mântuit Domnul pre unsul su.

7. Âuzi-î-va pre dânsul din cerul

cel sfânt al su; întru puteri este

mântuirea dreptei lui.

, 8. Acetia în crue i acetia pre

<:ai, Iar noi numele Domnului Dum-
nezeului nostru vom chem.

, 9. Acetia s'au împiedicat i au

/eâzuf, iar noi ne-am sculat i ne-arn

îndreptat.

. 10. Doamne, mântuete pre împ-
ratul i ne auzi pre noi, ori în ce

zi te vom chem.

Intru sfârit, Psalmul lui David, 20.

oamne, întru puterea ta se va

veseli împratul, i de mântui-

rea ta se va bucur foarte.

2. Pofta inimei lui i-ai dat lui, i
>de voea buzelor lui, nu l-ai lipsit

pre dânsul;

3. C l-ai întâmpinat pre el cu bi-

necuvântrile buntei; pus-ai pre

capul lui cunun de piatr scump.
4. Viea{ a cerut dela tine, i i-ai

•dat lui lungime de zile în veacul

veacului.

5. Mare este slava lui întru rnân-

19. 8. 1 Imp. !7, 45; Isaia 31, 1.

9. Ps. 43, 9; Pilde 4, 19.

20. 4. Isaia 53, 10.

tu! rea ta; slav i mare cuviin vei

pune preste el;

6. C-i vei dâ lui blagoslovenie

în veacul veacului; veseli-l-vei pre

dânsul întru bucurie, cu faa ta;

7. C împratul ndjduete spre

Domnul, i întru- mila celui înalt nu
se va clti. <

8. Afle-se mâna ta tuturor Vrj-

mailor ti; dreapta ta s afle pre

toi cei ce iz ursc pre tine;

9. C-i vei pune pre ei ca un cup-

tor de foc în vremea feei tale.

10. Domnul întru mânia sa va

turbura pre ei, i-i va mâncâ pre

ei focul.

11. Rodul lor de pre pmânt îl vei

pierde, i smâna lor din fiii oa-

menilor;

12. C au plecat asupra ta rele;

cugelat-au sfaturi, care nu vor pu-

teâ s stea;

13. C-i vei pune pre dânii dos;

întru cei rmai ai ti vei gti faa lor.

14. Inal-fe, Doamne, întru pute-

rea ta; cântâ-vom i vom lud pu-

terile tale.

Intru sfârit, pentru sprijineala cea de

diminea, Psalmul lui David, 21.

Dumnezeule, Dumnezeul meu, ia

aminte spre mine, pentruce m'ai

lsat? Departe de mântuirea mea,

cuvintele grealelor mele.

2. Dumnezeul meu, strig -voiu

ziua, i nu vei auzi, i noaptea, i
nu spre nepricepere mie.

3. Iar tu în cel sfânt lcueti,

lauda Iui Israil.

4. Spre tine au ndjduit prinii

notrii, ndjduit-au i i-ai izbvit

pre dânii.

5. Ctre tine au strigat i s'au

mântuit, spre tine au ndjduit i
nu s'au ruinat.

6. Ps. 15, 11. 10. Maleacbi 4, 1.

11. Isaia. 14. 20; Ps. 108, 12.

21. 1> Mat. 27, 46; Marcu. 15, 34.

2. Ps. 6S, 4. 5 Ps 24, 3; i 30, 2.
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6. Iar eu suni vierme, i nu om;
ocara oamenilor i defimarea no-

rodului.

7. To|i cei ce m'au vzut m'au

batjocorii, grit-au cu buzele, cliit-

au cu capul: *

8. Ndjduit-a spre Domnul, iz-

bveasc-l pre dânsul, mânluiasc-1,

c-l voete pre el.

9. C tu eti cel ce m'ai tras din

pântece, ndejdea mea dela âele
maicei mele, spre tine m'am arun-

cat din mitras.

10. Din pântecele maicei mele,

Dumnezeul meu eti tu, nu te de-

prta dela mine;

11. C necazul este aproape; c
nu este cine s-mi ajute mie.

12. Incunjurâ-tu-m'au vijei mulfi,

tauri grai m'au cuprins.

Î3. Dechis-au asupra mea gura

îor, ca un leu ce rpete i rcnete.

14. Ca apa m'am vrsat, i s'au

risipit toate oasele mele.

15. Fculu-s'a inima mea ca cea-

ra ce se topete, în mijlocul pân-

tecelui meu.

16. Uscatu-s'a ca un vas de lut

vîrfutea mea, i limba mea s'a li-

pit de grumazul meu, i în râna
morei m'ai pogorît.

17. C rn'auîncunjurat câini mulji;

adunarea c«îor vicleni m'a cuprins.

18. Spat-au mâinile mele i pi-

cioarele mele.

19. Numrat-au toate oasele mele

i aceia priviau i se uitau la mine.

20. Imprit-au hainele mele lorui,

i pentru cmaa mea au aruncat

sori.

21. Iar tu Doamne, nu deprtâ

ajutorul tu dela mine; spre spriji-

neala mea ia aminte.

6. Iov 25, 6.

7. Isaia 52, 14; 53, 2; Ps. 108, 24.

8. Mat. 27, 43. 9. Isaia 46, 3.

10. Isaia 49, 13. Ps. 68, 21.

16. Ps, 101, 4, 5, 6.

20. loan 19, 24.

21. Ps. 108, 25.

22. Izbvete de sabie suîletut

meu, i din mâna câinelui, prea cea
una nscut a mea.

23. Mântuete-m din gura leu-

lui, i din coarnele inorogilor sme-
rirea mea.

24. Spune-voiu numele tu frai-

lor mei; în mijlocul adunrei te voiu

ludâ.

25. Cei ce v temei de Domnul,
ludai-1 pre ei; toat smâna îm
Iacov slvii-1 pre dânsul.

26. Temei-v de dânsul toat s-
mâna lui Israil.

27. C n'au defimat, nici au le-

pdat ruga sracului.

28. Nici au întors faa sa dela

mine; i când am strigat ctre dân-

sul, m'au auzit.

29. Dela tine este lauda mea; în-

tru adunare mare m voiu mrtu-
risi ie

; rugciunile mele voiu dâ

înaintea celor ce se tem de dânsul.

30. Mâncâ-vor sracii i se vor

sturâ; i vor ludâ pre Domnul
cei ce-1 caut pre dânsul, vii vor fi

inimile lor în veacul veacului.

31. Âduce'i-vor aminte i se vor

întoarce la Domnul toate marginile

pmântului.

32. i se vor închin înaintea lui

toate motenirile neamurilor.

33. C a Domnului este împr-
ia i el stpânete pre neamuri.

34. Mâncat-au i s'au închinat toi

graii pmântului; înaintea lui vor

cdeâ toi cei ce se pogoar în p-
mânt.

35. i sufletul meu lui viaz, i
seminia mea va slujî lui.

36. Vestî-se-va Domnului neamul

cel ce vine ; i vor vestî dreptatea

lui norodului ce se va nate, pre

care l-au fcut Domnul.

22. Ps. 34, 16.

24. Ps. 39, 12; Ps. 68, 34; Evrei 2, 12..

27-, Ps. 68, 36. 28. Ps. 2, 6.

29. Ps. 66, 3.

32. Ps. 51, 8; i Ps. 68, 40.
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Psalmul lut Darid, 22.

Domnul m pate, i nimic nu-mi

va lipsi

2. In locul punei, acolo m'au

-sgliuii; la apa odihnei m'au hr-

nii, sufletul meu l-au întors.

3. Povfuitu-m'au pre crrile drep-

lfeii pentru numele lui.

4. C de voiu i umblâ în mijlo-

cul umbrei morei, nu m voiu te-

rne de rele, c tu cu mine eti.

5. Toiagul tu i varga ta, ace-

stea m'au mângâiat.

6. Gtit-ai înaintea mea mas, îm-

protiva celor ce m necjesc.

7. Uns-ai cu untdelemn capul meu
i paharul tu este adpându-m
ca un puternic.

8. i mila ta m va urma în toate

zilele vieei mele; i ca s lcuesc

eu în casa Domnului întru îndelun-

gare de zile.

Psalmul lui David, 23 a! unsia din Sambele.

Al
Domnului este pmântul i pli-

nirea lui, lumea i loji cei ce l-

cuesc îritr'însa.

2. Acesta pre mri l-au întemeiat

pre el, i pre rîuri l-au gtit pre el.

3. Cine se ya suî în muntele Dom-
nului? Sau cine va sta în locul cel

sfânt al. lui?

4. Cel, neyinpvat cu mâinile, i cu-

rat cu inima, care nu i-a.luat în-

deert sufletul su, i nu s'a jurat

întru vicleug vecinului su.
5^ Acesta va luâ blagoslovenie de

,1a Domnul, i milostenie dela Dum-
nezeu Mântuitorul su.

6. Acesta este neamul celor ce

caut pre Domnul, a celor ce ca-

ut faa Dumnezeului lui Iacov.

7. Ridicai boieri porjile voastre,

22. 1' Jsaia 40, 11.

2. lezecbil 34, li, 23; loan 10, 12; 1 Pete.

2, 25; i 5, 4.

4. Iov 13, 15; Ps. 3, 6; 43, 21; i 117, 6.

23. 1- Ps. 88, 12; Ps. 49, 13; 1 Cor. 10, 26.

2. Ps. 103, 6; 135, 6.. 3. Ps. 14, 1.

i v ridicai porile cele venice»
i va intra Împratul slavei.

8. Cine este acesta împratul sla-

vei? Domnul cel tare i puternic,

Domnul cel tare în rsboiu.

9. Ridicai boieri porile voastre,

i v ridicai porile cele venice,

i va infrâ împratul slavei.

10. Cine este acesta Împratul sla-

vei? Domnul puterilor, acesta este

Împratul slavei.

Intru sfârit, Psalmul lui David, 24,

Ctre line Doamne am ridicat su-

fletul meu; Dumnezeul meu, spre

tine am ndjduit, s nu m rui-

nez în veac.

2. Nici s-i râz de mine vrj-

maii mei, pentruc toji cei ce te

rabd pre tine, nu se vor rutnâ.

3. S se ruineze cei* ce fac fr-
delege îndeert.

4. Cile tale Doamne arat-mi, i
crrile tale m înva.

5. lndrepteaz-m spre adevrul
tu i m înva, c tu eti Dum-
nezeu, Mântuitorul meu, i pre tine

te-am ateptat toat ziua.

6. Adu-i aminte de îndurrile tale

Doamne, i de milele tale, c din

veac sunt.

7. Pcatele tinereelor mele i ale

netiinei mele nu le pomeni.

8. Dup mila ta pomenete-m
tu, pentru buntatea ta Doamne.

9. Bun i drept este Domnul; pen-

tru aceasta lege va pune celor ce

greesc în cale.

10. Indreptâ-va pre cei blânzi la

judecat, învâ-va pre cei blânzi

cile sale.

îl. Toate cile Domnului, mila i
adevrul, celor ce caut aezmân-
tul lui i mrturiile lui.

24. t. Ps. 142, 9.

2. Isaia 28, 16; Rom. 10, 11; Ps. 12, 5.

4, Ps. 5, 8; i 26, 17; Ps. 85, 10; Ps. 142, lî

.

5. Ierem. 33, 11. 6, Ps. 102, 17.

7. Iov 13, 26.
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12. Pentru numele? tu Doamne,

i curefe pcatul meu, c mult

este.

13. Cine este omui, cel ce se teme

de Domnul? Lege va pune lui în

calea care a ales.

14. Sufletul lut întru bunti se

va sllui, i smâna lui va mo-

teni pmântul.

15. întrire este Domnul celor ce

se tem de dânsul, i fgduina lui

va artâ lor.

16. Ochii mei pururea spre Dom-
nul, c el va scoate din la picioa-

rele mele.

17. Caut spre mine i m milu-

efe, c unul nscut i srac sunt eu.

18. Necazurile inimei mele s'au în-

mulit; din nevoile mele scoate-m.

Î9. Vezi smerirea mea i oste-

neala mea, ,i tas
;
ioafe pcatele

mele.

20. Vezi pre vrjmaii meics'au
înmulit i cu urîciune nedreapt

m'au urît.

21. Pzete sufletul meu i m
izbvete, ca s nu m ruinez c
am ndjduit spre tine.

22. Cei fr de rutate i cei drepi

s'au lipit ^dc mine, c te-am atep-

tai Doamne.

23. Izbvete Dumnezeule pre I-

srail, din toate necazurile iui.

Intru sfârit. Psalmul ia! David, 25,

Judec-m Doamne, c eu întru

nerutatea mea am umblat, i
spre Domnul ndjduind, 'nu voiu

slbî.

2. Ispitete-m Doamne im cear-

c; aprinde rrunchii mei i inima

mea.

3. C mila ta înaintea ochilor mei

este; i bine am plcut întru ade-

vrul tu.

12. Isaia 43, 25. 15. Pilde 3, 25.

20. Ioan 15, 25. 23. Ps. 129, 7.

25. /. Ps. 6, 9; 42, 1. 2. Ps. 138, 22.

4. Nu am ezut cu adunarea de-

ertciunei, i cu clctorii de lege

nu voiu intr. <

5. Urît-am adunarea celor ce vi-

clenesc, i cu cei necredincioi nu
voiu edeâ.

6. Splâ-voiu întru cei nevinovai

mâinile mele, i voiu încunjurâ jert-

felnicul tu Doamne.

7. Ca s auz glasul laudei tale i
s povestesc toate minunile* talc/

8. Doamne iubit-am buncuyfifta,

casei tale i locul lcaului slavei

tale. . A #

9. S nu pierzi cu cei necredin-

cioi sufletul meu, i cu brbaii
sângîuriior vieaa mea.

10. întru ale crora mâini sunt

frdelegile, dreapta lor s'a umplut

de daruri. ..

11. Iar eu întru nerutatea mea
am umblat ; izbvefe-m Doamne,»

i m miluete.

12. Piciorul meu a sttut întru în-

dreptare; întru adunri bine te voiu

cuvânt Doamne.

Psa'mul Iul David, 26. Mai nainte de V
a se unge.

Domnul este luminarea mea i
Mântuitorul meu, de cine m

voiu teme?

2. Domnul este scuiitorul vieii

mele, de cine m voiu înfricoa?

3. Când se vor apropiâ asupra

mea cei ce-mi fac ru, ca s m-
nânce crnurile mele.

4. Cei ce m necjesc i vrjma-
ii mei, aceia au slbit i au czut.

5. De s'ar rândui asupra mea ta-

br, nu se va înfricoâ inima mea.

6. De s'ar scul asupra mea rs-

boiu, întru aceasta eu ndjduesc.
7. Una am cerut dela Domnul, a-

4. Ps. 100, 4; 140, 5; Ps. 1, 1; Iov 31, 5.

5. Ps. 100, 7. 6. Ps. 72, 13. 9. Ps. 27, 3,

26. I Mibeia 7, 8; Ioan 1, 4; i 8, 12.

3. Ps. 3, 6; IOV 19, 22.

6. Ps. 3, 3; i 31, 8.
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ceasta voiu cufâ, ca sicuesc în

casa Domnului, în toate zilele vi*

efei melc. *

8. Ca s vz frumuseea Domnu-

lui i s cercetez Biserica cea sfân-

t a lui.

9. C m'au ascuns în cortul su,

în ziua rutilor mele; acoperitu-

m'au întru ascunsul cortului su.

10. Pre piatr m'au înlat; i a-

cum iat au înlat capuî meu pre-

ste vrjmaii mei.

îî. Incunjuraf-am i am jertfit în

coriui lui, jertf de laud i de stri-

gare; glsuî-voin i voiu cânta Dom-
nului. ....

12, Âuzi Doamne glasul meu, cu

carele am strigat; miluete-m i
m ascult.

13. ie a zis inima mea: pre Dom-
nul voiu cuta; cutat-a pre tine faa

mea; îaa ta Doamne, voiu cut.
Î4. S nu întorci îaa ta de c-

tre mine, i s nu te abai întru mâ-

nie dela robul tu.

15. Ajutorul meu fii, s nu m
lepezi pre mine i s nu m lai

Dumnezeule, Mântuitorul meu;

16. C tatl meu i maica mea
m'au prsit pre mine, iar Dom-
nul m'au luat.

17. Lege pune-mi mie Doamne în

calea ia, i m îndrepteaz în c-
rare dreapt, pentru vrjmaii mei.

18. Nu m dâ pre mine în sufle-

tele celor ce m necjesc, c s'au

sculat asupra mea mrturii nedrepte,

i a minit strâmbia tea ei i.

19. Cred c voiu vedeâ 'bunt-
ile Domnului în pmântul celor vii.

20. Ateapt pre Domnul, îmbr-
bteaz-te, i s se întreasc ini-

ma ta, i ateapt pre Domnul.

9. Ps. 30, 21.

10. Ps. 3, 4; Si 109, 8.

11. Ps. 5, 8.

17. Ps. 24, 4; i 5, 8.

20. Isaia 25, 9.

Psamul lai David, 27.

Ctre tine Domne, voiu strig :

Dumnezeul mgu, s nu taci de

ctre mine; ca nu- cândvâ s taci

de ctre mine, i m voju asemn
celor ce se pogoar,/în groap.

2. Auzi Doamne glasul rugciu-

nii mele, când m rog ctre tine,

când ridic mâinile mele cfre.Bise-

. rica cea sfânt. a ta.

3. S nu m tragi pre min^.qj

cei pctoi, i cu cei ce lucreaz

strârnbfaîe s nu m pierzi.

4. Cu cei ce gresc pace ctre v<.-

; cinii si, iar cele rele în inimile lor.

]
5. D-le lor Doamne, dup lu-,

j
cruriîe lor i dup vicleugul izvo-

dirilor lor.

6. Dup faptele mâinilor lor d-le

lor, rspltete-le lor rspltirea lor.

7.C nu au îneles lucrurile Dom-

|
nuiui i lucrurile mâinilor lui; ur-

1 pâ-vei pre dânii i nu-i vei zidi.

J

8. Bine este cuvântat Domnul, c
I
au auzit glasul rugciunii mele.

) , 9. Domnul este ajutorul meu i
j

scutitor.ul meu ; spre dânsul „a n-
djduit inima mea i m'au ajutat.

10. i a înflorit trupul meu, i din

voea mea m voiu mrturisi luk

11. Domnul este întrirea noro-

dului su, i scutitor mântuirilor

unsului su este.

12. Mântuete pre norouul tu, i
blagoslovete motenirea la, l-i pa-

te pre ei, i-i ridic p're ei pân
în veac.

Psalmul iui Davld, 28. La scoaterea cortului.

Aducei Domnului fiii lui Dumne-
zeu; aducei Domnului pre fiii

berbecilor.

2. Aducei Domnului slav i cin-

27. 1. Ps. 142, 7.' :f

3. Iov 34, 27; Ps. 25, 9; 61, 4.

4. Ps. 11, 2; Ierem. 9,8.
6. 2 Tim. 4, 14.

28. !• Ps. 95, 7.
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ste; aducei Domnului slav nume-

lui lui; închinai-v Domnului în

curtea cea sfânt a lui.

3. Glasul Domnului preste ape,

Dumnezeul slavei au tunat; Domnul
preste ape multe. i

4. Glasul Domnului întru trie

;

glasul Domnului întru mare cuvi-

in.
5. Glasul Domnului cel ce sfrâ-

m chedrii; i va zdrobi Domnul
chedrii Livanului.

6. i-i va zdrumicâ pre dânii ca

pre vielul Livanului, i cel iubit ca

fiul inorogilor.

7. Glasul Domnului celui ce taie

para focului.

8. Glasul Domnului celui ce cl-

tete pustiul; i va clti Domnul
pustiul Cadisului.

9. Glasul Domnului celui ce s-
vârete cerbii, i va descoperi dum-
brvile, i în Biserica lui tot carele

gre'le mrire.

10. Domnul potopul va lcuî; i
va edeâ Domnul împrat în veac.

11. Domnul trie norodului su
va da; Domnul v blagoslovi pre

norodul su cu pace.

Intrli sfârit, cântarea înnoim casei M
'Dayid. Psalmul 29.

Inlâ-tevoiu Doamne, c m'ai ri-

dicat pre mine,, i nu ai veselit

pre vrjmaii mei asupra mea.

2. Doamne Dumnezeul meu, stri-

gat-am ctre tine i m'ai vindecat.

3. Doamne scos ai din iad sufle-

tul meu; mântuitu-m'ai de cei ce se

pogoar în groap.

4. Cântai Domnului cei cuvioi

ai lui, i v mrturisii pomenirei

sfineniei lui.

5. C iuime este întru mânia lui,

i vica'j în voea lui ; seara se va

10. Ps. 9, 3<5.

29. 4, Ps. 96, 13. 5. Plâng. 3, 23.

sllui plângere, i dimineaa bu-

curie.

6. Iar eu am zis întru prisosina

mea: nu m voiu clii în veac.

7. Doamne întru voea fa d îrum-

seei mele putere; i i-ai întors faa

ta i m'am turburat.

8. Ctre tine Doamne voiu striga,

i ctre Dumnezeul meu m voiu

rug.
9.

- Ce folos este întru sângele meu,

când m pogor eu întru stricciu-

ne? Au doar se va mrturisi ie

râna? Sau va vesti adevrul tu?
10. Auzit-au Domnul i m'au mi-

luit; Domnul au fost ajutorul meuv
11. Intors-ai plângerea mea spre

bucurie mie; rupt-ai sacul meu i
m'ai încins cu veselie.

12. Ca s cânte ie mrirea mea,

i nu m voiu mâhni Doamne Dum-
nezeul meu, în veac m voiu mr-
turisi ie.

Psalmul lui DaYid, 30. Intru sfârit,
n

pentru uimire.

Spre line Doamne am ndjduit,

s nu m ruinez în veac; în-

tru dreptatea ta izbvete-m i m
scoate.

2. Pleac spre mine urechea ta,

grbete dem scoate; fii mie Dum-
nezeu scutitor, i spre cas de sc-
pare, ca s m rnânfueti.

3. C puterea mea i scparea

mea eti tu, i pentru numele tu
m vei povuî i m vei hrni.

4. Scoate-m-vei din cursa acea-

sta, carea au ascuns mie, c tu eti

sculifoful meu Doâmne.

5. în'mâinile tale voiu pune duhul

meu; izbvi-tu-m'ai Doamne Dum-
nezeul adevrului.

6. Urîî-ai*pre cei ce pzesc de-

6. Ps 9, 26. 7. Ps 30, 26.

9. Ps. 6, 5, 29, % 87, 11, 113, Z5: i 117, 17.

11. 3 iîr.p. 20, ?V. i 32.

30. 2. Ps. 21, 5; i 70. 2.

3. Ps. 24, 11. 5. Lucâ 23, 46.
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serfeiunile în zadar; iar eu spre

Domnul am ndjduit.

7. Bucurâ-m-voiu i m voiu; ve-

seli' de mila ia, c ai^ctoaf spre

smerenia mea; mârtfail-ai din ne-

voi sufletul meu.
.

'u

8. i nu m'ai lsat în mâinile vrj-

mailor; pus-ai în loc desîiaf pi-

cioarele mele.
*

9. Miluete-m Doamne, c m
necjesc; furburâ-fu-s'a întru mânie

ochiul meu, sufletul meu i inima

mea.

10. C' s'a stins întru durere vi-

ea fa mea, i anii mei în suspinuri;

slbii-a întru srcie vîrluiea mea,

i oasele mele s'au turburat.

îl. La toi vrjmaii mei m'am
fcut ocar, i vecinilor mei foarte,

i liric cunoscuilor mei.

12. Cei ce m vedeau afar, au

fugit deîa mine; uiial am fost de

la inim ca un mort; fcufu-m'am

ca un vas pierdut.

13. C am auzit ocara a multora

din cei ce lcuesc împrejur, când

se adunau ei împreun asupra mea,

ca s ia sufletul meu s'au sftuit.

14. Iar eu spre line Doamne am
ndjduit, zis-am : fu eti Dumne-
zeul meu.

15. In mâinile fale sorii mei; iz-

bvete-m din mâna vrjmailor
mei i de cei ce m gonesc.

16. Arat faa ta presie robul tu;
rnâniuele-m cu mila ia; Doamne
s nu m ruinez, c te-am chemat

pre line.

17. S se ruineze necredincioii,

i s se pogoare în iad.

18. Mute s se fac buzele cele

viclene, care gresc asupra dreptu-

lui frdelege, cu mândrie i cu de-

fimare.

19. Câf este de mare mulimea

8. R 2 Lege 31, 17. 9. Ps. 5, 7.

12. Iov, 6, 21. 13. Ierem. 20, 10. 16. Ps.
4, 6. 18. Ps, 93, 3; Ps. 74, 5; Ps. 75, 6.

19. Isaia 64, 4; l Cor. 2, 9.

bun;iei fale Doamne, care ai a-

scuns celor ce se te'm de finei V-
dil-ai celor ce ndjduesc spre tine,

înaintea fiilor omeneti.

20. Ascunde-vei pre dânii întru

ascunsul feei fale, de turburarea

oamenilor.

21. Acoperî-vei pre ei în cort de

grirea împrofiv a limbilor.

22. Bine este cuvântat Domnul, c
minunat au îcuf mila sa în ceta-

tea îngrdirei.

23. far eu am zis întru uimirea

mea: lepdat sunt de ctre faa o-

chilor ti.

24. Pentru aceasta ai auzif glasul

rugciunii mele, când am strigat

ctre fine.

25. Iubii pre Domnul toi cuvio-

ii lui, c adevrurile caut Dom-
nul i rspltete celor ce de pri-

sosit fac mândrie.

26. îmbrbiaji-v i s se înt-

reasc inima voasfr, toi cei ce n-
djduii spre Domnul.

Psalmul M BaYid, 31. Al înelegerii.

Fericii crora s'au iertai frde-
legile i crora s'au acoperit p-

catele.

2. Fericit brbatul cruia nu-i'va

socoti Domnul pcatul, nici esle în

gura lui vicleug.

3. C am tcut, învechilu-s'au oa-

sele mele, când strigam eu toat,

ziua.

4. C ziua i noaptea s'au îngre-

uiat presfe mine mâna ta; întorsu-

m'am spre chinuire când s'a înfipt

mie ghhnpul.

5. Frdelegea mea am cunoscut,

i pcatul meu nu l-am acoperit.

6. Zis-am : mrfurisî-voiu asupra

21. Ps. 26, 9.

23. Isaia 38, 11, 12; Plâng. 3, 53.

25. Ps. 33, 9. 26. Ps. 29, 7.

31. 1. Ps. 84, 2; Ierem. 50, 20; Rom. 4 7.

2. Ps. 129, 4. 5. Iov 31, 33.

6. Isaia 65, 24; Pilde 28, 13; 1 loan 1, 10,
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mea frdelegea rnea Domnului; i
\

tu ai lsat pgântatea inimei mele.

7. Pentru aceaSta «se va ruga c-
tre tine tot cuviosul, în vreme bine

primit, îns în potop de ape multe,

ctre dânsul nu se vor apropiâ.

8. Tu eti scparea mea de ne->

caztff ce m cuprinde; bucuria mea,

izbvete-m de cei ce m'au încun-

juraf.

9. infelepî-te-voiu i ie voiu în-

drepta în calea aceasta în ca rea vei

merge; ainfi-voiu spre4ine cehii mei.

' 10. Nu fii ca
u
c
r

al)£ i ca mucoiul,

Ia carii nu este pricepere; cu zbal
i eu frâu flcile lor vei strânge, ale

celor ce nu se apropie ctre tine.

11. Multe sunt btile pctosu-
lui; iar pre cel ce ndjduete spre

Domnul, mila îl va încunjurâ.

12. Veselii-v întru Domnul i v
bucurai drepilor, i v ludai' toi

cei drepi la inim.

Psalmul lui David, 32.

Bucurai-vâ drepilor întru Dom-
nul; celor drepi se cuvine lauda.

2. Mrturisii-v Domnului în a-

iut, în psaltire cu zece strune

cântai lui.

3. Cântai lui cântare nou, bine

câniai lui întru strigare;

4. C drept este cuvântul Dom-
nului' i toate lucrurile lui întru cre-

din, j ,

5. Iubete Domnul milostenia i
judecata; de rrtila Domnului este plin

pmântul.

6. Cu cuvântul Domnului cerurile

s'au întrii, i cu Duhul gurei lui

toat puterea lor.*

7. Adunând ca un foaie apele m-
rci, puind în vistierii adâncurile.

7. Isaia 49, 8. 8. Ps. 26, 5.

11. Pilde 13, 22; Iov 27, 15; si 20; Ps. 57. 10.

12. Ps. 32, li Ps. 96, 13

32. 1> Ps. 31, 12. 3. Ps. 39. 4.

5. Ps. 44, 9; Ps. 35, 6; i 118, 65. Evrei
1, 9. 6. Fac. 1, 6, 7.

7. Iov 26, 10; i 38, 8.

31-32

8. S se team de Domnul tot

pmântul, i de dânsul s se cu.

tremure toi cei ce lcuesc în lume;

9. C el au" zis, i s'au fcut; el

au poruncit, i s'au zidii.

10. Domnul risipejte sfaturile nea-

murilor, i leapd sfaturile boie-

rilor. . ,

11. Iar sfatul Domnjilui române

în veac; i gândurile inirnei lui, în

neam i în neam. ,
'-,

12. Fericii este neamul, cruia este

Domnul Dumnezeul lui, norodul pre

care l-au ales spre motenire lui.

13. Din cer au privit Domnul, v*,

zut-au pre toi fiii oamenilor.

14. Din lcaul su cel gatsrpri-

vif-au spre toi cei ce lcuesc p-
mântul.

15. Cel ce au zidit deosebi ini*-,

mile lor, cel ce cunoate toate, lu-

crurile Ion

16. Nu se mânfuete împratul prin

mult putere, i uriaul nu S€, va

mântui întru mulimea vîrtutei Juî.

17. Mincinos este calul spre4nân-

tuire, i întru mulimea puterei sale

nu se va mântui.

18. lat ochii Domnului spre cei

ce se tem de dânsul, i spre cei xe
ndjduesc întru mila lui.

19. Ca s izbveasc 'din moarte

sufletele lor i s i hrneasc pre

dânii în foamete, j !

20. i sufîetisl nostru ateapt pre

Domnul, c ajutorul i scutiforul no-

stru este;

21. C întru dânsul se va veseli

inima n&astr, i întru numele cel

sfânt al lui am ndjduit.

22. Fie Doamne mila ta spre noi,,

precum am ndjduit întru fine.

8. Iov 37, 24.

9.. Fac. 1, 7; ludit 16, 12; Ps. 148, 5.

10. Isaia 8, 10; i 19, 3.

11. Isaia 46, 10; Pilde 19, 21.

12. Ps. 143, 18. 13. Iov 28, 24.

16. Ps. 43, 8.

17. Pilde 21, 31; I Imp. 17, 47; Ps. 146,11.
18. Ps. 10, 7, 33, 16; i 146, 12; Iov 36, 7.
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PSALMUL LUI DAVID, 33.

Când 'a schimbai fala sa înaintea lui

JLvimelek, i l-a slobozit pre dânsul,

i.s'adus. (1 Imp. 21, 13).

Bine voiu cuvânt pre Domnul în

toat vremea, pururea lauda lui

în gura mea.

2. înfru Domnul se va luda su-

fletul meu; auz cel blânzi i s se

veseleasc.

3. Slvii pre Domnul cu mine, i
s înlm numele lui împreun.

4. Cuîat-am pre Domnul i rn'au

auzif, i din toate necazurile mele

rn'au izbvit.,

5. Apropia|i-v ctre dânsul i v
lumina ji, i feele voastre nu se vor,,

ruina.

6. Sracul acesta a strigai, i Dom-
nul l-au auzit pre dânsul, i din toate

necazurile lui l-au mântuit.

7. Tbârî-va îngerul Domnului îm-

prejurul celor ce se tem de dânsul,

i-i ya izbvî pre ei,

8. Gustai i vede{i, c bun este

Domnul; fericit brbatul carele n-
djduete spre dânsul.

9. Temei-v de Domnul toi sfinii

lui, c nu este lips celor ce se tem

de dânsul.

10. Bogaii au srcit i au fl-

mânzit; iar cei ce caut pre Dom-
nul, nu se vor lipsi de fot binele.

11. Venii fiilor ascuilai-rn pre

mine, frica Domnului 1 voiu înv
pre voi.

12. Cine este omul cel ce voete

vieaja? Carele iubete s vaz zile

bune? Oprete-i limba ta dela ru,
1 '

i buzele fale ca s nu griasc,
vicleug.

13. Fereie-te de ru i f bine,

caut pacea i o urmeaz pre ea.

33. 2. Ps. 106, 42. 3. Ps. 104, 3.

9. Ps. 30, 25; Pilde 19, 23
10. Pilde 13, 24; Lucâ 1, 53.

12. 1 Petru 3, 10; Pilde 4, 24; i 12, 14.

13, Evr. 12, 14; Isaia 1, 14.

14. Ochii Domnului spre cei drepi,

i urechile lui spre rugciunea lor.

15. Iar faa Domnului, asupra ce-

lor ce fac rele, ca s 'pirFz de pre

pmâtif pomenirea lor-.

16. Strigat-au drepii, i Domnul
i-au auzit pre ei, i din toate neca-

zurile lor i-au izbvit.

17. Aproape este Domnul de cei,

umilii Sa inim, i pre cei smerii,

cu duhul, îl va mântui

16. Multe sunt necazurile drepi-

lor, i din toate , acelea va izbvî pre

ei Domnul.

19. Pzete Domnul toate oasele

lor, nici unul dinfr'însele nu se va

zdrobi.

20. Moartea pctosului este cum-

plit, i cei ce ursc pre dreptul vor

grei. \

21. Mântu,j-va Domnul sufletele

robilor si, i nu vor gresî toi cei

ce ndjduesc spre dânsul.

Psalmul lui David; 3$.

Judec Doamne pre cei ce'rni fac

mie sfrâmbiae; d rsboiu îm-

protiva celor ce se otesc asupra

mea.
2. Apuc arm i pavz, i te

scoal întru ajutorul meu.
3. Vars sabie.im apr împro-

iva celor ce m gonesc; zî sufle-

tului meu : mântuirea ta* sunt eu.

4. S se ruineze i s se Mrun-

teze cei ce caut sufletul meu;, în-

foarc-se înapoi i s se ruineze

cei ce-mi gândesc
;

mie reîe.

5. Sa fie ca praful înaintea îeei

vârfului* i îngerul Domnului nec-
jindu-i pre ei; îac-se calea lor în-

tunerec i alunecare, i îngerul Dom-
nului gonindu-i pre dânii.

14. Ps. 32, ÎS; l Pere. 3, 12; Sirab 15, 19;

Evrei 4, 13. 15. Ps. 5, 10

16. Iov 34, 21; i 36, 7; Ps. 0, 11.

17. Ps. 144, 19; Ps. 71, 12.

18. 2 Tim. 3, 12. 19. Ps. 146, 3.

20. Pilde 5, 22.

34. 1. Ps. 42, 1. 4. Ierem. 17, 18.

5. Ps. 1, 4; Ierem. 23, 12.
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6. C în zadar a ascuns mie stri-

cciunea laului su, îfi deert a o-

crîf sufletul meu.

7. S-i Vie lui cursa, pre carea

nu o tie, i prinztoarea pre carea

o a ascuns, s-l prinz pre el, i
în la s caz într'însul.

8. Iar sufletul meu se va bucur
de Domnul, veselî-se-va de mântu-

irea lui.

9. Toate oasele mele vor zice:

Doamne, Doamne, cine este aseme-

nea |ie? Cel ce izbveti pre sra-

cul, din mâna celor mai tari decât

el, i pre sracul i mielul dela cei

ce-1 rpesc pre dânsul.

10. Sculându-se asupra mea mr-
turii nedrepte, de cele ce nu tiam
m'au întrebai.

11. Rspltit-au mie rele pentru

bune, i nerodire sufletului meu.

12. Iar eu când m suprau a-

ceia, m'am îmbrcat cu sac, i am
smerit cu post sufletul meu, i ru-

gciunea mea în sânul meu se va

întoarce.

13. Ca unui vecin, ca unui frate

al nostru, aâ bine am fcut spre

plcere; ca i cum m'a jeli i m'a
mâhnî, aâ m'am smerit.

14. i asupra mea s'au veselii i
s'au adunat ; adunatu-s'au presfe

mine blai i nu am fiut.

15. Desparitu-s'au i nu s'au u-

milii; ispitiiu-m'au, batjocoritu-m'au

cu batjocor, scârnif-au asupra

mea cu dinii lor.

16. Doamne, când vei vedeâ? în-

toarce sufletul meu dela fapta lor

cea rea, dela lei, pre cea una "n-

scut a mea! 1

17. Mrturisl-m-voiu fie întru

dunre mult; întru norod mult te

voiu ludâ.

18. S nu se bucure de mine cei

6. Ictem. 16, 20. 11. Ps. 37, 20; 108, 3.

13. Ps. 37, 8. 75. Ps. 37, 16; Iov 30, 14.

76. Ps. 21, 22. 17. Ps. 39, 12.

18. Pilde 6, 13; loan 15, 25.

34—35

ce-mi vrjtnesc mie cu nedreptate,

cei ce m ursc în zadar i fac

semn cu ochii;

19. C mie adic cele de pace

îmi griau, i spre mânie vicleu-

guri gândeau.

20. Lrgit-au asupra mea gura lor,

zis-au : bine, bine 1 Vzuf-au ochii

notri.

21. Vzui-ai Doamne; s nu taci!

Doamne, nu ie deprfâ dela mine.

22. Scoal-te Doamne, ia aminte

spre judecata mea, Dumnezeul meu
i Domnul meu, spre îndreptarea

mea.

23. ]udec-m Doamne dup drep-

tatea la, Dumnezeul meu, i s nu

se bucure de mine.

24. S nu zic întru inimile lor:

bine, bine, este sufletului nostru ; nici

s zic: înghiifu-î-am pre dânsul.

25. S se ruineze i s se în-

îrunleze împreun cei ce se bucur
de relele mele; îmbrace-se cu ru-

ine i înfruntare, cei ce gresc mari

asupra mea.

26. S se bucure i s se vese-

leasc cei ce voesc dreptatea mea,

i s zic pururea : slveasc-se
Domnul, cei ce voesc pacea robu-

lui lui.

27. i limba mea se va înv
dreptatea ta, toat ziua lauda ta.

Psalmul 35, Intru sfârit lui Bavid,

slugei Domnului,

Zis-a clctorul delege, greind

întru sine: nu este frica lui Dum-
nezeu înaintea ochilor lui.

2. C a viclenit înaintea lui, ca

s afle frdelegea lui, i s urasc.

3. Graiurile gurei lui, frdelege

i vicleug; nu a vrut s priceap

ca s fac bine.

4. Frdelege a gândit întru a-

20. Ps. 69, 4. 22. Ps. 82, 1; Ps. 43, 25.

23. Ps. 5, 10.

35. 4. Mibeia 2, 1.
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|ern0lul su; în toat calea bun

'fon sffuf, i rutatea n'au urîl.

g Doamne în cer este mila ta i

devrul tu pân la nori.

6. Dreptatea ta ca munii lui Dum-

„ezeu; judecile tale adânc mult;

oamenii i dobitoacele vei mântui,

Doamne.

7. C ai înmulit mila fa, Dumne-

zeule, i fui oamenilor în umbra a-

ripilor tale vor ndjdui.

8. Sfurâ-se-vor din grsimea ca-

sei fale, i cu izvorul desîfrei fale

vei adpâ pre dânii.

9. C la fine este izvorul vieei,

întru lumina fa vom vedea lumin.

10. Tinde mila ta celor ce le cu-

nosc pre fine, i dreptatea fa celor

drepi la inim.

1 1.S nu-mi vie mie piciorul mân-

driei, i mâna pcfosului s nu

m clteasc.

12. Acolo au czut foi cei ce lu-

creaz frdelegea, scosu-s'au afar

i nu vor pufeâ s sleâ.

Psalmul lui DâYid, 36.

Nu râvni celor ce viclenesc, nici

urma celor ce fac frdelege.

2. Cci ca iarba curând se vor

uscâ, i ca verdeaa buruenii de-

grab vor cdeâ.

3. Ndjduete spre Domnul, i f
buntate, i lcuete pmântul, i te

vei pate întru bogia lui.

4. Desîleaz-te în Domnul, i-i

va dâ ie cererile inimei tale.

5. Descopere spre Domnul calea

la, i ndjduete întru dânsul, i
el va face.

6. i va scoale ca lumina drep-

tatea ta, i judecata fa ca amiazzi.

7. Supune-fe Domnului, i-l roag

5. Ps. 118, 64; Ps. 56, 13.

6, Ps. 32, 4; i 44, 9; Rom. 11, 33; ps.
107, 4. 7. Ps. 16, 6. 10. Ps. 9, 10.

36. 1- Ps. 73, 11; Ieremia 12, I.

2. Iov 22, 16; Ps. 72, 19; Pilde 23, 17; si

24, 1. 5 Ps. 54, 25; 1 Petr. 5, 7.

6. Iov 11, 17; i 22, 28; Isaia 59, 8.
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pre dânsul; nu rvni celui ce spo-
rete în calea sa, omului ce face

clcare de lege.

8. Prsete-le de iuime i las
mânia; nu rvni ca s vicleneti;

9. C cei ce viclenesc, de fot vor

pieri; iar cei ce ateapt pre Dom-
nul, aceia vor moteni pmântul.

10. i înc puin, i nu va fi p-
ctosul; i vei cutâ locul lui, i
nu-1 vei aîîâ.

11. Iar cei blânzi vor moteni
pmântul i se vor desfta întru

mulimea pcei.

12. Pândî-va pctosul pre cel

drept, i va scârnî asupra lui cu

dinii si.

13. Iar Domnul va batjocori pre

el; c mai nainfe vede, c va venî

ziua lui.

14. Sabie au smuls pctoii, în-

tins-au arcul lor ca s surpe pre

sracul i pre mielul, ca s jun-

ghie pre cei drepi la inim.

15. Sabia lor s intre în inimile

lor, i arcele lor s se zdrobeasc.

16. Mai bun esfe puinul celui

drept, decât bogia mult a pc-
toilor.

17. C braele pctoilor se vor

zdrobi, i întrete pre cei drepi

Domnul.

18. Cunoate Domnul cile celor

fr prihan, i motenirea lor în

veac va îi.

19. Nu se vor ruinâ în vremea

cea rea, i în zilele foametei se vor

sturâ, c pctoii vor pieri.

20. Iar vrjmaii Domnului, în-

dafî ce s'au mrit ei i s'au înl-

at, stingându-se, ca fumul s'au stins.

21. împrumufeaz-se pctosul, l
nu va plti, iar dreptul se îndur

i d.

10. Iov 7, 21. 11. Mat. 5, 5.

13. Ps. 2, 3. 14. Ps. 10, 2.

16. Pilde 15, 16, 17. 18. Ps. 1, 6.

19. Ps. 32, 18.

21. fl 2 Lege 28, 12.
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22. C cei ce-I binecuvinfeaz- pre

el, vor moteni pmântul ; iar cei

ce-1 blesfeam vor pieri.

23. Dela Domnul paii omului se

îndrepteaz, i calea lui o va voî

foarte.

24. Când va cdeâ nu se va zdrun-

cin, c Domnul întrete mâna lui.

25. Mai tânr am fost, i am i
îmbtrânit, i nu am vzut pre drep-

tul prsit, nici smâna lui cerând

pâine.

26. Toat ziua miîuefe i împru-

muteaz dreptul, i smâna lui în-

tru blagoslovenie va îi.

27. Ferete-fe de ru i f bine,

i lcuete în veacul veacului.

28. C Domnul iubete judecata,

i nu va prsi pre cei cuvioi ai

si, în veac se vor pzi; iar cei

irdelege se vor gonî, i smâna
celor necredincioi, de lot se va

pierde.

29. îar drepii vor moteni pmân-
tul, i se vor sllui în veacul vea-

cului pre dânsul.

30. Gura dreptului va deprinde

înelepciune, i limba lui va gri ju-

decai.

31. Legea Dumnezeului lui în i-

nima lui, i nu se vor poticni pa-

ii lui.

32. Pândete pctosul pre cel

-drept i caut s-î omoare pre el;

33. Iar Domnul nu-i va lsa pre

el în mâinile lui, nici îl va osândi,

când se va judec el.

34. Ateapt pre Domnul i p-
zete calea lui i te va îniâ, ca

.s moteneti * pmântul ; câitd vor

pieri pctoii vei vedea.

35. Vzut-arn pre cel necurat prea

22. Pilde 2, 21; i 10, 21.

24. Pilde 24, 16; Mib. 7, 8.

25. Pilde 10, 3.

26. Pilde 21, 26; Ps. 111, 8
27. Isaia 1, 17.

.29. Pilde 2, 21. 30. Pilde 31, 26.

33. Isaia 51, 7.

34. Iov 22, 16; Ps. 54, 27.

35. Iov 5, 3; Pilde 29, 16.

înlându-se, i ridicându-se ca che-

drit Livanului.

35. i am trecui, i iat nu era;

i l-am cutat pre el, i nu s'a a-

Hat locul lui.

37. Pzete nerufatea i vezi

dreptatea, c este rmi omului

fctor de psce.

38. îar cei frdelege vor pieri

deodat; rmiele celor necurai

vor pieri.

39. Iar mântuirea drepilor dela

Domnul, i scutitoruî lor este în

vremea necazului.

40. i Ie va ajulâ lor Domnul, i-i

va izbvi pre dânii, i-i'va scoate

pre ei dela cei pctoi, i-i va mân-

tui pre ei, c au ndjduit spre

dânsul.

Psalmul lui David, 3?, întru pomenire

pentru Sâmblt.

Doamne nu cu mânia ta m
rnusîri pre mine, nici cu iuimea

ta s m ceri;

2. C sgeile tale s'au înfipt în

mine, i ai întrit preste mine mâna
ta; nu este vindecare în trupul meu
de ctre faa mâniei fale. *

3. Nu este pace întru oasele mele

de ctre faa pcatelor mele.

4. C frdelegile mele au covâr-

it capul meu, ca o sarcin grea

s'au îngreuiat preste mine.

5. Impuitu-s'au i au putrezit ra-

neie mele de ctre faa nebuniei

mele.

6. Chinuiiu-m'am i m'am gârbo-

vit pân în sfârit, toat ziua mâh-

nindu-m umblam.

7. C alele mele s'au umplut de

ocri, i nu este vindecare în tru-

pul meu.

8. Necjitu-m'am i m'am smerit

36. Ps. 1, 4; i 48, 14; Pilde 12, 7.

37. Ps. 40, 1. 39. Ps. 9, 9.

37. 1. Ps. 6, 2 2. Iov 6. 4

4. Esdra 9, 6; Ps. 39, 16.

6. Ps. 41, 10. 8. Ps. 34, 13.



PSALM 37—38 703

foarte,
râcnii-am din suspinarea i-

nimei mele.

9 Doamne, înaintea fa este toat

dorirea mea; i suspinul meu dela

im nu s'a ascuns.

10. Inima mea s'a turburai, pr-

sifu-m'a virtutea mea i lumina o-

chilor mei, i aceasta nu este cu

mine.

11. Prietenii mei i vecinii mei,

în preajma mea s'au apropiat i au

st8:uf.

12. i cei mai de aproape ai mei,

departe au sttut, i se sileau cei

ce cutau sufletul meu.

13. i cei ce cutau ceie rele mie,

griau deertciuni, i vicleuguri

toat ziua cugetau; iar eu ca un

surd nu auzeam, i ca un mut ce

nu-si dechide gura sa.

Î4. i m'am fcut ca un om ce

nu aude, i nu are în gura lui mu-

strri.

15* C spre line Doamne am n-
djdui!, tu vei auzi Doamne Dum-

nezeul meu;

16. C am zis, ca nu cândva s
se bucure de mine vrjmaii mei;

i când s'au cltit picioarele mele,

asupra mea mari au grit.

17. C eu spre bti gata sunt,

i durerea mea înaintea mea este

pururea.

18. C frdelegea mea eu voiu

vesti, i m voiu griji pentru pca-
tul meu.

19. Iar vrjmaii mei tresc, i
s'au mai întrit decât mine, i s'au

tnmuljit cei ce m ursc fr drep-

tate.

20. Cei ce-mi rspltesc mie rele

pentru bune, m clevetiau, cci ur-

mam buntatea.

21. Nu m lsa Doamne Dumne-
zeul meu, nu te deprta dela mine.

10. Ps. 6, 7. 11. Ps. 30, 11.
12. Iov. Î9, 13. 16. Ps. 34, 15.

20. Ps. 34, 11.

21. Ps. 146, 12; Ps. 32, 18.

22. îa aminte spre ajutorul meu,
Doamne aî mântuirei mele.

Psalmol 'ui David, 38. Intru sfârit,

Iui îditum.

Zis-am, pzî-voiu cile mele, ca

s nu greesc eu cu* limba mea.

2. Pus-am gurei mele paz, când

a stMut pctosul împrotiva mea.

3. Amufif-am i m'am smerit/ i
am tcut de buntji, i durerea mea
s'a înnoit.

4. Infierbântatu-s'a inima mea ?n-

luntruî meu, i în cugetul meu se

va aprinde îoc.

5. Grit-am cu limba mea: spu-

ne-mi Doamne sfâritul meu.

6. i numrul zilelor mele care

este? Ca s tiu de cem lipsesc eu.

7. Iat cu palme msurate ai pus

zilele mele, i slutul meu ca o ni-

mica înaintea in.

8. îns toate sunt deertciune,

tot omul ce viaz.

9. Dei ca un chip trece omul,

dar în zadar se turbur.

10. Strânge comori, i nu tie cui

le adun pre ele.

11. i acum cine este rbdarea

mea? Au nu este Domnul? i sta-

tui meu dela tine este.

12. De toate frdelegile meie iz-

bvete -m. Ocar celui fr de

minte m'ai dat.

13. Amujit-arn, i nu am deschis

gura mea, c tu ai fcut; deprteaz
dela mine btile tale.

14. C dela tria mâinii taie eu

m'am lipsit. întru mustrri pentru

frdelege ai pedepsit pre om.

15. i ai supieat ca un pianjen

sufletul lui; îns îndeerf se turbur

tot omul.

16. Auzi cererea mea Doamne, i

38. 1- Ps. 36, 1. 5. Ps 89, 10, 11. 6,Ps.
89, 4. 7. Ps. 48, 9; i 39. 6; Ps. 143, 5

<?. Ecl. 1, 2. 9. Ps. 72, 20; 1 Cor. 7, 31.

10. Ps. 48, 10; Eccl. 4, 8.

11. Lucâ 12, 20. 12. Ps. 6, 8.



704 PSALM 38—39-40

rugciunea mea ascult. Lacrmile

mele s nu le freci.

17. C nemernic suni eu la fine,

i slrein ca i foi prinii mei.

18. Slbefe-m ca s m odih-

nesc, mai 'nainie de a m duce, i
mai mul! nu voiu li.

Psalmul lui David, 39. Intru sfârit.

Âfeptând am aleptat pre Dom-
nul, i au cutat spre mine.

2. i au auzit rugciunea mea i
m'au scos din groapa ticloiei i
din lina noroiului.

3. i au pus pre piatr picioarele

mele, i au îndreptat paii mei.

4. i au dat în gura mea cântare

nou, cântare a Dumnezeului no-

stru.

5. Vedeâ-vor muli i se vor teme,

i vor ndjdui spre Domnul.

6. Fericit brbatul a cruia ndejde
este numele Domnului, i n'a privit

la deertciuni i la nebunii îne-
ltoare.

7. Multe ai fcut tu Doamne Dum-
nezeul meu; minunile taie i la gân-

durile tale nu este cine s se ase-

mene ie.

8. Vestit-am i am grit ; înmul-

îfu-s'au preste numr.
9. jertfa i prinosul nu ai voit;

iar trupul mi-ai svârit.

10. Arderile de lot i pentru pcat
n'ai cutat; atuncea am zis: iat viu.

11. In capul crei scris este pen-

tru mine, ca s fac voia fa, Dum-
nezeul meu, am voit, i legea ta în

lunfrul inimei mele.

12. Bine am vestit dreptatea întru

adunare mare, iat buzele mele nu

le voiu oprî, Doamne tu ai cunoscut.

13. Dreptatea fa nu am ascuns

17. Ps. 118, 19; Evr. 11, 13.

39. 2. Ps. 68, 1. 4. Ps. 32, 3. 5, Ps. 51, 5.

6. Ps. 138, 16. 7. Ps. 70, 16; i 138, 13.

S. Isaia 66, 3; Evrei 10, 5.

ÎL Isaia 51, 7; Ps. 142, 5.

12. Ps. 21, 24; si Ps. 34, 17.

13. Ps. 69, 1.

în inima mea, adevrul tu i mân-
tuirea ta am spus.

14. N'am ascuns mila fa i ade-

vrul tu de ctre adunare mult.
15. Iar tu Doamne s nu depr-

tezi îndurrile tale dela mine; mila

ta i adevrul tu pururea s m
sprijineasc;

16. C m'au cuprins rele, crora
nu este numr; apucafu-m'au fr-
delegile mele, i nu am putut s vz.

17. Inmulilu-s'au mai mulfdecâf

perii capului meu, i inima mea m'a

prsit.

18. Binevoefe Doamne, ca s m
izbveti; Doamne, ca s-mi ajui

mie ia aminte.

19. S se ruineze i s se în-

frunfeze împreun cei ce caut su-

fletul meu ca s-l ia pre dânsul.

,

20. S se întoarc înapoi i s
se ruineze cei ce-mi voesc mie rele.

21. S-i poarte îndafi ruinea

lor cei ce-mi zic mie: bine, bijje.

22. S se bucure i s se vese-

leasc de tine foi cei ce fe caui

Doamne, i s zic pururea: m-
reasc- se Domnul, cei ce iubesc

mântuirea fa.

23. Iar eu srac sunt i miel;

Domnul se grijete de mine.

24. Ajutorul meu i scutitorul meu

eti fu Dumnezeul meu, nu zbovi.

Psalmul lui David 40., Intru sfârit.

Fericit este cel ce se uit spre s-
racul i mielul; în ziua cea rea,

va izbvi pre el Domnul.

2. Domnul s-l pzeasc pre el,

i s-l vieze pre el, i s-l fericeasc

pre pmânt, i s nu-l deâ în mâi-

nile vrjmailor lui.

3. Domnul va ajut lui pre patul

durerii lui; fot aternutul lui l-ai în-

tors când zceâ el.

16. Ps. 37, 4. 18. Ps. 68, 33; i 69, 7.

20. Ps. 69, 3. 21. Isaia 66, 5.

22. Ps. 68, 34. 24. Ps. 7, 6.

40. 1. Ps. 36, 37.
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4 Eu am zis: Doamne miluete-

m%] vindec sufletul meu, c am

greit fie.

5. Vrjmaii mei au zis rele mie:

când va muri i va pieri numele lui?

6. i intra s vaz, îndeert gria

inima lui, adunaf-a frdelege îui.

Ieiâ afar i griâ împreun.

7. Asupra mea optiau loji vrj-

maii mei, asupra mea gândeau rele

mie.

8. Cuvânt frdelege au pus a-

supra mea: au doar, cel ce doar-

me, nu va adaoge a se scula?

9. Penlruc omul pcei mele, spre

carele am ndjduit, cel ce mnânc
pâinile mele, a mrit asupra mea

vicleug.

10. Iar tu Doamne miluete-m,

i m scoal, i voiu rsplti lor.

11. Intru aceasta am cunoscut c
m'ai voit; c nu se va bucur vrj-

maul meu de mine.

12. i pre mine pentru nerulate

m'ai sprijinit i m'ai întrii înain-

tea ta în veac.

13. Bine este cuvântat Domnul
Dumnezeul lui Israiî, din veac i
pân în veac: fie, fie.

Psalm 41, Intru sfârit. Spre înelegerea

fiilor lui Kore.

In
ce chip dorete cerbul spre iz-

voarele apelor, aa dorete sufle-

tul meu spre tine Dumnezeule.

2. Insetat-a sufletul meu spre Dum-
nezeul cel tare, cel viu; când voiu

veni i m voiu art feii lui Dum-
nezeu.

3. Fcutu-s'au lacrmiie mele mie

pâine ziua i noaptea, când mi se

ziceâ mie în toate zilele, unde este

Dumnezeul tu?
4. Acestea mi-am adus aminte i

am vrsat spre mine sufletul meu,

6. Ps, 5, 10. 9. Iov. 19, 19; Ps. 54, 14;

Joan 13, 18.

1. Ps. S3, 1,2. 2. Ps. 62, 2.

3. Ps. 78, 10; Ps. 1% 6.

c voiu frece în locul cortului celui

minunat, pân la casa lui Dumnezeu.

5. In glasul bucuriei i al mrtu-
risire! sunetului ce prznuete.

6. Pentruce eti mâhnit sufletul

meu? i pentruce m turburi?

7. Ndjduete spre Dumnezeu, c
m voiu mrturisi Iui, mântuirea fe-

ei mele, i Dumnezeul meu.

8. Spre mine însumi sufletul meu
s'a turburat; pentru aceasta îmi voiu

aduce aminte de tine din pmântul
Iordanului i al Ermonului, din mun-
te mic.

9. Adânc pre adânc chiam, în-

tru glasul jghiaburilor tale.

10. Toate înlrile fale i valu-

rile tale preste mine au trecut.

îl. Ziua va porunci Domnul mila

sa, i.noaptea cântarea lui dela mine.

12. Rugciunea Dumnezeului vi-

eii mele, zice-voiu lui Dumnezeu:
sprijinitorul meu eti.

13. Pentruce m'ai uitat? i pen

truce mâhnindu-m umblu, cândm
necjete vrjmaul?

14. Când se sfrâm oasele mele,

m ocrau vrjmaii mei.

15. Când ziceau ei mie în toate

zilele: unde este Dumnezeul tu?
16. Pentruce eti mâhnit sufletul

meu? i pentruce m turburi?

17. Ndjduete spre Dumnezeu,

c m voiu mrturisi lui; mântui-

rea fetei mele i Dumnezeul meu.

Psalmul Sui Oavid 42. Nescris deasupra

la Evrei.

Judec mie Dumnezeule, i alege

judecata mea ; de neamul necuvios,

de omul nedrept i viclean izbve-

te-m.
2. C tu eti Dumnezeule întri-

rea rnea, pentruce m'ai lepdat? i

6. Ps. 42, 6. 7. Ps, 83, 8.

9. lerem. 4, 20. 10 Ps. 37, 6.

12. Ps. 42, 7. 13. Ps. 34, 14; 42, 2.

17. Ps. 42 5.

4,2. 1- Ps.34 ( l; 25, 1. 2. Ps. 41, 13.
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penfnice mâhnindu-m umblu, când

m necjete vrjmaul meu.

3. Trimite lumina ta i adevrul
tu; acestea m'au povuit i m'au
adus la muntele cel sfânt ai tu i
la lcaurile tale.

4. i voiu intra la jertfelnicul lui

Dumnezeu, la Dumnezeu cel ce ve-

selete tinerelele mele.

5. Mrfurisi-m-voiu (ie întru a-

lut. Dumnezeule Dumnezeul meu.

6. Pentruce eti mâhnit sufletul

meu, i pentruce m turburi?

7. Ndjduele spre Dumnezeu,

c m voiu mrturisi lui; mântuirea

îeei mele i Dumnezeul meu.

Psalm 43. Intru sfârit, fiilor lui Kore,

spre înelegere.

Dumnezeule cu urechile noastre

am auzit; prinii notri ne-au

spus nou.
2. Lucruri care ai lucrat în zilele

lor, în zilele cele de demult.

3. Mâna ta neamuri a pierdut i
i-ai sdit pre dânii; chinuit-ai no-

roade i le-ai gtit pre ele.

4. C nu cu sabia lor au mote-
ni! pmântul, i bra|ul lor nu i-a

mântuit pre ei.

5. Ci dreapta ta i braul tu i
luminarea feei tale, c bine ai voit

întru dânii.

6. Tu eti însui împratul meu
i Dumnezeul meu, cel ce porun-

ceti mântuirea lui lacov.

7. întru tine pre vrjmaii notri

cu cornul vom împunge, i întru

numele tu de nimic vom face pre

cei ce se scoal asupra noastr.

8. Pentruc nu spre arcul meu
voiu ndjdui, i sabia mea nu m
va mântui;

9. C ne-ai mântuit pre noi de

5. Ps. 41, 17. 6. Ps. 41 , 6.

7. Ps. 41, 12.

4.3. 1. Ps. 77, 3. 2. Jud. 6, li.

4. Is. Navî 11, 6; î 24, 12.

Ps. 32, 16. 9. Ps. 19, 9.

42—43

cei ce ne necjesc pre noi, i pre

cei ce ne ursc i-ai ruinat.

10. întru Dumnezeu ne vom l-
ud toat ziua, i întru numele tu
ne vom mrturisi în veac.

1 1 . Iar acum ne-am lepdat, i ne-ai

ruinat pre noi, i nu vei iei Dum-
nezeule, întru puterile noastre.

12. Intorsu-ne-ai pre. noi înapoi

înaintea vrjmailor notri, i cei

ce ne urau pre noi ne-au jefuit loru.

13. Datu-ne-ai pre noi ca oile de

mâncare, i în neamuri ne-ai risipit.

14. Vândut-ai pre poporul tu fr
pre, i nu erâ mulime întru stri-

grile noastre.

15. Pusu-ne-ai pre noi ocar ve-

cinilor notri, batjocur i râs ce-

lor dimprejurul nostru.

16. Pusu-ne-ai pre noi spre pild

întru neamuri, clfire de cap întru

popoare.

17. Toat ziua înfruntarea mea
înaintea mea este, i ruinea obra-

zului meu m'a acoperit.

18. De ctre glasul celui ce oc-
rte i clevetete, de ctre faa vrj-

maului i a celui ce gonete.

19. Acestea toate au venit preste

noi, i nu te-am uitat pre tine i
nu am fcut nedreptate întru ae-
zmântul de lege al tu.

20. i nu s'au deprtat înapoi i-

nimile noastre, i ai abtut crrile

noastre dela calea ta.

21. C ne-ai smerit pre noi în lo-

cul dosdirei, i ne a acoperit pre

noi umbra morii.

22. De am uitat numele Dumne-
zeului nostru, i de am întins mâi-

nile noastre ctre dumnezeu strein.

i 23. Au nu Dumnezeu va cuta a-

' ceslea? C el tie ascunsurile ini-

mei.

24. C pentru tine ne omorîm

11. Ps. 59, 1-3; Jttd. 6, 13.

13. Ps. 79, 7; Jud. 2, 14; Rom. 8, 36.

14. Isaia 52, 3. 15. ferem 24, 9.

21. Ps. 22, 4. 24. Rom. 8, 36.
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loat ziua, socotitu-ne-am ca nite

0 i de junghiere.

25. Deteapt-fe, pentruce dormi

Doamne? Scoal-fe i s nu ne le-

pezi pân în sfârii.

26.
'

Pentruce faa ta întorci? Uii

srcia ndastr i necazul nostru.

27. C s'a plecat în jrân sufle-

tul nostru; lipîfu-s'a de pmânt pân-

tecele nostru.

28. Scoal-îe Doamne, ajut nou
i ne izbvete pre noi, pentru nu-

mele tu.

PSALM 44.

Intru sfârit, pentru cei ce se vor

schimba,fiilor lui Kore spre înelegere.

Cântare pentru cel iubit.

Rspuns-a inima mea cuvânt bun,

gresc eu lucrurile mele împ-
ratului.

2. Limba mea este trestia scriito-

rului ce scrie degrab.

3. împodobit cu frumuseea mai

mult decât fiii oamenilor; vrsa-

lu-s'a dar în buzele tale, pentru a-

ceasta te-au binecuvântat pre tine

Dumnezeu în veac.

4. încinge sabia ta preste coapsa

ta Puternice,

5. Cu podoaba ta i cu frumuse-

ea ta; i încordeaz i bine spo-

rete i împrtete,
6. Pentru adevrul i blândejea i

dreptatea; i te va povui minunat

dreapta ta.

7. Sgeile taie ascuite sunt Puter-

nice, noroadele supt tine vor cdeâ,

în inima vrjmailor împratului.

8. Scaunul tu Dumnezeule în

veacul veacului, toiagul dreptei,

toiagul împriei tale.

9. Iubit-ai dreptatea i ai urît fr-
delegea; pentru aceasta te-au uns

pre tine Dumnezeule, Dumnezeul

25. Ps. 34, 22; Ps. 7, 7.

27. Iov U, 15; Ps. î 18, 25.

4.4. 3. Cânt. Cântrilor 5, 17.

6. Jsaia 32, i. 8. Evrei 1, 8.

9. Ps. 32, 4; 5, 5.

tu, cu untuldelemn ai bucuriei mai
mult decât pre prtaii ti.

10. Smirna i stacfi i casia din

hainele tale, din palaturi de filde

din care te-au veselit. Fetele împ-
railor întru cinstea ta.

11. înainte a sttut împrteasa
deadreapta fa, în hain aurit îm-

brcat, împodobit.

12. Ascult fiic, i vezi i pleac
urechia ta, i uit poporul tu i
casa printelui tu.

13. i va poftî împratul frumu-

seea ta, c acesta este Domnul tu,
i te vei închin lui.

14. i fata Tirului cu daruri; fe-

ei taie se vor rugâ bogaii noro-

dului.

15. Toat mrirea fiicei împra-
tului dinluntru, cu lanuri de aur

înfurat, împodobit.

16. Aduce-se-vor împratului fe-

cioare în urma ei, i cele de aproa-

pe ale ei se vor aduce ie.

17. Aduce-se-vor întru veselie i
bucurie.

18. Aduce-se-vor în Biserica îm-
pratului.

19. In locul prinilor ti s'au n-
scut fiii ti; pune-vei pre dânii bo-

ieri preste tot pmântul.

20. Pomenî-voiu numele tu întru

tot neamul i neamul.

21. Pentru aceasta popoarele se

vor mrturisi ie în veacul veacului.

PSALM 45.

Intru sfârii fiilor lui Kore, pentru
cele de tain.

Dumnezeu este scparea noastr

! puterea, ajutor întru necazu-

rile cele ce ne-au aflat pre noi foarte.

2. Pentru aceasta nu ne vom teme

când se va turbur pmântul i se

vor mutâ munii în inimile mrilor.

3. Sunat-au i s'au turburat apele

'

13. C. Cântr. 7, 6. 14. Ps. 71, 10.

20. Ps. 66, 4, 5, 6.

45. 1. Ps. 9, 10. 2. Isaia 54, 10.
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lor, furburatu-s'au munii, întru t-

ria lui.

4. Pornirile rîuritor veselesc ce-

tatea lui Dumnezeu; sfineau lca-

ul su cel prea înalt.

5. Dumnezeu în mijlocul ei i nu

se va cîtî, ajutâ-va ei Dumnezeu

dimineaa de diminea.

6. Turburatu-s'au neamurile, ple-

catu-s'au împriile, dat-au glasul

su cel prea înalt, cltifu-s'a p-
mântul.

7. Domnul puterilor cu noi, spri-

jinitorul nostru, Dumnezeul lui lacov.

8. Veni{i i vedei lucrurile lui Dum-
nezeu, minunile care au pus pre p-
mânt, stricând rsboaie pân la mar-

ginile pmântului.

9. Arcul va sfrâm i va îrânge

arma, i pavezele le va arde cu ioc.

10. Indeleiniciji-v i cunoatei,

c eu sunt Dumnezeu; înltâ-m-

voiu întru neamuri, înîjâ-m-voiu

pre pmânt.
11. Domnul puterilor cu noi, spri-

jinitorul nostru, Dumnezeul lui lacov.

Psaîm 46. Intru sfârit, pentru fiii

M Xore.

'oale neamurile plesnii cu mâi-

nile ; strigaji Iui Dumnezeu cu

g as de bucurie,

2. C Domnul este prea înalt, în-

fricoat, împrat mare preste tot p-
mântul.

3. Supus'au noroade nou, i
neamuri supt picioarele noastre.

4. Ales-au nou motenirea sa,

îrumuse{ea lui lacov pre carea o

au iubit.

5. Suitu-s'au Dumnezeu întru stri-

gare, Domnul în glas de trâmbi.

6. Cântai Dumnezeului nostru,

cântai; cânta{i împratului nostru,

cântai,

4. Ps. S$, 2; i 92, 4.

5. Sofon. 3, 15; Isaia 33, 20.

6. 3ud. 5, 4, 5. 8. Ps. 65, 4. P. Ps. 75, 3.

4-6. 5, 2 Imp. 6, 5.

7. C este Împrat a tot pmân-
tul. Dumnezeu; cântai cu înelegere.

8. Imprjit-au Dumnezeu preste

neamuri, Dumnezeu ade pre sca-

unul cel sfânt al su.
9. Boierii noroadelor s'au adunat

cu Dumnezeul lui Âvraam, c ai lui

Dumnezeu cei puternici ai pmân-
tului foarte s'au înlat.

Psalm ¥1. Cântarea fiilor lui Kore, Ia a

doua a Sâmbetei.

Mare este Domnul i ludat foar-

te în cetatea Dumnezeului no-

stru, în muntele cel sfânt al lui.

2. Cu bucurie bine înrdcinat
a lot pmântul, munii Sionului, coa-

stele crivului, cetatea Împratului

celui mare.

3. Dumnezeu, în ptaturile ei se

cunoate, când o sprijinete pre ea.

4. C iat împraii pmântului

s'au adunat, strânsu-s'au împreun.

5. Acetia vzând aâ, s'au mi-

rat, s'au turburat, s'au cltit, cutre-

mur i-a cuprins pre ei.

6. Acolo sunt dureri ca ale celeea

ce nate; cu duh silnic va sfrâm
corbiile Tarsisului.

7. Precum am auzit, aâ am i
vzut, în cetatea Domnului puteri-

lor, în cetatea Dumnezeului nostru.

8. Dumnezeu o au întemeiat pre

ea în veac; luaf-am Dumnezeule mila

la în mijlocul norodului tu.

9. Dup numele tu, Dumnezeule

aâ i lauda ta preste marginile

pmântului; de dreptate plin este

dreapta ta.

10. Veseieasc-se muntele Sionu-

lui i s se bucure fetele Iudeii,

pentru judecile tale Doamne.

11. Incunjurati Sionul, t-lcuprin-

deji pre dânsul, povestii în turnu-

rile lui.

Î2. Puneji inimile voastre întru

4:7. 1- Ps. 144, 3.

2. Mat. 5, 35. 3. Isaia 14, 13.
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puterea lui, i împrii casele lui,

ca s povestii ia alt neam.

13. C acesta este Dumnezeul no-

stru în veac i în veacul veacului,

acesta ne va pate pre noi în veci.

Psalm 48. întru sfârit, fiilor Iul Kore.

Auzifi acestea toate neamurile, a-

scultai tofi cei ce lcuii în lume:

2. Pmântenii i fiii oamenilor, îm-

preun bogatul i sracul.

3. Gura mea va gri înelepciune,

i cugetul inimei mele pricepere.

4. Plecâ-voiu în pild urechea mea,

dechide- voiu în psaltire gândul

meu.

5. Pentruce m tem în ziua cea

rea? Frdelegea clcâiului meu

m va încunjurâ,

6. Cei ce ndjduesc spre pute-

rea sa, i întru mulimea bogiei

lor se flesc.

7. Fratele nu izbvete; au izbvi-

va omul? Nu va dâ lui Dumnezeu
îmblânzire pentru sine,

8. i preul rscurnprrei sufle-

tului su; i s'a ostenit în veac i
va fi viu pân în sfârit.

9. Nu va vedea stricciune, când

va vedeâ pre cei înelepi murind;

împreun cel nebun i cel neprice-

put vor pieri;

10. i vor îsâ streinilor bogia
sa i mormânfurile lor, casele lor

în veac.

11. Lcaurile lor în neam i în

neam; numitu-'au numele ior pre

pmânturi.
12. i omul în cinste fiind n'a

priceput, alturatu-s'a cu dobitoa-

cele cele fr de minte, i s'a ase-

mnat lor.

13. Aceast cale a lor sminteal

este lor, i dup acestea în gurile

lor bine vor voi.

48. 2, Pilele 22, 2.

4. Ps. 77, 2; Mateiu 13, 35.

â. Pilde 18, 11. 9. Ps. 38, 7; Ecles. 2, 16.

10. Ps. 38, 10. /.?. 2, 21.

j
14. Ca nite oi în iad s'au pus,

I

moartea îi vâ pate pre dânii.

15. i vor stpâni pre ei cei drepi

dimineaa, i ajutorul lor se va în-

vechi în iad, din slava lor s'au scos.

16. Ins Dumnezeu va izbvi su-

fletul meu din mâna iadului, când

m va apucâ.

17. S nu te temi când seva îm-

bogi omul, sau când se va în»

muli slava casei lui.

18. Cci când va muri el nu va

luâ toate, nici se va pogort cu dân-

sul slava lui.

19. C sufletul lui în vieaa lui se

va binecuvânta; mrturisî-se-va ie

când vei face bine lui.

20. lntrâ-va pân la neamul p-
rinilor si; pân în veac nu va ve-

deâ lumin.

21. i omul în cinste fiind n'a

priceput, aituratu-s'a cu dobitoa-

cele cele fr de minte, i s'a ase-

mnat lor.

Psalm 49. Lui Asaf.

Dumnezeul Dumnezeilor, Domnul
au grit i au chemat pmântul,

2. Dela rsriturile soarelui pân
la apusuri. Din Sion este bun cu-

viina frumuseei lui.

3. Dumnezeu artat va veni, Dum-
nezeul nostru, i nu va fceâ.

4. Foc înaintea lui va arde, i îm-

prejurul lui vifor foarte.

5. Chemâ-va cerul de sus i p-
mântul, ca s aleag pre norodul

su.
6. Adunai-i lui pre cuvioii lui,

pre cei ce aaz aezmântul de

lege al lui pentru jertfe.

7. i vor vesti cerurile dreptatea

lui, c Dumnezeu judector este.

8. Ascult norodul meu, i voiu

14. Ps. 1, 4; Ps. 35, 36; Ps. 88, 47.

16. Ps. 15, 10. 18. 1 Timot. 6, 7.

20. Eccles. 2, 16. 21. v. 12; Eccles. 3, 19.

49. 1. Is. Navi 22, 22.

i 3. Isaia 35, 4. 7. Ps. 85, 6.
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grSl {ic Israile, i voiu mrturisi |ic:

Dumnezeu, Dumnezeul lu sunt eu.

9. Nu pentru jertfele fale te voiu

mustra; i arderile cele de toi ale

tale înaintea mea sunt pururea.

10. Nu voiu primi din casa ta vi-

lei, nici din turmele tale (api,

11. C ale mele sunt toate hia-

rele arinei, dobitoacele în muni i
boii.

12. Cunoscut-am toate pasrile

cerului, i frumuseea arinei cu

mine este.

13. De voiu flmânzi, nu voiu spu-

ne ie, c a mea este lumea i pli-

nirea ei.

14. Au doar voiu mâncâ carne

de fauri, sau sânge de api voiu

beâ?

Î5. jertfete lui Dumnezeu jertf

de laud, i d celui prea înalt ru-

gile fale.

Î6. i m chiam pre mine în

ziua necazului tu, i te voiu scoate

i m vei proslvi.

17. Iar pctosului i-au zis Dum-
j

nezeu: pentruce tu povesteti drep-
j

lite mele i iei aezmântul meu
j

de lege prin gura fa?
|

18. Iar tu ai urîf învtura, i ai

lepdat cuvintele mele înapoi.

19. De vedeai furul, alergai cu el,

i cu cel prea curvar partea la pu-

neai.

20. Gura ta a înmulit rutate, i
limba ta a împletit vicleuguri.

21. ezând împroiiva fratelui tu
ai clevetit, i împrofiva fiului mai-

cei fale ai pus sminteal, acestea

ai fcut i am tcut.

22. Ai socotit frdelege, c voiu

fi ie asemenea; mustrâ-fe-voiu i
voiu pune înaintea feei tale pca-
tele fale.

9. Evrei 13, 15-, Ps. 39, 9, 10; 117, 14.

13. Ps. 23. i.

15. Ps. 117, 14; Evrei 13, 15; Ps. 106, 22.

16. Iov 22, 27; Ps. 85, 6. 18. Isaia 38, 17.

20. Ecl. 8, 12. 2Î. Fac. 42, 21.

22. R 2 Lege 29, 19, 20.

23. înelegei dar acestea, cei ce

uitai pre Dumnezeu, ca nu cumvâ
s rpeasc, i nu va îi cel ce iz-

bvete.
24. Jertfa laudei m va slvi, i

acolo este calea în care voiu art
lui mântuirea mea.

Intru sfârit. Psamul lui David, 50.

Când a intrat la dânsul Natan prooro-

cul dttpce intrase el la Virsavia

muierea lui Vrie.

Miluete-m Dumnezeule dup
mare mila fa,

2. i dup mulimea îndurrilor

tale, terge frdelegea mea.

3. Mai vârtos m spal de fr-
delegea mea, i de pcatul meu m
curefe,

4. C frdelegea mea eu o cu-

nosc, i pcatul meu înaintea mea
este pururea.

5. ie unuia am greit, i ru îna-

intea ta am fcut, ca s te îndrep-

fezi înfru cuvinfeie fale i s bi-

ruefi când vei judec fu.

6. C iat întru frdelegi m'am
zmislit, i în pcate m'a nscut
maica mea.

7. C iaf adevrul ai iubit, cele

neartale i cele ascunse ale îne-

lepciunei fale mi-ai artaf mie.

8. Stropi-m-vei cu isop, i m
voiu curai; splâ-m-vei i mai vâr-

tos decât zpada m voiu albi.

9. Auzului meu vei dâ bucurie i
veselie, bucurâ-se-vor oasele cele

smerite.

10. întoarce faa ta de ctre p-
catele mele, i toate frdelegile

mele terge.

11. Inim curat zidete înfru mine
Dumnezeule, i duh drepf înnoete

întru cele dinluntru ale mele.

23. Malab. 4, 1, 3. 24. Ps. 10S, 22.

50. 4. Isaia 59, 12. 5. Rom. 3, 4.

6. Iov 14, 4; Isaia 48, &; Ioan 3, 6.

8. Levî 14, T Num. 19, 4, 18.

11. Ierem. 32, 39; H 2 Lege 30, 6,
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12. Nu m leddâ dcla faa ta, i

Duhul tu cel Sfânt nu-1 luâ dela

mine.

13. D-mi mie bucuria mântuire!

tale, i cu duh stpânilor m înt-

rete.

14. Invâ-voiu pre cei frdelege

cile taie, i cei necredincioi la

tine se vor întoarce.

15. Izbvete-m de sângiuri Dum-

nezeule, Dumnezeul mântuirei mele;

bucurâ-se-va limba mea de drepta-

tea ia,

16v Doamne buzele mele vei des-

chide, i gura mea va vesti lauda ta.

17. C de ai fi voit jertf, a fi

dat, arderile de tot nu le vei binevoi.

18. Jertfa lui Dumnezeu: duh umi-

lit, inim înfrânt i smerit Dum-
nezeu nu o va urgisi.

19. F bine Doamne, întru bun
voirea ta Sionutui, i s se zidea-

sc zidurile Ierusalimului.

_ 2G. Atunci bine vei voî jertfa drep-

tfei, prinosul i arderile de tot; a-

tunci vor pune pre altarul tu viei.

PSALM 51.

Intru sfârit, înelegerii lui David,

când a venii Doic Idumeul, i a ve-

stit lui Saul, zicând lai: venit-a Da-
vid în casa lui Avimelek. (1 împra-

ilor 22, 9).

Ce
te fleti întru rutate puterni-

ce? Frdelege toat ziua, ne-

dreptate a gândit limba ta. Ca un

briciu ascuit ai fcut vicleug.

2. Iubit-ai rutatea mai mult de

cât buntatea; nedreptatea mai vâr-

tos decât a grî dreptate.

3. Iubit-ai toate cuvintele pierz-

rii, limb viclean.

4. Pentru aceasta Dumnezeu te

va sfrâm pân în sfârit; smuîge-

te-va i te va mutâ dela lcaul tu,

i rdcina fa din pmântul celor vii.

14. Ps. 75, 11. 15. Ps. 90, 14.

16. Ps. 118, 171. 18. Isaia 57, 15.

51. 2. Ps. 11, 4, 5. 4. Ps. 58, 8.

5. Vedeâ-vpr drepii i se vor teme,

i de dânsu'i vor râde i vor zice;

iat omul, carele nu a pus pre Dum-
nezeu ajutor lui.

6. Ci a ndjduit spre mulimea
bogiei sale, i s'a întrit întru de-

ertciunea sa.

7. Iar eu ca un mslin roditor în

casa îu! Dumnezeu, Ndjduif-am
spre mila lui Dumnezeu, în veac i
în veacul veacului.

8. Mrturisî-m-voiu ie în veac,

c ai fcut; i voiu atept numele

tu, c este bun înaintea cuvioi-

lor ti.

Psalmul 52. Intru sfârit, pentru Maelet,

înelegerii lui David.

Zis-a ce! nebun întru inima sa

:

nu este Dumnezeu.

2. Strîcatu-s'au i urîi s'au fcut

întru frdelegi, nu este cel ce face

bine.

3. Dumnezeu din cer s'au uitat

preste fiii oamenilor, ca s vaz de

este cel ce înelege sau cel ce caut
pre Dumnezeu.

4. Toi s'au abtut, împreun ne-

trebnici s'au fcut; nu este cei ce

•face bine, nu este pân ia unul.

5. Au nu vor cunoate toi cei ce

lucreaz frdelegea? Cei ce m-
nânc pre norodul meu întru mân-
care de pâine?

6. Pre Domnul nu î-au chemat;

acolo s'au temut de fric, unde nu

era fric.

7. C Dumnezeu au risipit oasele

celor ce plac oamenilor; ruinatu-

s'au c Dumnezeu i-au urgisit pre

dânii.

8. Cine va dâ din Sion mântuire

lui îsrail? Când va întoarce Dum-
nezeu robia norodului su, bucurâ-

se-va lacov i se va veseli Israil.

5. Ps. 39, 5. 6. letem. 49, 4.

7. Pilde 11, 28. 8. Ps. 21, 32.

52. 1. Ps. 13, l; Rom. 3, 12. 2. Rom. 3. 10.

3. Ps. 13, 2. 4. Iov 14, 4.
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PSALM 53.

Intru sfârit, întru cântrile înelegerii

lui David, când au venit Zifeii, i au zis

lui Saul: au nu iat David s'a ascuns
la noi? (1 Imp. 23, 19; i 26, 1).

Dumnezeule întru numele tu mân-

tuete-m, i înlru puterea fa m
judec.

2. Dumnezeule ascult rugciunea

mea, auzi graiurile gurei mele.

3. C streinii s'au sculat asupra

mea, i cei tari au cutat sufletul

meu i nu au pus pre Dumnezeu
înaintea lor.

4. C iat Dumnezeu ajut mie,

i Domnul este sprijinitorul sufle-

tului meu.

5. Intoarce-va cele rele vrjmai-
lor mei; întru adevrul tu pierde-î

pre dânii.

6. De bunvoie voiu jertfi {ie; mr-
lurisi-m-voiu numelui tu Doamne,
c este bun.

7. C din tot necazul m'ai izb-
vii; i spre vrjmaii mei a privii

ochiul meu.

Psalm 5i Intru sfârit, întru cântrii,

înelegerii Iul David.

Auzi Dumnezeule rugciunea mea,

i nu trece cu vederea ruga mea.

2. la aminte spre mine i m a-

scuît; mâhnifu-m'am întru îngrija-

rea mea i rn'am turburat de ctre

glasul vrjmaului i de necazul

pctosului.

3. C a abtut asupra mea fr-
delege, i înlru mânie a vrjm-
ii mie.

4. Inima mea s'a turburat întru

mine, i frica morjei a czut asu-

pra mea.

5. Temere i cutremur au venit

asupra mea, i m'a acoperit întu-

nerecul.

53. 3. Ps. 85, 13; Ps. 143, 7.

6. Ps. 117, 17. 7, Ps. 58, 11; Ps. 117, 7.

54. 1- Ps. 4, 1.

6. i am zis: cine-mi va dâ mie
aripi ca de porumb i voiu zburâ,

i m voiu odihni?

7. lat rn'am deprtat fugind,

rn'am slluit în pustie.

8. Aleptal-am pre Dumnezeu, cel

ce m mânuiete de împuinarea
sufletului i de vifor.

9. Potopete Doamne, i împarte

limbile lor, c am vzut frdelege

i pricire în cetate.

10. Ziua i noaptea o va încurc*

jura pre ea preste zidurile ei; i fr-
delegea i osteneala, în mijlocul ei,

i nedreptatea.

11. i n'au lipsit din ulijile ei ca-

mt i vicleugul.

12. C de m'ar fi ocrîf vrjma-
ul, a fi rbdat.

13. i cel ce m urte, de ar fi

grit mari asupra mea, m'ai îi a-

scuns de dânsul.

| 14. Iar tu omule, cel întocmai la

suflet, dregtorul meu i cunoscu-

tul meu,

15. Carele împreun cu mine le-ai

îndulcit în mâncri, în casa lui Dum-
nezeu am umblat cu un gând.

16. S vie dar moartea preste ei,

i s se pogoare la iad de vil,

17. C vicleug este în lcau-
rile lor, în mijlocul Iar.

Î8. Eu ctre Dumnezeu am stri-

gat, i Domnul m'au auzit pre mine,

19. Seara i dimineaa i la amia-

z zi spune-voiu i voiu vesti, i va

auzi glasul meu.

20. Izbvî-va cu pace sufletul meu
de cei ce se apropie de mine, c
întru muli erâ cu mine.

21. Auzî-va Dumnezeu, i-i va

smeri pre dânii, cel ce este mai

nainte de veci,

22. C nu este lor schimbare, c
nu s'au temut de Dumnezeu, tins-

au mâna sa spre rspltire.

9. Ps. 91, 11. 10. Ierem. 6, 6.

14. Ps. 40, 9,
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23 Spurcaf-au aezmântul lui,

împSrjitu-s'au de mânia feei Iui, i

s'au
apropia! inimile lor.

24. Muiafu-s'au cuvintele lor mai

mult" decâf untuldelemn, i acelea

suni sgei.

25. Arunc spre Domnul grija fa,

j d. te va hrnî; nu va dâ în veac

cHftire dreptului.

26. Iar fu Dumnezeule, pogorî-vei

pre dânii în puul stricSciunei.

27. Brbafii sângiurilor i ai vi-

cleugului, nu-i vor înjumti zi-

lele lor; iar eu Doamne, voiu n-
djdui spre tine.

PSALM 55.

Intru sfârit, pentru norodul ce se de-

prtase dela cele sfini, lui David, spre

scrisoarea stâlpului, când l-a prins pre
el- cei de alt neam în Ghet.

Miluefe-m Dumnezeule, c m'a

c'cat omul, toat ziua dând

rsboiu m'a necjit.

2; Clcafu-m'au vrjmaii mei toa-

t ziua, c muli sunt cei ce se lupt

eu mine dela înlime.

3. Ziua nu m voiu teme, i eu

voiu ndjdui spre fine.

4. Intru Dumnezeu voiu ludâ cu-

vintele mele; întru Dumnezeu am
ndjduit, nu m voiu teme, ce-mi

va lace mie trupul?

5. Toat ziua cuvintele mele au

urît împrofiva mea toate gândurile

lor spre ru.

6. Lcui-vor i se vor ascunde,

aceia clcâiul meu vor pzî, în ce

chip au ateptat ei sufletul meu.
7. Pentru nimica vei mântui pre

dânii; întru mânie noroadele vei

sfrâma.
8. Dumnezeule, vieaa mea am

spus ie; pus-ai lacrmile mele îna-

intea ta, ca i în fgduina ta.

24. Ps. 57. 6; 5&. 8; i 61, 4.

25. Ps. 36, 5; i Petr.'s, 7; Lucâ 12, 22.

27. Ps. 36, 34, 35; Pitde 10, 28.

55. 4. Ps. 117, 5; Evr. 13, 6.

8. Hpoc. 7, 17.

9. Infoarce-se-vor vrjmaii mei
înapoi; ori în ce zi te voiu chemâ,
iat am cunoscut c Dumnezeul meu
eti tu.

10. Intru Dumnezeu voiu ludâ
graiul, întru Domnul voiu ludâ cu-

vântul.

11. Spre Dumnezeu am ndjduit,
nii m voiu teme, ce-mi va face mie

omul?

12. Intru mine sunt Dumnezeule

rugciunile, care voiu rsplti la-

udei tale.

13. C ai izbvit sufletul meu din

moarte, ochii mei de lacrmi, i pi-

cioarele mele din alunecare; bine

voiu piceâ înaintea Domnului în

lumina celor vii.

PSALM 56.

Intru sfârit, s nu strici, lui David
întru scrisoarea stâlpului, când a fugit
el de ctre fala lui Saîil în peter, (1

Imp. 22, 1; i 24, 4).

Miluete-m Dumnezeule, milue-

te-m, c spre tine a ndj-
duit sufletul meu.

2. i în umbra aripilor tale voiu

ndjdui, pân ce va trece frde-
legea.

3. Sfrigâ-voiu ctre Dumnezeul cel

prea înalt, Dumnezeul cel ce au f-
cut bine mie.

4. Trimis-au din cer i m'au mân-
tuit; daf-au spre ocar pre cei ce

m calc pre mine.

i 5. Trimis-au Dumnezeu mila sa l
|
adevrul su, i au izbvit sufletul

j
meu din mijlocul puilor de lei, a-

i dormit-am turburat.

6. Fiii oamenilor, dinii lor arme

i sgei, i limba lor sabie ascuit.

7. Inalt-te preste ceruri Dumne-
zeule, i preste tot pmântul slava fa.

5-6. Ps. 60, 3.

2. Ps. 90, 4.

3. Ps. 139, 8; Ps. 137, 9,

4. Ps. 61. 8. 5. Ps. 60, 7,

O, Pilde 12, 19; Ps. 54, 24.
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8. Curs au gtit picioarelor mele,

i au împilat sufletul meu.

9. Spat-au înaintea ie{ei mele

groap, i au czut într'însa.

10. Gata este inima mea Dumne-

zeule, gata este inima mea; cântâ-

voiu i voiu lud întru slava mea.

11. Deteapf-fe slava mea, de-

feapt-te psaltire i alut; detep-

tâ-m-voiu diminea{a.

12. Mrturisî-m-voiu fie întru no-

roade Doamne, cântâ-voiu fie întru

neamuri.

13. C s'au mrit pân la ceruri

mila ta, i pân la nori adevrul tu.

14. Inal-te preste ceruri Dum-
nezeule, i preste tot pmântul sla-

va ta.

PSALM 57.

Intru sfârit, s nu strici, lui David
întru scrisoarea stâlpului.

De grii adec ditpre adevr drep-

tate, cele drepte judecai fiii oa-

menilor.

2. Pentruc în inim frdelege

lucrai pre pmânt; nedreptate mâi-

nile voastre împletesc.

3. Inslreinatu-s'au pctoii din

mitras, rtcit-au din pântece, gr-
it-au minciuni.

4. Mânia lor este dup asem-
narea arpelui, ca a unei aspide

surde, i-i astup urechile sale.

5. Care nu va auzi glasul vân-
torilor, vânându-se, se vâneaz deîa

cel în{elept.

6. Dumnezeu va zdrobi dinii lor

în gura lor; mselele leilor le-au

sfrâmat Domnul.

7. De nimica se vor face ca apa

ce trece; tinde-va arcul su pân
unde vor sîbî.

<?. Ps. 9, Î6. ff. Ps. 7, 16.

10. Ps. 108, î. 11 Ps. 5, 3.

12, Ps. 107, 3. 13. Ps. 35, 5.

57, 1. Ps. 81, 2. 2. Isaia 10, 1.

3. Isaia 48, 8. 4. Ps. 139, 3.

6. Ps. 3, 7. 7. Iov 24, 18.

8. Ca ceara ce se topete se vor

pierde, czut-a foc preste dânii i
n'au vzut soarele.

9. Mai nainte pân ce vor cunoa-

te spinii votri ramnul; ca pre nite

vii, ca întru mânie va înghii pre

dânii.

10. Veselî-se-va dreptul, când va

vedea izbând; mâinile sale va spla
în sângele pctosului.

11. i va zice omul, dac este a-

dic road dreptului, este dar Dum-
nezeu judecându-i pre dânii pre

pmânt.

PSALM 58.

Intru sfârit, s nu strici, lui David
întru scrisoarea stâlpului, când a tri-

mis Saul i a pzit casa lui ca s-l
omoare pre el.

Scoate-m deîa vrjmaii mei Dum-
nezeule, i de cei ce se scoal

asupra mea mântuete-m.
2. Izbvele-m de cei ce lucreaz

frdelegea, i de brbaii sângîu-

rilor m mântuete.

3. C iat au vânat sufletul meu,

pusu-s'au asupra mea cei tari.

4. Nici frdelegea mea, nici p-
catul meu Doamne; îr de nele-

giuire am alergat i am îndreptat.

5. Scoal-te întru întâmpinarea

mea i vezi. i tu Doamne, Dum-
nezeul puterilor, Dumnezeul lui I-

srait.

6. la aminte a cerceta toate nea-

murile, s nu te milostiveti spre

toi cei ce lucreaz frdelegea.

7. Intoarce-se-vor ctre sear, i
vor flmânzi ca un câine, i vor

încuniurâ cetatea.

8. lat aceia vor rspunde cu gura

lor, i sabie în buzele lor; c cine

a auzit?

9. i tu Doamne vel râde de dân-

ii, urgisî-vei toate neamurile.

10. Ps. 31, 11.

58. 5. Ps. 6, 4. 8. Ps. 54, 24; Ps. 51, 4, 5.

9. Ps. 2, 3: i 36, 13.
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m Puterea mea spre fine voiu

* ?• c tu Dumnezeule sprijinir-

ii meu eti, Dumnezeul meu, mila

r,a m va întâmpin.

11.
Dumnezeul meu va art mie

întru
vrjmaii mei. ,

12 S nu-i omori pre danu, ca

nu cândva s uite legea fa.

13 Risipeti-i pre ei întru puterea

ia, i-» pogoar pre dânii scufito-

rUi meu Doamne.

14. Pcatul gurei lor, cuvântul

buzelor lor, i s se prinz întru

mândria lor.

15. i din blestem i minciun

se vor vesti întru sfârit, întru mâ-

nia sfâritului, i nu vor fi.

16. i vor cunoate c Dumnezeu

stpânete pre lacov i marginile

pmântului.

17. Inloarce-se-vor ctre sear, i
vor flmânzî ca un câine, i vor în-

cunjurâ cetatea.

18. Aceia se vor risipi s mnân-
ce, iar de nu se vor stura, vor i
rptî.

19. Iar eu voiu luda puterea ta,

i m voiu bucura dimineafa de

mila fa.

20. C te-ai fcut sprijinitorul meu,

i scparea mea în ziua necazului

meu.

21. Ajutorul meu eti, {ie voiu cân-

fâ; c fu Dumnezeule sprijinitorul

meu efi, Dumnezeul meu mila mea.

PSALM 59.

Intru sfârii, celor ce se vor schimb,
întru scrisoarea stâlpului lui Davicl,

spre învtur, când au ars Mesopo-
tamia Siriei, i Soval-Siria, i s'a în-

tors loav, i a btut j>re Edom în va-

lea Srilor dousprezece mii.

Dumnezeule, lepdatu-ne-ai pre

noi, i ne-ai surpaf; mâniafu-

fe-ai i le-ai milostivit spre noi.

11. Ps. 53, 7; Ps. 91, 11.

19. Ps. 5, 3; 01, 2.

59. 1- 43, 11.

2. Ctifremuraf-ai pmântul i i-ai

turburat pre dânsul; vindec sfrâ-

mrile lui, c s'a cltit.

3. Arfaf-ai norodului tu cete ne-

silnice, adpafu-ne-ai pre noi cu vi-

nul umilinei.

4. Dat-ai celor ce se tem de tine

semn, ca s fug dela fata arcului.

5. Penfru ca s se izbveasc cei

iubiji ai ti, mânfuefe-m cu dreap-

fa fa i m auzi.

6. Dumnezeu au grit întru cel

sîânf al su: bucurâ-rn-voiu i voiu

împrfî Sichemu, i vaiea lcauri-
lor voiu msur.

7. Al meu esfe Galaad i a! meu
esfe Mânase, i Eîrem tria capu-

lui meu.

8. Iuda împratul meu, Moav cl-

darea ndejdei mele.

9. Spre Idumeia voiu întinde în-

clmintea mea, mie cei de alf neam
s'au supus.

10. Cine m va duce la cetatea

îngrdirei? Sau cine m va pov-
|ui pân la Idumeia?

11. Au nu tu Dumnezeule cel ce

ne-ai lepdat pre noi? i au, nu vet

iei Dumnezeule înfr i puterile noa-

stre?

12. D-ne nou ajutor din necaz,

i dearf este mânfuirea omului.

13. Intru Dumnezeu vom face pu-

tere, i el va urgisi pre cei ce ne

necjesc pre noi.

Psalm 60. întru sfârit, întru cântri

lui Mi
Âuzi Dumnezeule cererea mea, ia

aminte rugciunea mea.

2. Dela marginile pmântului c-
tre fine am strigat când s'a mâhnii

inima mea, pre piatr m'ai înlat.

3. Povuifu-m'ai c fe-ai fcut

2. Ps. 106, 27. 3, Ps. 43, 11.

6. Ps. 107, 6.

8. Num. 24, 19; 2 Imp. 8, 14.

12. Ps. 107, 13.

60. Ps» 56, î.
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m Puterea mea spre fine voiu

* ?• c tu Dumnezeule sprijinir-

ii meu eti, Dumnezeul meu, mila

r,a m va întâmpin.

11.
Dumnezeul meu va art mie

întru
vrjmaii mei. ,

12 S nu-i omori pre danu, ca

nu cândva s uite legea fa.

13 Risipeti-i pre ei întru puterea

ia, i-» pogoar pre dânii scufito-

rUi meu Doamne.

14. Pcatul gurei lor, cuvântul

buzelor lor, i s se prinz întru

mândria lor.

15. i din blestem i minciun

se vor vesti întru sfârit, întru mâ-

nia sfâritului, i nu vor fi.

16. i vor cunoate c Dumnezeu

stpânete pre lacov i marginile

pmântului.

17. Inloarce-se-vor ctre sear, i
vor flmânzî ca un câine, i vor în-

cunjurâ cetatea.

18. Aceia se vor risipi s mnân-
ce, iar de nu se vor stura, vor i
rptî.

19. Iar eu voiu luda puterea ta,

i m voiu bucura dimineafa de

mila fa.

20. C te-ai fcut sprijinitorul meu,

i scparea mea în ziua necazului

meu.

21. Ajutorul meu eti, {ie voiu cân-

fâ; c fu Dumnezeule sprijinitorul

meu efi, Dumnezeul meu mila mea.

PSALM 59.

Intru sfârii, celor ce se vor schimb,
întru scrisoarea stâlpului lui Davicl,

spre învtur, când au ars Mesopo-
tamia Siriei, i Soval-Siria, i s'a în-

tors loav, i a btut j>re Edom în va-

lea Srilor dousprezece mii.

Dumnezeule, lepdatu-ne-ai pre

noi, i ne-ai surpaf; mâniafu-

fe-ai i le-ai milostivit spre noi.

11. Ps. 53, 7; Ps. 91, 11.

19. Ps. 5, 3; 01, 2.

59. 1- 43, 11.

2. Ctifremuraf-ai pmântul i i-ai

turburat pre dânsul; vindec sfrâ-

mrile lui, c s'a cltit.

3. Arfaf-ai norodului tu cete ne-

silnice, adpafu-ne-ai pre noi cu vi-

nul umilinei.

4. Dat-ai celor ce se tem de tine

semn, ca s fug dela fata arcului.

5. Penfru ca s se izbveasc cei

iubiji ai ti, mânfuefe-m cu dreap-

fa fa i m auzi.

6. Dumnezeu au grit întru cel

sîânf al su: bucurâ-rn-voiu i voiu

împrfî Sichemu, i vaiea lcauri-
lor voiu msur.

7. Al meu esfe Galaad i a! meu
esfe Mânase, i Eîrem tria capu-

lui meu.

8. Iuda împratul meu, Moav cl-

darea ndejdei mele.

9. Spre Idumeia voiu întinde în-

clmintea mea, mie cei de alf neam
s'au supus.

10. Cine m va duce la cetatea

îngrdirei? Sau cine m va pov-
|ui pân la Idumeia?

11. Au nu tu Dumnezeule cel ce

ne-ai lepdat pre noi? i au, nu vet

iei Dumnezeule înfr i puterile noa-

stre?

12. D-ne nou ajutor din necaz,

i dearf este mânfuirea omului.

13. Intru Dumnezeu vom face pu-

tere, i el va urgisi pre cei ce ne

necjesc pre noi.

Psalm 60. întru sfârit, întru cântri

lui Mi
Âuzi Dumnezeule cererea mea, ia

aminte rugciunea mea.

2. Dela marginile pmântului c-
tre fine am strigat când s'a mâhnii

inima mea, pre piatr m'ai înlat.

3. Povuifu-m'ai c fe-ai fcut

2. Ps. 106, 27. 3, Ps. 43, 11.

6. Ps. 107, 6.

8. Num. 24, 19; 2 Imp. 8, 14.

12. Ps. 107, 13.

60. Ps» 56, î.
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ndejdea mea, turn de trie de c-
tre îa{a vrjmaului.

4. Lcui-voiu întru lcaul tu în

veci, acoperî-m-voiu întru acope-

remântul aripilor tale.

5. C tu Dumnezeule ai auzit ru-

gciunile mele, dat-ai motenire ce-

lor ce se tem de numele tu.

6. Zile presfe zile împratului vei

adauge, anii lui pân la ziua nea-

mului i a neamului.

7. Rmâneâ-va în veac înaintea

iui Dumnezeu; mila i adevrul lui,

cine îi va cuta?
8. Aâ voiu cânta numelui tu în

veci, ca s dau eu rugciunile mele

din zi în zi.

Psalmul loi David, 61. Intru sfârit,

pentru Iditum,

Au nu lui Dumnezeu se va su-

pune sufletul meu? C dela dân-

sul este mântuirea mea.

2. Pentruc el este Dumnezeul

meu i Mântuitorul meu, sprijinito-

rul meu, nu m voiu clti mai mult.

3. Pân când v ridicai asupra

omului? Ucidei toi voi, ca pre un

perete povârnit i gard surpat.

4. Ins preul meu s'au sftuit s-l

lepede, alergaf-au cu sete, cu gura

lor binecuvântau, i cu inima lor

blestemau.

5. îns îui Dumnezeu te supune

sufletul meu, c dela dânsul este

rbdarea mea.

6. C el este Dumnezeul meu i
Mântuitorul meu, sprijinitorul meu,

nu m voiu mutâ.

7. întru Dumnezeu este mântuirea

mea i slava mea, Dumnezeu aju-

torul meu, i ndejdea mea este

spre Dumnezeu.

8. Ndjduii spre dânsul toat

7. Ps. 56, 5.

61. !• Ps. 72, 1.

4. Ps. 54, 24; Ps. 27, 3.

5. Ps. 5-5, 4, 5, 117, 9.

adunarea noroadelor, vrsai înain-

tea lui inimile voastre, c Dumnc-
zeu este ajutorul nostru.

9. Ins deeri sunt îiii oameni-

lor, mincinoi fiii oamenilor, în cum-
pene a face strâmbtate ei din de-

erfciune, împreun.

10. Nu ndjduii spre nedreptate

i spre jefuire nu poftii, bogia de

ar curge, nu v lipii inima.

1 î
.
Odat au grit Dumnezeu, dou

acestea am auzit, c puterea este

a lui Dumnezeu, i a fa este Doam-
ne mila, c tu vei rsplti fiecruia

dup faptele îui.

Psalmul lui Dând, 62.

Când a fost el în pustia Idumtii, (1

împrailor 22, 5),

Dumnezeule Dumnezeul meu, c-
tre tine mânec.

2. Insefaf-a de tine sufletul meu,

de câte ori trupul meu ie.

3. In pmânt pustiu i neumblat

i fr de ap; aâ întru cel sfânt

m'am artat ie, ca s vz puterea

fa i slava ta.

4. C mai bun este mila ta de

cât vieile. Buzele mele te vor ludâ.

5. Aâ bine te voiu cuvânt în

vieaa mea, i în numele tu voiu

ridic mâinile mele.

6. Ca din seu i din grsime s
se umple sufletul meu, i cu buze

de bucurie te va ludâ gura mea.

7. De mi-am adus aminte de tine

în aternutul meu, în diminei am

cugetat spre tine, c ai fost ajufo*

rul meu.

8. i întru acoperemânful aripilor

tale m voiu bucura, lipitu-s'a su-

9, Ecl. 1. 2; 12, 8.

11. Mateiu 16, 27; Rom. 2, 6; 1 Cor. 3, S;

2 Cot. 5, 10; Galat. 6, 5; ievem. 9, 23; Pilde

24, 12.

62. 2. Ps. 41, 2.

3. Ps. 142, 6.

5. Ps. 145, 1.

7. Ps. 15, 7.
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Mul meu dup tine, i pre mine

ffl'a
sprijinit dreapta ta.

9 Iar ei îndeert au cutat sufle-

tul meu, intrâ-vor în cele mai de

•

oS ale pmântului, dâ-se-vor în

Vinile sbiei, pri vulpilor vor li.

10. Iar împratul se va veseli de

Dumnezeu, ludâ-se-va tot cel ce se

jur întru el, c s'a astupat gura

celor ce gresc nedrepti.

Psalmul Ini David, 68. Intru sfârit.

Auzi
Dumnezeule glasul meu, când

m rog ctre tine, dela frica vrj-

maului scoate sufletul meu.

2. Acopere-m de adunarea celor

Cc viclenesc, de mulimea celor ce

lucreaz nedreptate.

3. Cari i-au ascuit ca o sabie

limbile lor, întins-au arcul lor lucru

amar, ca s sgete întru ascunsuri

pre cel nevinovat.

4. Fr veste îl vor sgetâ pre

el, i nu se vor teme, întârit-au lo-

ru cuvânt viclean.

5. Vorbit-au ca s ascunz curs,

zis-au: cine îi va vedea pre dânii?

6. Iscodit-au frdelege, stinsu-

s'au nscocind iscodiri.

7. Apropiâ-se-va omul i inima a-

dânc. i se va înla Dumnezeu.
8. Sgeata pruncilor s'a fcut ra-

nele lor, i au slbit asupra lor

limbile lor.

9. Turburafu-s'au toi cari i-au

vzut pre dânii, i s'a temut lot

omul.

10. i au povestit lucrurile lui

Dumnezeu, i faptele lui le-au în-

eles.

tî. Veselî-se-va cel drept întru

Domnul i va ndjdui spre dân-

sul, i se vor luda toi cei drepi

la inim.

10, Ps. 63, It.

63. 3- ps - ». 2 -

5. Iov 24, Î5; Ps. 70, 11.

7 Ierem. 17, 9.

8. Pilde 6. 15.

11, Ps. 62, 10.

PSALM 64.

Intru sfârit lui David, cântarea le-

remiei i a lui Iezechiil i a nemerni-
ciei norodului când vrea sa ias din

robia Vavilonului, .

Tie se cuvine cântare Dumnezeule

j
în Sion, i ie se va dâ rugciune

în Ierusalim.

2. Auzi rugciunea mea.cf retine

tot trupul va venî.

3. Cuvintele celor frdelege ne-au

biruit pre noi i pgânfiîe noa-

stre tu le vei curî.

4. Fericit este pre carele l-ai a-

les i l-ai primit, lcuî-va în curile

tale.

5. Umpleâ-ne-vom de buntile
casei tale; sfânt este Biserica ta,

minunat întru dreptate.

6. Auzi-ne pre noi Dumnezeule

mântuitorul nostru, ndejdea tutu-

ror marginilor pmântului i a ce-

lor de pre mare departe.

7. Cela ce gteti munii întru t-

ria (a, încins fiind cu putere; cela

ce turburi adâncul mrii, sunetele

valurilor ei cine le va suferi?

8. Turburâ-se-vor neamurile i se

vor spimântâ cei ce lcuesc pre

margini de semnele tale; ieirile di-

mineei i ale serei le vei veseli

9. Cercetat-ai pmântul i l-ai îm-

btat pre dânsul, înmuîit-ai a'l îm-

bogi pre el.

10. Rtul iui Dumnezeu s'a umplut

de ape; gtit-ai hran lor, c aâ
este gtirea.

11. Brazdele lui îmbat-le, înmul-

ete roduriie lui, întru picturile lui

veseli- se-va rsrind.

12. Bine vei cuvânt cununa a-

nului bimtei tale, i câmpii ti

se vor umpleâ de grsime.

Î3. Ingrâ-se-vor cele frumoase

6-4. 7. Mat. S, 26.

0. Iov, 38, 27.

11. Ps. 103, 14; Isaia 55, io.
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ale pustiei, i cu bucurie dealurile

se vor încinge.

14. Imbrcafu-s'au berbecii oilor,

i vile vorînmuliî grâul, strigâ-

vor pentruc vor cântâ.

. Psalm 65. Intru sfârit, datarea

Psalmului iWierei.

Strigai Domnului tot pmântul,

cântaji numelui lui, dai slav

laudei lui.

2. Zicei lui Dumnezeu: cât sunt

de înfricoate lucrurile tale! Intru

muljimea puterii tale, minl-vor ie

vrjmaii ti.

3. Tot pmântul s se închine ie

i s cânte ie, s cânte adic nu-

melui tu prea înalte.

4. Venii i vedei lucrurile lui Dum-
nezeu, cât este de înfricoat în sfa-

turi, mai mult decât fiii oamenilor.

5. Cel ce întoarce marea în uscat,

prin rîu vor trece cu piciorul. A-

colo ne vom veseli de dânsul.

6. De cel ce stpânete întru pu-

terea sa veacul, ochii lui spre nea-

muri privesc; cei ce amrsc s nu

se înalte întru sine.

7. Binecuvântai neamuri pre Dum-
nezeul nostru, i auzit facei glasul

laudei lui!

8. Al celui ce au pus sufletul meu
întru viea, i nu au dat spre cî-

tire picioarele mele.

9. C ne-ai cercat pre noi Dum-
nezeule, cu foc ne-ai lmurit pre noi,

precum se lmurete argintul.

10. Bgafu-ne-ai pre noi în curs,

pus-ai necazuri pre umrul nostru,

ridicat-ai oameni pre capeteie noa-

stre.

11. Trecut-am prin foc i prin ap
i ne-ai scos pre noi întru repaus.

12. Intrâ-voiu în casa ta cu ar-

65. 2. Ps. 17, 45. 3. Ps. 144, Zi.

4. Ps. 45, 8.

5. Eire 14, 21, scq. â. Ps. 13, 2.

11. Isala 43, 2.

deri de tot, dâ-voiu ie rugciunile

mele, care le-au osebit buzele melc

13. i a grit gura mea întru ne-

cazul meu.

14. Arderi de tot cu mduh voiu

aduce ie cu tmâie i cu berbeci

aduce-voiu ie boi cu api.

15. Venii de auzii, i voiu po-

vesti vou, toi cei ce v temei de

Dumnezeu, câte au fdut sufletului

meu.

16. Ctre dânsul cu gura mea am
strigat i l-am înlat supt limba mea.

1-7. Nedreptate de am vzut în i-

nima mea, s nu m auz Domnul.

18. Pentru aceasta m'au auzit Dum-
nezeu, luat-au aminte la glasul ru-

gâciunei mele.

19. Bine este cuvântat Dumnezeu

carele n'au deprtat rugciunea mea

i mila sa dela mine.

Psalm 66. Intru sfârit, Intru laude,

cântarea Ini David.

Dumnezeule miîostivete-te spre

noi i ne binecuvinleaz, lumi-

neaz faa ta spre noi i ne milu-

efe,

2. Ca s cunoatem pre pmânt
calea ta, în toate neamurile mântu-

irea ta.

3. Mrturiseasc-se ie noroadele

Dumnezeule, mrturiseasc -se ie

noroadele toate.

4. Veseleasc- se i s se bucure

neamurile, c vei judeca noroadele

întru dreptate, i neamurile pre p-
mânt vei povuî.

5. Mrturiseasc-se ie noroadele

Dumnezeule, mrturiseasc-se ie

noroadele toate; pmântul 'a dat

rodul su.
6. Binecuvinteaz-ne pre noi Dum-

nezeule, Dumnezeul nostru; bine-

cuvinteaz ne pre noi Dumnezeule,
i —

66. !• Ps. 4, 6. 3. Ps. 21, 29.

4. Ps. 67, 33 5. Ps. 44, 21 i Ps. 84, 13.

6, Num. 6,24.



PSALM

team de dânsul foaie mar-

ginile
pmântului.

Psalm 67. Intru sfârit, cântrii lui David.

se scoale Dumnezeu i s se

Srisipeasc vrjmaii lui, i s
fog8 dela fata lui cei ce-1 ursc pre

dânsul.

2. Precum se stinge fumul, s se

sting*, cum se topete ceara de faa

locului; aâ s piar pctoii dela

fata lui Dumnezeu.

3. i drepii s se veseleasc i
s se bucure înaintea lui Dumne-

zeu, s se desfteze întru veselie.

4. Cântai lui Dumnezeu, cântai

numelui lui; cale facei celui ce s'au

suit preste apusuri; Domnul este

numele lui.

5. i v bucurai înaintea lui, s
se turbure de faa lui, a Printelui

celor sraci i a Judectorului v-
duvelor.

6. Dumnezeu este în locul cei

sfânt al su, Dumnezeu face a l-

cui pre cei ce sunt într'un fel în

cas,

7. Scoând pre cei din obezi cu

vitejie, aijderea pre cei ce amrsc,
pre cei ce lcuesc în mormânturi.

8. Dumnezeule când ieai tu îna-

intea norodului tu, când treceai tu

în pustie.

9. Pmântul s'a cutremurat, c
cerurile au picat de ctre faa Dum-
nezeului Sinai, de ctre faa Dum-
nezeului lui Israil.

10. Ploaie de bun voie vei ose-

bî Dumnezeule motenirei tale, i a

slbit, iar tu o ai svârit pre dânsa.

11. Dobitoacele tale lcuesc în-

tr'însa, gtit-ai întru buntatea ta

sracului, Dumnezeule.

12. Domnul va dâ cnvâni celor

ce binevesesc cu putere mult.
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13. Împratul puterilor al celui iu-

bit, cu înfrumusearea casei s îm-
par przi.

14. De ai dormi în mijlocul ho-

tarelor, aripile porumbiei sunt cu
argint poleite, între umerile ei cu

strlucire de aur,

15. Când osebete cel ceresc îm-

prai preste dânsa, ca zpada se

vor albi în Selmon.

16. Muntele lui Dumnezeu munte

gras, munte închegat, munte gras,

pentruce gândii de munii cei în-

chegai?

17. Muntele care bine au voit Dum-
nezeu a lcuî înfr'însul, pentruc
Domnul va lcuî pân în sfârit.

18. Carul lui Dumnezeu cu miile

înmulit, mii de cei ce prisosesc;

Domnul întru ei, în Sinai în cel sfânt.

19. Suifu-te-ai la înlime, robit-ai

robime, luaf-ai daruri întru oameni,

pentruc pre cei ce nu se plecau a

se sllui.
20. Domnul Dumnezeu bine este

cuvântat, bine este cuvântat Dom-
nul din zi în zi. S sporeasc nou
Dumnezeul mântuirilor noastre.

21. Dumnezeul nostru Dumnezeu
a mântui, i ale Domnului, ale Dom-
nului sunt ieirile morei.

22. Ins Dumnezeu va sfrâm
capetele vrjmailor si, cretetul

prului celor ce umbl întru grea-

lele lor.

23. Zis-au Domnul: din Vasan m
voiu întoarce, întoarce-m-voiu în-

tru adâncurile mrei,

24. Pentru ca s se afunde picio-

rul tu în sânge; limba câinilor ti

din vrjmaii de lâng el.

25. Vzutu s'au umbletele fale

Dumnezeule, umbletele Dumnezeu-

lui meu, ale Împratului celui din

cel sfânt.

67. I- Num. 10, 35; 2 ParaL. 6, 4; Ps. 131, 8.

5. Pilde 22, îl; Ps. 145, 9»

9. Jud. 54, 5.

15. Jud. 9,48. 17. Ps. 86, 1.

18. Isaia 66, 15.

19. Efes. 4, 8. 22, Ps. 109, 6.
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26. Mai nainte au apucat boierii

iindu-se de ce? ce cântau, în mij-

locul fecioarelor celor ce ziceau în

limpene.

27. Intru adunri binecuvântai

pre Dumnezeu, pre Domnul din iz-

voarele lui Israil.

28. Acolo Veniamin cel mai tânr

în uimire, boierii ludei povuitorii

lor, boierii Zavulonuiui, boierii Nef-

falimului.

29. Poruncete Dumnezeule pu-

îerei tale; întrete Dumnezeule a-

ceasfa care o ai fcut întru noi.

30. Dela Biserica ta în Ierusalim,

|îc vor aduce împraii daruri.

31. Ceart hiarele trestiei, aduna-

rea taurilor întru junicile popoare-

lor, ca s se încue cei ispitii cu

argint.

32. Risipete neamurile cele ce

voesc rsboaie, venî-vor soli dela

Eghipet; Etiopia mai 'nainte va a-

pucâ mâna ei la Dumnezeu.
33. împriile pmântului cântai

lui Dumnezeu, cântai Domnului.
34. Celui ce s'au suit presfe ce-

rul cerului, spre rsrituri.

35. Iat va dâ glasul su, glas de

putere. Dai slav lui Dumnezeu, pre-

ste Israil mare este cuviina lui, i
puterea lui în nori.

36. Minunat este Dumnezeu întru

sfiinii si, Dumnezeul lui Israil; în-

su va dâ putere i întrire noro-

dului su. Bine este cuvântat Dum-
nezeu.

PSALMUL LUI DAVID 68.

Intru sfârit, pentru cei ce se vor
schimba. (îoan Cap. 2, 17;

Rom. 10, 11).,

Mântuete-m Dumnezeule, c au

intrat ape pân la sufletul meu.

2. Afundatu-m'am în noroiul adân-

cului i nu este stare.

26. Elre 15, 20.

32. Isaia 19, 21; Sofon. 3, 11.

33. Ps. 66, 4. 34. Evr. 7, 23.

68. 1' Ps- 39, 2.

3. Venit-am întru adâncurile m-
rei i viforul m'a potopit.

4. Ostenit-am strigând, amorit-a

gâtlejul meu, slbit-au ochii mei, n-
djduind eu spre Dumnezeul meu.

5. Inmulitu-s'au mai pre sus de

câf perii capului meu cei ce m u-

rsc în zadar.

6. lntritu-s'au vrjmaii mei, cei

ce m goneau pre mine cu nedrep-

tate; cele ce nu am jefuit, afuncea

am pltit.

7. Dumnezeule tu ai cunoscut ne-

priceperea mea, i grealele mele de

la tine nu s'au ascuns, s nu se

ruineze pentru mine cei ce te a-

teapt pre tine Doamne, Doamne
al puterilor.

8. Nici s se înfrunteze pentru

mine cei ce te caut pre tine Dum-
nezeul lui Israil.

9. C pentru fine am suferit ocar,

acoperit-a ruinea obrazul meu.

10. Instreinat am fost frailor mei,

i nemernic fiilor maicei mele.

11. C râvna casei tale m'a mân-

cat, i ocrile celor ce te ocrsc
pre tine au czut asupra mea.

12. i am acoperit cu post sufle-

tul meu, i s'au fcut spre ocar mie.

13. i am pus îmbrcmintea mea

sac, i m'am fcut lor spre pild.

14. Improtiva mea limbuiau cei

ce edeau în pori, i împrotiva mea

cântau cei ce beau vin.

15. iar eu cu rugciunea mea c-
tre tine Doamne, vremea este de

bunvoin.
16. Dumnezeule, întru mulimea mi-

lei tale auzi-m, întru adevrul mân-

tuire! tale.

17. Mântuete-m de tin, ca s

4. Ps. 21, 2; Iov 17, 7; Ps. 118, 82.

5. Ps. 34, 18; Joan 15, 25; Ps. 308, 2.

7. Ps. 9, 17. 9. iov 6, 15.

10. Fac. 31, 15.

11. Ps. 118, 139; îoan 2, 17.

12. Ps. 101, 5, 9.

13. Iov 30, 9; Ps. 108, 24.

14. Isaia 49, 8. 17. Ps. 143, 8.
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„ti m afund; izbvete-m de cei

cem ursc i de adâncurile apelor.

18 Cas nu m înnece pre mine

viforul apei, nici sm înghit adân-

cul, nici s 'i închiz preste mine

puful gura sa.

19. Auzi-m Doamne, c bun este

mila te; dup mulimea îndurrilor

tale caui spre mine.

20. S nu îniorci faa fa deîa slu-

ga fa, c m necjesc, degrab m
auzi.

21. Ia aminte spre sufletul meu,

i-1 mântuefe pre ei; penfru vrj-

maii mei izbvefe-m.

22. C tu cunoti ocara mea i
ruinea mea i înfruntarea mea.

23. Înaintea ta sunt foi cei ce m
necjesc, ocar a ateptat sufletul

meu i ticloie.

24. i am ateptat pre cel ce s'ar

mâhni cu mine, i nu erâ, i pre

cel ce m'ar mângâia, i n'am aflat.

25. i au dat spre mâncarea mea
fiere, i spre setea mea m'au ad-
pat cu oet.

26. Fac-se masa lor înaintea lor

spre curs i spre rspltire i spre

.sminteal.

27. Inlunece-se ochii lor ca s nu

vaz, i spinarea lor pururea o gâr-

bovete. .

28. Vars preste dânii iuimea

ta, i mânia iuimci fale s-i cuprin-

z pre ei.

29. Fac-se curtea lor pustie; i
în lcaurile lor s nu fie locuitor.

30. C pre care tu l-ai btut, ei

l-au gonit, i spre durerea ranelor

mele au adaus.

3î. Adauge frdelege spre fr-
delegea lor; i s nu intre întru drep-

tatea ta.

32. fearg-se din cartea celor vii,

i cu cei drepi s nu se scrie.

21. Ps. 21, 13. 24. isaia 63, 3.

25. Mat. 27, 48 ; Joan 19, 29, 30.

26. Rom. 11, 9. 29. Fapte 1, 20.

30. Ps. 108, 15.

|

33. Srac i cu durere sunt eu;

j
mântuirea fa Dumnezeule s m

|
sprijineasc.

34. Ludâ-voiu numele Dumne-
zeului meu cu cântare, rnri-l-voiu

pre el întru laud.

35. i va plceâ lui Dumnezeu
mai mult decât vielul tânr, ce-i

rsar coarne i unghii.

36. Vaz sracii i s se vese-

leasc; cutai pre Dumnezeu i va

fi viu sufletul vostru.

37. C au auzit pre cei sraci

Domnul, i pre cei în obezi ferecai

ai si nu i-au urgisit.

38. Laude-l pre dânsul cerurile i
pmântul, marea i toate câte se

târsc într'însa.

39. C Dumnezeu vs mântui Si-

onul i se vor zidî cetile Iudeii.

40. i vor lcuî acolo i-1 vor mo-
teni pre dânsul, i seminia robi-

lor ti va stpân! pre el, i cei ce iu-

besc numele tu vor lcuî într'însul.

PSALM 69.

Intru sfârit, lui David, sfre aducerea

aminte, casm mântueti Doamne.

Dumnezeule spre ajutorul meu ia

aminie; Doamne ca s-mi ajui

mie grbete.

2. S se ruineze i s se înîrun-

teze cei ce caut sufletul meu.

3. S se întoarc înapoi i s se

ruineze cei ce-mi voesc mie rele.

4. Intoarc-se îndâti ruinân-

du-se, ceî ce-mi gresc mie: bine

este, bine este.

! 5. S se bucure i s se vese-

j
leasc de tine, foi cei ce te caut
pre tine Dumnezeule, i s zic pu-

rurea: slveasc-se Domnul, cei ce

iubesc mântuirea ta.

33. Ps. 39, 18.

34. Ps. 39. 22 ; Evr . 2, 1 2 ; i 1 3. 1 5 ; Ps. 21 , 24
36. E's. 21, 27; 69, 5. 38. Isaia 49, 13.

39. Ps. 101, 14. 40. Ps. 21, 32.

©9. 1 Ps. 39, 13, 18. 3. Ps. 39, 20.

4. Ps. 34, 20. 5. 68, 36.
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6. Iar eu srac suni i miel, Dum-
nezeule ajut-mi.

7. Ajutorul meu i izbvitorul meu
eti tu; Doamne nu zbovi.

PSALM 70. LUI DAVÎD.
n

Psalmul fiilor lui lonadav i al celor

ce s'au robii mai întâia; nescris

deasupra la Evrei.

Spre line Doamne am ndjduit,

s nu m ruinez în veac, întru

dreptatea ta izbvete-m t m
scoale.

2. Pleac ctre mine urechea fa

i m mântuete.
*

3. Fii mie< Dumnezeu scutifor i
spre loc tare, ca s m mântueti.

4. C Întrirea mea i scparea

mea eti fu.

5. Dumnezeul meu izbvete-m
din mâna pctosului, din mâna
clctorului de lege i a celui ce

îace sfrâmblate.

6. Ciu eti ateptarea mea Doam-
ne, Doamne ndejdea mea din tine-

relele mele.

7. Intru tine m'am întrit din pân-

tece, din mitrasul maicei mele fu

eti acoperitorul meu.

8. Intru tine este lauda iTi'SS Du*

rurea, ca o minime m'am fcut mul-

tora, i tu eli ajutorul meu cel tare.

9. S se umple gura mea de la-

ud, ca s laud slava ta, toat ziua

mare cuviina la.

10. S nu m lepezi în vremea

btrânejelor, când va lipsi virtutea

mea, s nu m lai pre mine.

11. C au zis vrjmaii mei mie,

i cei ce pzesc sunetul meu s'au

sftuit împreun.

12. Zicând: Dumnezeu l-au pr-
sit pre dânsul, gonii-1 i-1 prindei

pre el, c nu este cel ce izbvete.

13. Dumnezeul meu,s nu te de-

6. Ps. 70, 13. 7. Ps. 39, 13.

70. !• Isaia 49, 23. 2. Ps. 30, 2.

11. Ps. 63, 5. 13. Ps. 69, 6.

prtezi dela mine, Dumnezeul meu,
spre ajulorul meu ia aminte.

14. S se ruineze i s lipseasc

cei ce clevetesc sufletul meu; s se

îmbrace cu ruine i cu înfruntare

|
cei ce caut cele rele mie.

15. Iar eu pururea voiu ndjdui
spre fine, i voiu adauge spre toat
lauda ta.

16. Gura nea va vesti dreptatea

ta, toat ziua mântuirea ta.

17. C n'am cunoscut cele din

cri ; intrâ-voiu întru puterea Dom-
nului, Doamne aduce-mi-voiu aminte

de dreptatea ta numai.

18. Dumnezeul meu, cela ce m'ai

înv{at din linerefele mele, i pân
acum voiu vesti minunile fale.

ISII pân la btrânee i crunfee;

20. Dumnezeul meu s nu m p-
rseti.

21. Pân voiu vesti braul tu la

}

tot neamul cel viitor.

| 22. Puterea ta i dreptatea ta Dum-

|

nezeule, pân la cele înalte care ai

fcui mie mriri Dumnezeule! Cine

este asemenea ie?

23. Câle ai artat mie, necazuri

multe l rele, i înforcându-te m'ai

înviat, i din adâncurile pmântu-
lui m'ai scos.

24. Inmu'iit-ai spre mine mrirea,

fa, i întorcându-te m'ai mângâiat,

i din adâncurile pmântului iari
m'ai scos.

25. C eu m voiu mrturisi ie

întru noroade Doamne, întru unelte

de cântare adevrul tu Dumneze-

ule, cânfâ-voiu fie întru alut, sfân-

tul lui Israil.

26. Bucurâ-se-vor buzele mele când

|

voiu cSiiiu |ie, i sufletul meu pre

i
care î-ai mântuit.

J

27. i înc limba mea toat ziua

j

va cugeta dreptatea ta, când se vor

!
ruina i se vor înfrunta cei ce ca-

j

ut cele rele mie.

î 16. Ps. 39, 7. 20. Ps. 64, 4.
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Psalm 71. Psalmul Iul Davld. Spre

Solomon.

Dumnezeule judecata la d-o îm-

pratului, i dreptalea ia fiului

împratului.

2. S judece pre norodul tu în-

tru dreptate, i pre sracii ti întru

judecat.

3. S ia munii pacea norodului,

i dealurile dreptate.

4. }udecâ-va pre sracii norodu-

lui, i va mântui pre fiii sracilor,

i va smeri pre cel clevetitor.

5. i va rmâneâ cu soarele, i
mai 'nainte de luna neamului nea-

murilor.

6. Pogorî-se-va ca ploaea pre lâ-

n, i ca o piciur ce pic pre p-
mânt.

7. Rsrî-va în zilele lui drepta-

tea, i mulimea pcei, pân ce se

va luâ luna.

8. i va domni dela mare pân
la mare, i dela rîuri pân la mar-

ginile lume.

9. Înaintea., lui vor cdea Etiope-

nii, i vrjmaii lui rân vor linge.

10. împraii Tarsisului i ostroa-

vele daruri vor aduce, împraii Â-

ravilor i Sava daruri vor aduce.

11. i se vor închin lui toate

împriile pmântului, toate nea-

murile vor sluji lui.

12. C au izbvit pre sracul de

la cel puternic, i pre mielul c-
ruia nu era ajutor.

13. Nu se va îndur de cel s-
rac i miel, sufletele sracilor va

mântui.

14. De camt i de sirâmbâtaie

va izbvi sufletul lor, i cinstit nu-

mele lui înaintea lor.

15. i va îi viu i se va dâ lui

din aurul Araviei, i se vor ruga

71. 5. Ps. 88, 36.

8. Ps. 88, 25. 9. Ps. 101, ÎS.

10. Ps. 44, u; ]saia 60, 6.

1.1. Ps. 85, 8; 137, 5; Isaia 19, 21.

12. Ps. 33, 17.

împrejurul lui pururea, toat ziua

bine vor cuvânt pre dânsul.

16. Fî-va întrire pre pmânt pre-

ste vârfurile munilor, prea se va
înla mai pre sus decât Livanul

rodul lui. i vor înîîorî din cetate

ca iarba pmântului.

17. Fi-va numele lui binecuvân-

tat în veci, mai 'nainte de soare r-
mâne numele lui.

18. i se vor binecuvânta întru el

toate seminiile pmântului, toate

neamurile îl vor fericî pre el.

19. Bine este cuvântat Domnul
Dumnezeul lui Israil, cel ce face mi-

nuni însu.

20. i blagoslovit este numele m-
rirei lui în veac i în veacul veacului.

21. i se va umplea de slava lui

tot pmântul; fie, fie.

PSALM 72.

Sfâritu-s'au cântrile lui David fiul

lui Iese. Psalmul lui Asaf.

Cât
este de bun Dumnezeul iui I-

srail celor drepi la inim.

2. Iar mie puin de nu mi s'au a-

lunecat picioarele, puin de nu s'au

vrsat paii mei.

3. C am râvnii asupra celor fr-
delege, pacea pctoilor vzând.

4. C nu este privire spre moar-

tea lor, i întrire întru blaea lor.

5. Intru ostenelele oamenilor nu

sunt, i cu oamenii nu vor luâ bti.
6. Pentru aceasta i-a cuprins pre

ei mândria lor pân în sfârit, îm-

brcaiu-s'au cu nedreptatea i p-
gântatea lor.

7. Eil-a ca din seu nedreptatea

lor; tr^cul-au întru dragostea inimii.

8. uândit-au i au grit întru vi-

cleug, nedreptate spre înlime au

grit.

9. Pus-au asupra cerului gura lor,

i limba lor a trecut pre pmânt.

16. Ps. 64, 12; Isaia 27, 6. 17. Ps. 88, 36.

72. 1. 61, 1. 2. Ps. 93, 18.

Pilde 24, 19; Ierem. 12, l; Iov 21, 7.
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PSALM 72-73

10. Pentru aceasta se va întoarce

norodul meu aicea, i zile pline se

vor afla îniru dânii.

11. i au zis: cum au cunoscut

Dumnezeu? i de este cunotin
întru cel înalt?

12. lat acetia pctoii i cari

se îndestuleaz în veac, au cuprins

avuie.

13. i am zis: au doar îndeert

am îndreptat inima mea? i am
splat întru cei nevinovai mâinile

mele.

14. i am fost btut toat ziua,

i mustrarea mea în diminei.

15. De am grit, voiu spune aâ:
iat neamul fiilor ti am fgduit.

16. i am socotit c va cunoate;

aceasta osteneal esteînaintea mea.

17. Pân ce voiu intrâ la simi-

torul lui Dumnezeu, t voiu înelege

spre cele de apoi ale lor.

18. Ins pentru vicleugurile lor

le-ai pus lor rele, oborîfu-i-ai pre

ei când s'au înlat.

19. Cum s'au fcut întru pustiire,

îndati s'au stins, pierit-a frdele-

gea lui.

20. Ca visul celui ce se deteap-

t, Doamne în cetatea ta chipul lor

de nimic îl vei face.

21. C s'a aprins inima mea, i
rrunchii mei s'au schimbat.

22. i eu defimat, i n'arn cu-

noscut. Dobitoc rri'am fcut la tine;

i eu pururea cu tine.

23. inufu-m'ai de mâna dreptei

mele, i în sfatul tu m'ai povuit,

i cu mrire m'ai primit.

24. C ce-mi este mie în cer? i
dela tine ce am voit pre pmânt?

25. Stinsu-s'au inima mea i tru-

pul meu; Dumnezeul inimei mele, i
partea mea Dumnezeule în veac.

26. C iat cei ce se deprteaz
pre sinei dela tine, vor pierî; pier-

ii, Ps. 9, 31. 13. Ps. 25, 6j Malab. 3, 14.

19, Ps. 36, 2. 20. Ps. 38, 9.

2C. Ieretn. 17, 13.

dul-ai dela tine pre tot cel ce curvete.

27. Iar mie a m lipî de Dumne-
zeu bine este, a pune întru Dom-
nul ndejdea mea, ca s vestesc eu

toate laudele tale în porile fetii Si-

onului.

Psalm 73, Al înelegerii lui Asat

Pentruce Dumnezeule ne-ai lep-

dat pân în sfârit? Iuifu-s'a

mânia ta preste oile punei fale.

2. Adu-i aminte de adunarea ta,

care o ai câtigat din început.

3. Mânluif-ai toiagul mofeniret

tale; muntele Sionuî acesta, întru

care ai lcuit.

4. Ridic mâinile fale preste mân-

driile lor întru sfârit; câte a vicle-

nit vrjmaul întru cel sfânt al tu.

5. i s'au flit cei ce te ursc pre

tine în mijlocul praznicului tu.

6. Pus-au semnele sale semne, i
n'au cunoscut, ca într'o ieire mai

pre sus.

7. Ca într'o dumbrav de lemne,

cu topoare au tiat uile lui deo-

dat, cu secure i cu bard l-au

surpai pre el. '

'

8. Ars-au cu foc sfinitorul tu;

în pmânt au spurcat lcaul nu-

melui tu.

9. Zis-au întru inima lor, rudeni-

ile lor dimpreun: venii i s stin-

gem toate praznicile lui Dumnezeu
de pre pmânt.

10. Semnele lor n'am vzut. Nu
este înc proroc, i pre noi nu ne

va mai cunoate.

11. Pân când Dumnezeule va o-

cSrî vrjmaul, va întrîtâ cel pro-

tivnic numele tu pân în sfârit?

12. Pentruce întorci mâna fa, i
dreapta ta din mijlocul sânului tu
pân în sfârit?

13. Iar Dumnezeu împratul no-

73. <?• 4 Itnp. 25, 9. 10. Plâng. 2, 9.

11. Ps. 36, 1.

13. Lucâ 1, 66.
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slru, mai 'nainte de veac au fcut

mântuire în mijlocul pmântului.

14. Tu ai întrit întru puterea ia

marea; iu ai zdrobit capetele bala-

urilor în ap.
15. Tu ai sfrâmat capul balau-

rului, datu-l-ai pre el mâncare no-

roadelor Arapilor.

16. Tu ai rumpt izvoarele i pâ-

raele, fu ai uscat rîurile Itamului.

17. A ta este ziua i a ia este

noaptea ; tu ai svârit zorile i
soarele.

18. Tu ai fcut toate cele frumoa-

se ale pmântului; vara i prim-
vara tu le-ai zidit pre ele.

19. Adu-i aminte de aceasta: vrj-

maul a ocrît pre Domnul, i no-

rodul cel fr de minte a întrîfat

numele tu.

20. S . nu dai hiarelor sufletul ce

se mrturisete ie; sufletele sra-

cilor ti s nu le uii pân în sfârit.

21. Caut spre aezmântul tu,

c s'au umplut cei întunecai ai p-
mântului de casele frdelegilor.

22. S nu se întoarc smerit i
înfruntat; sracul i mielul vor l-

ud numele tu.

23. Scoal-te Dumnezeule, alege

judecata ta; adu-i aminte de ocara

ta, cea de ctre cel nepriceput toat

ziua.

24. Nu uitâ glasul slugilor tale;

mândria celor ce te ursc pre tine,

s'a înlat pururea.

PSALM 74.

Intru sfârit, s nu strici. Psalmul
cântrii lui Asaf.

Mrturisî-ne-vom ie Dumnezeule,

mrturisî-ne-vom ie i vom che-

m numele tu.

2. Poveslî-voiu toate minunile'tale,

când voiu lu vreme, eu dreptate

voiu judeca.

14. Eire 14, 21. 16. Eire 17, 6.

18. Iov 5, 9; 9, 10.

3. Topitu-s'a pmântul i foi cei

ce lcuesc pre dânsul, eu am înt-

|

rit stâlpii lui.

j
4. Zis-am celor frdelege: nu fa-

I

cei frdelege, i celor ce greesc:

nu v înlai cornul.

5. Nu v ridicai asupra înlimei

cornul vostru, i nu grii împro-

tiva lui Dumnezeu nedreptate.

6. C nici dela rsrituri, nici de

la apusuri, nici dela muni pustii,

c Dumnezeu judector este.

7. Pre acesta smerete i pre a-

cesta înal,c paharul este în mâna
Domnului cu vin neamesfecat, plin

de amestectur.

8. i a turnai din cesta în cela,

îns drojdiile lui nu s'au deertat,

beâ-vor toi pctoii pmântului.

9. Iar eu m voiu bucur în veac,

cântâ-voiu Dumnezeului lui Iacov.

10. i toate coarneie pctoilor
voiu zdrobi, i se va înl cornul

dreptului.

PSALM 75.

Intru sfârit , întru cântri, Psalmul
lui Asaf, cântare asupra Asirienilor.

Cunoscut este în îudeea Dumne-
zeu, în Israiimare este numele lui.

2. i s'a fcut în pace locul lui,

i lcaul lui în Sion.

3. Acolo au zdrobit triile arce-

lor, arma i sabia i rsboiul.

4. Luminezi tu minunat din mun-
ii cei venici; luiburatu-s'au foi

cei nepricepui la inim.

5. Adormif-au cu somnul lor, i
n'au aflat nimic, toi brbaii bog-
iei în mâinile lor.

6. De certarea ta Dumnezeul lui

Iacov, adormit-au cei ce înclicase

pre cai.

7. Tu înfricoat eti, i cine va

1 74, 5. Ps. 30, 18.

7» l Imp. 2, 7. <?. Isaia 51, 17.

10. Ps. 88, 17.

! 75 3. Ps. 45, 9. 6. Ps. 30, 18.
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sfâ împroHv {ie? De aluncea este

mânia la.

8. Din cer auzit ai fcut jude-

cai; pmântul s'a iemut i a alinaf.

9. Când se va scuîâ la judecat

Dumnezeu, ca s mântuiasc pre

toi blânzii pmântului.

10. C gândirea omului se va

mrturisi {ie, i rmia gsnduiui

Va prznuî {ie.

îl. Rugai-v i rspltii Dom-
nului Dumnezeului nostru; toi cei

dimprejurul lui vor aduce daruri.

12. Celui înfricoat i. celui ce ia

duhurile boierilor, celui groaznic

mai vârtos decât împraii pmân-
tului.

PSALM 76.

Intru sfârit, pentru Iditum, Psalmul
lui Asaf,

Cu
glasul meu ctre Domnul am

strigat, cu glasul meu ctre Dum-
nezeu, i au cutat spre mine.

2. In ziua necazului meu pre Dum-
nezeu am cutat, cu mâinile mele

noaptea înaintea lui, i nu rn'am a-

mgif.

3. Lepdatu-s'a a se mângâia su-

fletul meu, adusu-mi-arn aminte de

Dumnezeu, i m'am veselit; gân-

dit-am i a slbit duhul meu.

4. Apucat-au înainte streji ochii

mei, turburatu-m'am i n'am grit.

5. Gândif-am la ziieie cele de de-

mult, i de anii cei venici mi-am

adus aminte. „
6. i cugetam noaptea cu inima

mea, gândeam, i se mâhnea du-

hul meu.

7. Au doar în veci va lepda Dom-
nul, i nu va adaoge bine a voî înc?

8. Âu pân în sfârit mila sa o

va tia? Sfârit-au cuvânt din neam
în neam?

11. Ps. 50, 14.

76. 5. Isaia 43, 18. 8. Ps î2, î.

9. Au doar va uitâ a se milostivi

Dumnezeu; sau va inea întru mâ-
nia sa îndurrile sale?

10. i am zis; acum am început;

aceasta este schimbarea dreptei ce-

lui prea înalt.

11. Âdusu-mi-am aminte de lu-

crurile Domnului; c-mi voiu aduce

aminte din început de minunile tale,

12. i voiu cugeta întru toate lu-

crurile tale, i întru isprvile taie

m voiu deprinde.

13. Dumnezeule întru cel sfânt este

calea ta. Cine este Dumnezeu mare

ca Dumnezeu! nostru? Tu eti Dum-
nezeu carele faci minuni.

14. Cunoscut ai fcut întru po-

poare puterea ta, mântuit-ai cu bra-

ul tu pre poporul tu, pre fiii lui

lacov i ai iui losif.

15. Vzutu-te-au apele Dumneze-

ule, vzutu-te-au spele i„s'au spi-

mântat; turburatu-s'au adâncurile.

16. Mulimea sunetului apelor, glas

au dat norii, c sgeile, tale, trec,

glasul tunetului tu în roat.

17. Luminaf-au fulgerile tale lu-

mea, cltitu-s'a i s'a cutremurat

pmântul.

18. în mare cile tale, i crrile

fale în ape multe, i urmele tale nu

se vor cunoate.

19. Povfuit-ai ca pre nite oi pre

norodul tu, cu mâna lui Moisî i
a lui Âaron.

Psalm 77. Al înelegerii lui Asaf.

Luai aminte norodul meu la le-

gea mea, plecai urechia voastr

spre graiurile gurei mele.

2. Deschide-voiu în pilde gura

mea; spune-voiu vorbele cele din

început.

3. Câte am auzit i le-am cuno-

i- 13. Ps. 71, 17; Eke 15, 11.

16. Ps. 17, 15. 18, Eicc 14, 21.

19. Eire 14, 29; Mibea 6, 4.

77. 2. Ps. 48, 4; Mat. 13, 35.

J. Ps. 144, 4î Isaia 38, 19; Ps. 43, 1.
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scuf pre ele, i prin|ii notri ne-au

povestii nou.

4. Nu s'au ascuns dela fiii lor,

intru al! neam.

5. Vestind laudele Domnului i
puterile lui i minunile lui, care au

fcut.

6. i au ridicat mrturie întru îa-

cov, i lege au pus în Israil.

7. Câte au poruncit prinilor no-

tri, ca sâ le arate pre eie fiilor si,

ca s cunoasc alt neam.

8. Fiii cei ce se vor nate i se

vor scula, i îe vor spune fiilor si.

9. Ca s pue întru Dumnezeu n-
dejdea lor, i s nu uite lucrurile

lui Dumnezeu, i poruncile lui s
îe caute.

10. Ca s nu fie ca prinii lor,

neam îndrtnic i amrîior.

11. Neam care nu i-a îndreptat

inima sa, i nu i-a încredinat cu

Dumnezeu duhul su.
12. Fiii lui Eîraim încordând i

sgetând cu arcele, întorsu-s'au în

ziua de rssboiu.

13. N'au pzii aezmântul lui

Dumnezeu, i în legea lui n'au vrut

s umble.

14. i au uitat facerile de bine

ale lui i minunile lui, care au a-

rtat lor.

15. înaintea p2rin{i!or lor, care

au fcut minuni în pmântul Eghi-

peîului, în câmpul Taneos.

16. Desfcut-au marea i i-au tre-

cut pre ei; pus-au apele ca un foaie.

17. i i-au povfuif pre dânii în

nor ziua, l toat noaptea întru lu-

min de foc.

18. Desfcut-au piatra în pustie,

i i-au adpat pre ei, ca întru a-

dânc mult.

19. i au scos ap din piatr,

i au pogorît ca nite rîurf ape.

5. Fac. 18, 19; Ps. 147, 8.

6. H 2 Lege 4, 9. W. Eire 32, 7, sequ.
11. R 2 Lege 32, 18; Neemia 9, 17.

14. Neemia 9, 17.

16. Esirc 14, 22; Is. Navi 3, 16; Ps. 113, 3;

Evr. 11,' 29. 19: Ps, 104, 40.

[
20. i au adaos înc a grei lui;

i
amrît-au pre cel prea înalt în loc

fr de ap.
21. i au ispitit pre Dumnezeu

întru inimile lor, a cere bucate su-

fletelor lor.

22. i au grit împrotiva lui Dum-
nezeu, i au zis: au doar va putea

Dumnezeu s gteasc mas în pu-

stie?

23. Penfruc au lovit piatra, i
a curs ap, i pâraele s'au umplut

de ap.
24. Au doar i pâine poate s

I
deâ? Sau s gteasc mas noro-

|
dului su?

! 25. Pentru aceasta au auzit Dom-

|

nul, i au mai rbdat; i foc s'a a-

j

prins întru Iacov, i mânie s'a suit

presfe Israil.

26. Cci n'a crezut întru Dumne-
zeu, nici a ndjduit spre mântui-

rea lui. * if

27. i au poruncit norilor deasu-

pra, i uile cerului au deschis.

28. i le-au plouat lor man s m-
nânce, pâine cereasc le-au dat lor.

29. Pâine îngereasc a mânca! o-

|
mul, bucate le-au trimis lor din de-

stul.

30. Ridicat-au austrul din cer, i
au adus întru puterea sa vântul Li-

viei.

31. i au plouat presie dânii ca

pulberea crnuri, i ca nisipul m-
rii pasri sbuifoare.

32. i au czut în mijlocul taberii

lor, împrejurul lcaurilor lor.

33. i au mânca! i s'au sturat

foarte, i pofta lor le-au plinit lor;

nu s'au lipsit de pofta lor.

34. înc mâncarea fiind în gura

lor, i mânia lui Dumnezeu s'a suit

presfe dânii.

21. Numeri 11, 4.

24. Num. 11, 7; Num. 11, 30.

27. Eire 16, 4; 14.

29, Eire 16, 14; Num. 11, 7; Inelep. 16;

20: loan 6, 31. 31. Ps. 105, 31; Num. 11,

31-34. 34. Num ÎS, 33.
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35. i au ucis pre cei mai muli
ai lor, i pre cei alei ai Iui Israil

i-au împiedicai.

36. Intru toafe acestea au mai gre-

it înc, i n'au crezut întru minu-

nile lui.

37. i s'au sfârit întru deertciune
zilele lor, i anii lor cu degrab.

38. Când îi ucideâ pre dânii, a-

tuncea îl cutau pre el, i se în-

torceau, i mânecau la Dumnezeu.

39. i 'au adus aminte, c Dum-
nezeu ajutorul lor este, i Dumne-
zeul cel prea înalt izbvitorul lor

este.

40. i l-au iubit pre dânsul în

gura lor, i cu limba lor au minit lui.

41. i inima lor nu er dreapt

cu dânsul, nici s'au încredinat în-

tru aezmântul de lege al lui.

42. Iar el este îndurat i cure-
te pcatele lor, i nu va stric.

43. i va înmuli a întoarce mâ-

nia sa, i vnu va aprinde toat iui-

mea sa.

44. i 'au adus aminte c trup

sunt, duh ce trece i nu se întoarce.

45. De câte ori l-au amrît pre

dânsul în pustie, mâniatu-l-au pre

dânsul în pmânt fr de ap.
46. i s'au întors i au ispitit pre

Dumnezeu, i pre cel sfânt al lui

Israil l-au întrîtat.

47. i nu 'au adus aminte de

mâna lui în ziua în care i-au izb-
vit pre ei din mâna celui ce-i ne-

cjeâ.

48. Cum au pus în Eghipet sem-

nele sale, i minunile sale în câm-

pul Taneos.

49. i au întors în sânge rîurile

lor i fântânile lor ca s nu beâ.

50. Trimis-au asupra lor mute
câineti, i i-au mâncat pre ei, i
broate, i i-au stricat pre dânii.

35. 1 Cor. 10, 5.

36. Num. 14, 2, 3; i 16, 2, 3.

40. Isaia 29. 13; Ierem. 12, 2; Mat. 15, 8;
Marc. 7, 6. 49. Eire 7, 20.
50. Eire 8, 6; Ps. 10*. 29; Eire 5, 16, 24.

51. i au dat pliciunii rodurile

lor, i ostenelele lor lcustelor.

52. Btuf-au cu grindin viile lor,

i duzii lor cu brum.
53. i au dat la grindin dobi-

toacele lor, i averea lor focului.

54. Trimis-au asupra lor iu|imea

mâniei sale, mânie i iujime i ne-

caz, trimitere prin îngeri ri.

55. Cale au fcut crrei mâniei

sale, i nu au cruat de moarte su-

fletele lor, i dobitoacele lor spre

moarte le-au dat.

56. i au btut pre tot cel întâiu

nscut în pmântul Eghipetului, în-

ceptura a toat osteneala lor în

lcaurile lui Ham.

57. i au ridicat ca pre nite oi

pre norodul su, i i-au dus pre ei

ca pre o turm în pustie.

58. i i-au povuit spre ndejde

i nu s'au înfricoat, i pre vrj-

maii lor i-a acoperit marea.

59. i i-au bgat pre dânii în

muntele sfineniei sale, în muntele

acesta pre care l-au câtigat dreap-

ta lui.

60. i au gonit dela faa lor nea-

muri i le-au dat eu sori lor p'
mântui, cu funii de împrire.

61. i au aezat întru lcaurile

lor seminiile lui Israil.

62. i au ispitit i au amrît pre

Dumnezeul cel prea înalt, i mr-
turiile lui nu le-au pzit.

63. i s'au întors i s'au lepdat

ca i prinii lor, întorsu-s'au întru

arc strâmb.

64. i l-au mâniat pre dânsul în

dealurile lor, i întru cele cioplite

ale lor l-au întrâtat pre dânsul.

65. Auzif-au Dumnezeu, i au tre-

cut cu vederea, i au urgisit foarte

pre Israil.

66. i au lepdat cortul Silomului,

53 EifC 9, 25.

56. Eire 12, 29; Ps. 104, 35; i 135, 10.

58. Esite 14, 27 . 60. Isus Nav. 13, 7.

63. Isâia 1, 4. 66. 1 Imp. 4, 4.
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lcaul în care au lcuit înfru oameni.

67. i au dat în robie tria lor,

i frumuse|ea lor în mâinile vrj-

mailor.

68. i au închis în sabie pre no-

rodul su, i motenirea sa o au

trecut cu vederea.

69. Pre tinerii lor i-au mâncat fo-

cul, i fecioarele lor nu s'au jelit.

70. Preoii lor în sabie au czut,

i vduvele lor nu vor plânge.

71. i s'au deteptat ca cel ce

doarme Domnul, ca un tare i a-

meit de vin -

72. i au lovit pre vrjmaii si
dinapoi, ocar venic le-au dat lor.

73. i au lepdat lcaul lui Io-

sif, i semin(ia lui Efraim n'au ales.

74. Ci au ales seminia ludei, mun-

tele Sionului pre care I au iubit.

75. i au zidit ca a inorogului sfin-

enia sa pre pmânt, întemeialu-o-au

pre dânsa în veac.

76. i au ales pre David sluga

sa, i l-au luat pre el dela turmele

oilor, dela cele fttoare l-au luat

pre dânsul.

77. Ca s pasc pre lacov sluga

sa, i pre lsrail motenirea sa.

78. i i-au pscut pre dânii în-

tru nerutatea inimei sale, i întru

priceperile mâinilor sale î-a pov-
uit pre dânii.

Psalm 78. Psalmul lui Âsaf.

Dumnezeule, venit-au neamurile în

motenirea ta, spurcaf-au sfânt

Biserica fa.

2. Pus-au Ierusalimul ca o pzi-

toare de poame; pus-au stârvurile

robilor ti mâncri pasrilor ceru-

lui; trupurile celor cuvioi ai ti hia-

relor pmântului.

3. Vrsatu-sau sângeie lor ca apa

împrejurul Ierusalimului, i nu era

cine s-i îngroape.

67. Ierem. 6, 13. 72. 1 Imp. 5, 1, 6. 74. Ps.
131, 14. 76. 1 Parai. 17, 7; 2 Imp. 5, 2.

78. 7- Ps. 136, 3.

4. Fcufu-ne-am ocar vecinilor

notri, batjocur i râs celor dim-
prejurul nostru.

5. Pân când Doamne te vei mâ-
niâ, pân în sfârit se va aprinde

ca focul râvna ta?

6. Vars mânia ta preste neamu-
rile care nu te cunosc, i preste îm-

priile care numele tu nu l-au

chemat.

7. C au mâncat pre lacov, i lo-

cul lui l-au pustiit.

8. S nu pomeneti frdelegile

noastre cele de demult; degrab s
ne întâmpine pre noi îndurrile tale

Doamne, c am srcit foarte.

9. Ajut-ne nou Dumnezeule Mân-
tuitorul nostru, pentru slava nume-
lui tu; Doamne izbvete-ne pre

noi, i curete pcatele noastre

pentru numele tu.

10. Ca nu cândva s zic nea-

murile: unde este Dumnezeul lor?

i s cunoasc întru neamuri, îna-

intea ochilor notri, izbânda sân-

gelui robilor ti, celui vrsat.

îl. S intre înaintea ta suspinul

celor ferecai; dup mrirea bra-

ului tu, pzeie pre fiii celor o-

morîi.

12. Rspltete vecinilor nolri de

apte ori în sânul lor ocara lor, cu

care te-au ocrît pre tine Doamne.

13. Iar noi norodul tu, i oile

punii tale, mrfurisî-ne-vom ie

Dumnezeule în veac. In neam i în

neam vom vestî lauda ta. i

PSALM 79.

Intru sfârit pentru cei ce se vor

schimb; mrturia lui Asaf. Psalmul
pentru Asirieni.

Cela ce pati pre lsrail, ia aminte;

cela ce povueti ca pre o oaie

pre Iosif,

4. Ps. 79, 7. 5. Ps. S8, 45.

6. Ierem. 10, 24. 8. Isaia64, 9; Lev.26, 40.

10. Ps. 41, 3. 12. Isaia 65, 6.

13. Ps 94, 7; Si 99, 3.
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21 Cela ce ezi pre Heruvimi, a-

rat-te înaintea lui Efrairn i Verri-

amin i Manasî.

3. Deteapt puterea ta, i vino

s ne mântueti pre noi.

4. Dumnezeule înîoarce-ne pre noi,

i arai faa ta, i nc vom mântui.

5. Doamne Dumnezeul puterilor,

pân când te vei mâniâ spre ruga

robitor lai?

6. Hrnî-ns-vei pre noi cu pâine

de lacrmi, i ne vei adap cu la-

crmi întru msur.
7. Pusu-ne-ai pre noi întru pri-

gonire vecinilor notri, i vrjmaii
notrii ne-au batjocorit pre noi.

8. Doamne Dumnezeul puterilor,

fnfoarce-ne pre noi, i art îafa

ta i ne vom mântui.

9. Viea din Eghipet o ai mutat,

gonit-si neamurile i o ai rsdit
pre ea.

10. Cale ai fcut înaintea ei i ai

sdit rdcinile ei, i a umplut p-
mântul.

11. Acopcril-au munii umbra ei, i
mîdifeîe ei chedrii lui Dumnezeu.
12. Infins-a viile sale pân la mare,

i pân la rîuri odraslele sale.

13. Penîruce ai surpat gardul ei,

i o culeg pre ea loji cei ce trec

pre cale?

14. O a stricat pre ea vîerui din

pdure, i porcul slbatic o a p-
scut pre ea.

15. Dumnezeul puterilor întoar-

ce-te dar, i caut din cer, f vezi

i cerceteaz viea aceasta.

16. i o svârete pre ea, pre

eare o a sdit dreapta ta; i spre

îiul omenesc, pre carete l-ai înt-

rii {ie.

17. Ars fiind cu foc i spat
afar; de certarea feei tale vor pierî.

79. 2. Ejre 25, 22; 4 Imp. 19, 15; Ps. 95,
Ui i 9S, 1. 6. Ps. 41, 3.

7. Ps. 78, 4; Ps. 43, 13.
9. Isaia 5, l, 7; si 27, 2. 13. Isaia 5, 5.

15. Isaia 63, 15; Ps. 101, 20.
17, 4 Imp. 17, 6

18. S fie mâna fa preste brba-
tul dreptei tale i preste fiul ome-

nesc, pre carele l-ai întrit jie.

19. i nu ne vom depârtâ dela

tine; viâ-ne-vei pre noi, i numele

tu vom chemâ.

20. Doamne Dumnezeul puterilor,

întoarce-ne pre noi, i arat faa fa

i ne vom mântui.

Psalm 80. Intru sfârit; pentru teascuri,

cântarea lui Asaf.

Bucurai-v lui Dumnezeu, ajuto-

rului nostru; strigai Dumneze-

ului lui Iacov.

2. Luai psalmi i dai fimpin,

psaltire înfrumuseat cu alut.

3. Trâmbiai în lun nou cu trâm-

bi, în ziua cea binevesfif a sr-

btorei voastre.

j

4. C porunca lui Israil este, i ju-

|
decala Dumnezeului lui Iacov, mr-

i

turie în fosif au pjjs iui, când a ie-

j

if e! din pmântul Eghipetului, lim-

ba care n'a tiut, a ajiztt.

5. Scos-a de supt sarcin spina-

rea lui; mâinile lui în coni au

slujit.

6. Intru necaz m'ai chemat i te-am

izbvit, auzifu-te-am întru ascundere

de vifor,, cercafu-te-am la apa pri-

gonirei.

7. Ascult norodul meu, i voiu

;

mrturisi ie; îsrailel De m vei a-

1 culâ pre mine,

j
S. Nu va fi întru tine Dumnezeu

nou, nici te vei închina la dumne-

zeu strein.

9. C eu sunt Domnul Dumne-

zeul iu, cel ce te-am scos din p-
mântul Eghipetului; lrgete gura

ta i o voiu umpleâ pre ea.

10. i n'a ascultat norodul meu

glasul meu, i Israil nu s' a uitat la

mine.

80. 3. Numerii 10, 10. 4. Eire 23, 17.

5. Esire 16, 5. 7, B 2 Lege 32, 29.

8. Esire 20, 3.
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îl. i i-am slobozit pre dânii

dupmefe jugirile Inimilor lor, mer-

gc-vor întru meteugirile lor.

12. De m'ar îi ascultat norodul

rneu, Israil de ar îi umblat în c-

ile mele.'

13. întru nimic a îi smerit pre

vrjmaii lor, i asupra celor ce-i

necjea pre dânii a îi pus mâna

mea.

14. Vrjmaii Domnului au min-

ji( Iui, i va îi vremea lor în veac.

15. i i-au hrnit pre ei din gr-

simea grâului, i cu miere din pia-

tr i-au sîurat pre dânii.

. Psalm 81. Cântarea iui Asaf.

Dumnezeu au sttut întru aduna-

rea dumnezeilor, i în mijloc pre

dumnezei va judeca.

2. Pân când judecai nedreptate,

i îejile pctoilor le luai înainte?

3. Judeca|i sirimanului i sracu-

lui; pre cel smerit i pre cei srsc
îndreptai.

4. Scoatei pre cel srac i pre

cei miel, din mâna pctosului iz-

bvii-l pre dânsul.

5. N'au cunoscut, nicf au price-
j

put, întru înîunerec umbl; cltea-
J

sc-se toate temeliile pmântului,
j

6. Eu am zis: dumnezei suntei, i

i îii ai celui prea înalt toi. i

.7. Iar voi ca nite oameni murii,

i ca unul din boieri cdei.
8. Scoaî-tc Dumnezeule, judec

pmântul, c tu vei mofenî întru

toate neamurile.

Psalm 82. Cântarea Iui Asaf.

Dumnezeule, cine se va asemn
ie? S nu taci, nici s te îm-

blânzeti Dumnezeule 1

11, Isaia 65, 2; Fapte 14, 15.

12. Varub 3, 13; Isaia 48, 18' i 65, 2.

14. Ps. 17, 44.

15, Ps. 147, 3; H 2 Lege 32, 13.

81. 2. Ps. 57, 2, 3.

3. Eire 22, 21; Ps. 57, 1, 4. Pilde 24 ,11.

5. Ps. 74, 4; Ioan 10, 34. 8. Evrei t, 2.
j

82. 1- Ps, 34, 22. I

2. C iat vrjmaii ti s'au în-

trit!; i cei ce te ursc pre tine

au ridicat capul.

3. Asupra norodului tu au me-

teugit gând, i s'au sîtuii îm-

protiva sfinilor ti.

A.. Zis-au: venii i s-i pierdem

pre dânii din neam, i s nu se

mai pomeneasc numele lui Israil

înc.

5. C s'au sftuit în unire dimpre-

un, împrotiva ta aezmânt au pus

lcaurile ldurneilor i IsmaiUemi.

6. Moav i Agarenii, Gheval i
Ammon i Amalic, cei de alt neam
cu cei ce lcuesc în Tir.

7. C i Assur a venit împreun
cu dânii, îcutu-s'au spre ajutor

fiilor lui Lot.

8. F-îe lor ca lui Madiam i Si-

sarii, ca lui îavin la rîul Chison.

9. Pieriî-au în Endor; fcufu-s'aU

ca gunoiul pmântului.

10. Pune pre boierii lor ca pre

Oriv i Ziv i Zevee i Salmana.

11. Pre toi boierii îor carii au zis:

s motenim nou jertfelnicul lui

Dumnezeu.

12. Dumnezeul meu, pune-i pre ei

ca o roat, ca trestia înaintea feei

vântului.

13. Ca focul care arde pdurea,

ca vpaea care arde munii.

14. Aâ vei goni pre dânii întru

viforul tu, i întru mânia ta vei

turbur pre ei,

15. Umple feele lor de ocar, t
vor cuta numele tu Doamne.

16. S se ruineze i s se tur-

bure în veacul veacului, i s se

înîrunteze i s piar.

17. i s cunoasc c numele îi

este Domnul; tu însui cel prea

înalt preste tot pmântul.

10. lud. 7, 25,
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Psalm 83. Intra sfârit, pentru teascuri,

fiilor lui tare.

Câl
sunt de iubite lcaurile laie

Doamne al puterilorl Dorete i
se sfârete sufletul meu spre curile

Domnului.

2. Inima mea i trupul meu s'au

bucurat de Dumnezeul cel viu.

3. C pasrea 'a aflat eii cas,
i turtureaua cuib eii, unde-i va

pune puii si.

4. Altarele tale Doamne al pute-

rilor, împratul meu i Dumnezeul
meu.

5. Fericii carii lcuesc în casa fa,

în vecii vecilor te vor luda.

6. Fericit este brbatul, cruia este

ajutorul lui deîa tine; suiuri în i-

nîma sa a pus în valea plângerii,

în locul care a pus.

7. C binecuvântare va dâ cel ce

pune lege, merge-vor din putere în

putere, arfâ-se-va Dumnezeul dum-
nezeilor în Sion.

8. Doamne Dumnezeul puterilor,

auzi rugciunea mea, ascult Dum-
nezeul lui Iacov.

9. Scufiiorul nostru vezi Dumne-
zeule, i caut la îaa unsului tu.

10. C mai bun este o zi în curile

tale, decât mii.

11. Ales-am a fi lepdat în casa

Dumnezeului meu, mai vârtos decât

a lcui în lcaurile pctoilor.

12. C mila i adevrul iubete

Domnul; Dumnezeu dar i slav
va dâ.

13. Domnul nu va face lipsii de

bunti pre cei ce umbl întru ne-

rutate. Doamne Dumnezeul pute*

rilor, fericit este omul cel ce ndj-
dueie întru tine.

83. 2. Ps. 41, 1, 2; 121, i.

8. Ps. 2, 6; 21, 2Si 41, 7.

9. Ps. 88, 18.

13. Ps. 88, 19.

Psalm 8i Intru sfârit, fiilor lui Kore.

Bine ai voit Doamne pmântului

tu; întors-ai robimea luiîacov.

2. Lsal-ai frdelegile poporului

tu, acoperit-ai toate pcatele lor.

3. Potolit-ai toat mânia ta, în-

torsu-te-ai de ctre iuimea mâniei

tale.

4. Infoarce-ne pre noi Dumnezeu!

mântuirilor noastre; i-i întoarce

mânia ta deia noi.

5. Au doar în veci te vei mâniâ

spre noi? Sau vei întinde mânia ta

din neam în neam?
6. Dumnezeule! Tu întorcându-te

ne vei vieâpre noi, i norodul tu se

va veseîî de tine.

7. Arat nou Doamne mila ta,

i mântuirea ta o d nou.
8. Auzi-voiu ce va gri întru mine

Domnul Dumnezeu; c va gri pace

preste norodul su,

9. i preste cei cuvioi ai si, i
preste cei ce îi întorc inima spre

dânsul.

10. Ins aproape este de cei ce

se tem de dânsul mântuirea lui, ca

s se slluiasc slava în pmân-
tul nostru.

11. Mila i adevrul s'au întâm-

pinat, dreptatea i pacea s'au s-
rutat.

12. Adevrul din pmânt a rs-
rit, i dreptatea din cer a privit.

13. C Domnul va dâ buntate, i
pmântul nostru îi va dâ rridul su.

14. Dreptatea înaintea lur va rrter-

ge, i va pune în cale paii"s^i.

Psalm 85. Rugciunea lui David.

Pleac Doamne urechia ta, i m
auzi, c srac i lipsit sunt eu.

2. Pzete sufletul meu, c cuvios

sunt, mântuete pre robul tu Dum-

84:. 2. Ps. 31, 1.

4. Ps. 70, 20. 11. Evt. 7, 2.

13. Ps. 66, 5.



PSALM 85—86 -87 733

nezeul meu, pre cel ce ndjduete

spre fine.

3. Miluete-m Doamne, cci, c-

Irc fine voiu strig toat ziua, ve-

selete sufieful robului tu, cci, c-

tre (ine am ridicai suîleful meu.

4. C tu Doamne eîi bun, blând

t mull milostiv, tuturor celor ce te

chiam pre tine.

5. Ascult Doamne rugciunea

mea, i ia aminte glasul cererii mele.

6. In ziua necazului meu am stri-

gat ctre tine, c m'ai auzit.

7. Nu este asemenea ie întru dum-

nezei Doamne, i nu este dup fap-

tele tale.

8. Toate neamurile câte ai fcut

vor veni, i st vor închina înainteâ

ta Doamne, i vor slvi numele fu.

9. C mare eti tu i cel ce faci

minuni, tu eti Dumnezeu însui.

10. Povuefe-m Doamne în ca-

lea fa, i voiu merge întru adevrul

tu, veseleasc-se inima mea, ca s
se team de numele tu.

11. Mrturisi-m-voiu fie Doamne
Dumnezeul meu cu toat inima mea,

i voiu slvi numele tu în veac.

12. Cci mila ta mare este spre

mine, i ai izbvit sufletul meu din
|

iadul cel mat de jos.

13. Dumnezeule, clctorii de lege

s'au sculat asupra mea, i aduna-

rea celor tari au cutat sufletul meu,

i mi te-au pus pre tine înaintea lor.

14. i tu Doamne Dumnezeul meu
eti îndurat i miiosfiv, îndelung

rbdtor l mult milostiv i ade-

vrat.

15. Caut spre mine i m milu-

efe, d tria ta sîugei tale.

16. i mântuete pre Hui slujni-

cei fale, f cu mine semn spre bine,

i s vaz cei ce m ursc i s se

85. 4. îoil 2, 13. 6. Ps. 49, 16.

7. B 2 Lege 6, 4. 8. Ps. 71, 11; 10Î, 19.

9. Ps. 135, 4; Ps. 94, 3.

10. Ps, 24, 4. 13. Ps. 53, 3.

11. Ps. 102, 4; îoil, 2, 13; Ps. 144, 8.

16. Ps. 142, 14.

ruineze; c tu Doamne mi-ai aju-

tat mie, i m'ai mângâiat.

Psalm 86. Fiilor lui Kore, Psalmul

cântrii.

Temeliile lui în munii cei sfini;

iubete Domnul porile Sionului,

mai muit decât toate slaele lui

lacov.

2. Prea slvite s'au grit pentru

fine, cetatea lui Dumnnzeu.

3. Aduce-mi-voîu aminte de Raav

i de Vavilon; de cei cem gonesc

pre mine.

4. i iat cei de alt seminie i
Tirul i norodul Arapilor,, acetia

s'au nscut acolo.

5. Maic Sionul va zice omul, i
om s'a nscut într'însul, i însu cel

prea Înalt l-au întemeiat pre dânsul.

6. Domnul va povesfî în scriptura

noroadelor i a boierilor acelora ce

s'au nscut într'însul.

7. Precum al tuturor celor ce se

veselesc, le este lcaul la tine.

PSALM 87.

Cântarea Psalmului fiilor lui Kore,
întru sfârit; pentru Maelet, ca s r-
spunz cuvântul priceperii lui E-

tam Israilteanul.

Doamne Dumnezeul mântuirii

mele, ziua am strigat, i noap-

tea înaintea ta.

2. S intre înaintea fa rugciunea

mea, pleac urechea la spre ruga

mea.

3. C s'au umplut de rele sufle-

tul meu, i vieaa mea de iad s'a

apropiaf,

4. Socotit am foti cu cei ce se

pogoar în groap; fatuf«-m'am ca

un om neajutorit, întru cei mori
slobod.

5. Ca nite rnii ce dorm în mor-

86. 1. Ps. 67, 17; i 124, 2.

2. Ps. 45, 4. 5. Isaia 14, 32.

87. 3. Ps. 122, 4.
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mâni, de cari nu fi-ai mai adus a-

minte; i ei dela mâna ia s'au le-

pdat
6. Pusu-m'au în groapa cea mai

de desupt, întru ceîe întunecate i
în umbra mor|ii.

7. Asupra mea s'a întrit mânia

ta, i toate valurile tale le-ai adus

preste mine.

8. Deprtat-ai pre cunoscuii mei

dela mine, pusu-m'au urîciune loru.

9. Datu-m'am i n'am ieit; ochii

mei au slbit de srcie.

ÎO. Sirigat-am ctre tine Doamne
toat ziua, tins-am ctre tine mâi-

nile mele.

11. Au doar morilor vei face mi-

nuni? Sau doftorii vor sculâ i se

vor mrturisi ie?

12. Au doar va spune cineva în

mormânt mila ta, i adevrul tu
întru pierzare?

13. Au cunoate-se-vor întru în-

funerec minunile tale, i dreptatea

ta în pmânt uitat?

14. i eu ctre tine Doamne am
strigat, i dimineaa rugciunea mea
le va întâmpina.

15. Pentruce Doamne lepezi su-

fletul meu? întorci faa ta dela mine?

16. Srac sunt eu i întru oste-

nele din tinereele mele; i înlân-
du-m m'am smerit i m'am mâhnit.

17. Preste mine au venit mâniile

tale, înîricoeriîe tale m'au turburat.

18. Incunjuraîu-m'au ca apa, toat

ziua m'au cuprins împreun.

19. Deprtat-ai dela mine pre pri-

etenul i pre vecinul i pre cuno-

scuii mei din ticloie.

Psalm 88. Ai înelegerii lui Etam

Israilteanitf.

Milele tale Doamne în veac voiu

luda.

6. Ps. 140, S. 9. Plâng 2, îî. 10. Ps 142, 6.

11. Ps. 6, 5; Ps. 29, 9; Isaîa 38, 18.

12. Ps. 6, 5. 14. Ps. 5, 3.

15. Iov Î3, 24. 16. Iov 9, 35.

2. In neam i în neam voiu vesti

adevrul tu în gura mea.

3. C ai zis: în veac mila se va
zidi, în ceruri se va gti adevrul tu,

4. Pus am aezmânt de lege ce-

lor alei ai mei; juratu-m'am lui Da-

vid slugei mele, pân în veac voiu

gti smâna ta.

5. i voiu zidi în neam i în neam
scaunul tu.

6. Mrturisî-vor cerurile minunile

tale Doamne, i adevrul tu întru

adunarea sfinilor.

7. C cine în nori se va potrivi

cu Domnul, se va asemn Dom-
nului întru fiii iui Dumnezeu?

8. Dumnezeu cel ce se proslve-

te în sfatul sfinilor, mare i înfri-

coat este preste toi cei dimpreju-

rul lui.

9. Doamne Dumnezeul puterilor,

cine este asemenea ie? Tare eti

Doamne, i adevrul tu împreju-

rul tu.

! 10. Tu stpâneti puterea mrii,

i pornirea valurilor ei tu o pofo-

;

Ieti.

lî. Tu ai smerit ca pre un rnit

pre cel mândru; întru braul pute-

j
rei tale ai risipit pre vrjmaii ti.

! 12. Ale taie suni cer urile i al tu
este pmântul, lumea i plinirea ei

tu o ai întemeiat; miaznoapte i
marea tu al zidit.

13. Tavokuj i 'Ermonul întru, nu-

mele tu se vor bucur/ braul tu
este cu putere.

14.S se întreasc mâna ta, înak

-se dreapta ta, dreptatea i jude-

cata esie gtirea scaunului tu.

|
15. Mila i sdcvrul vor merge

înaintea feei tale, fericit este noro-

dul care tie strigare.

16, Doamne întru lumina fetei fale

88. 4. 2 Imp. 7, 12; 1 Parai. 28, 7.

6. Ps. 49, 7; Ps. 18, 1

.

•i 8. Daniil 7, 10; Hpoc. 4, 11.

9. H 2 Lege 3, 24. 10. iov, 9, 8.

12. Fac. 1, 1; Iov 9, 9; Ps. 23, l.

14. Ps. 96, 2. 16. Isaîa 2, 5.
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vor bucur loata ziua, i înirudrep

(a se vor înl.

merae.
înlru nUrtld€ <SU 82

vor

tt? ca"îauda puterei lor tu eti,

{ întru
bunvrerea ta se va înla

LrnU l
nostru. _

18 C a Domnului este sprinneala,

i a
sfântului lui Israil împratului

n
°î9

r

Atuncea ai grif în vedenii h-

flor ii, si ai zis: pus-am ajutor spre

cel tare," îniat-am pre cel ales din

norodul meu.
_

20. Aîlaf-am pre Dsvid sluga mea,

cu untdelemn sfânt ai meu l-am uns

pre el.

21. Pentruc mâna mea va ajuta

lui, i braul meu va întri pre dânsul.

22. Nu se va folosi vrjmaul în-

tru el, i fiul îr*deîegei nu va a-

dauge a-i face lui ru.

23. i voiu ti dela faa lui pre

vrjmaii lui, i pre cei ce-1 ursc

pre el îi voiu înfrânge.

24. i adevrul meu i mila mea

cu dânsul; i întru numele meu se

va înla cornul lui.

25. i voiu pune în mare mâna

iui, i în rîuri dreapta Iul.

26. Acela m va chema pre mine;

Tatl meu eti tu, Dumnezeul meu
i sprijinitorul mântuire!- mele.

27. i eu întâiu nscut voiu pune

pre dânsul, înalt mai piuit decât

împraii pmântului.

28. In veac voiu pzi lui mila mea,

i aezmântul de lege al meu cre-

dincios lui.

29. i voiu pune în veacul vea-

cului smâna lui, i scaunul lui ca

zilele cerului.

30. De vor ls îiii lui legea mea,

i dup judecile mele nu vor umbla.

31. De vor spurc dreptile mele,

i poruncile mele de nu le vor pzi.

17. Ps. 74, 10. 18. Ps. 83, 9.

20. l Imp, 16. 13; Fap. 13, 22.

21, Ps. 61, a, 25. Ps. 71, 6.

27. 1 Parai. 17, i3. 28. 2 Imp 7, 14.

30. 3 Imp. 9, 6.

32. Certâ-voiu cu toiag frdele-
gile lor, i cu bti strâmbtile lor.

33. iar mila mea nu o voiu de-

prta dela dânii, nici voiu face

strâmbtate întru adevrul meu.

34. Nici voiu spurca aezmân-
tul meu; i cele ce ies prin buzele

mele, nu ie voiu defima.

35. Odat m'am jurat întru cef

sfânt al meu, au minî-voiu lui Da-

vid?

36. Srnânfa iui în veac va r-
mânea, i scaunul Iui ca soarele îna-

intea mea, i ca luna svârit în

veac, i martor în cer credincios.

37. Iar tu ai lepdat i ai defi-

mat, zbovit-ai pre unsul tu.

38. Surpat-aî aezmântul robu-

lui tu, spurcat-ai în pmânt sfin-

enia lui.

39. Stricat- ai toate gardurile lui,

pus-ai triile lui fric.

40. Jefuitu-î-au pre el toi cei ce

cltoreau în cale, fcutu-s'a ocar
vecinilor si.

4î. Inljaf-ai dreapta celor ce-i

necjesc pre dânsul; veselif-ai pre

loji vrjmaii Iul.

42. întors-ai ajutorul sbiei Sui, i
nu l-ai aprat pre ei în rsboiu.

43. Stricatu-l-ai din curenia Iul,

scaunul lui în pmânt l-ai surpat.

44. Micorat-ai zilele vremei Iul;

vrsat-ai preste dânsul ruine.

45. Pân când Doamne te întorci,

pân în sfârit e va aprinde ca fo-

cul mânia ta?

46. Adu-i aminte ce este statul

meu, c au doar îndeert ai zidit

pre toi fiii oarnenilof?

47. One este omul, carele va ti

viu, i s nu vaz moarte? S-i
izbveasc sufletul su din mâna
iadului?

48. Unde sunt milele tale cele din

32. 2 Imp, 7, 14. 35. Evr. 6, 13, 18.

i 36. 2 hrvp. 7, iC; Ps. 71, 5; si 71, 17.
I 45. Ps. 73, 5. 47. Ps. 48, 14; Eccl. 6, 6.

[ 48. 2 Imp. 7, li.
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început Doamne, cu care fe-ai jurat

Iui David întru adevrul tu?
49. Adu- i aminte Doamne de o-

cara robilor ti, pre care am jinut

în sânul meu, a multe neamuri:

50. Cu care au ocrit vrjmaii ti

Doamne, cu care au ocrit schim-

barea unsului tu.

51. Bine este cuvântat Domnul în

veac, fie, fie.

Psalm 89. Rugciunea lui Moisi, omul

lui Dumnezeu,

Doamne, scpare te-ai fcut nou
în neam i neam.

2. Mai 'nainfe de ce s'au fcut mun-
ii i s'au zidit pmântul t lume^;

i din veac i pân în veac tireti.

3. Nu întoarce pre om întru sme-

renie, i ai zis: întoarcei-v fiii oa-

menilor.

4. C o mie de arii înaintea ochi-

lor ti Doamne, ca ziua de ieri care

a trecut.

5. i streaja în noapte, urgisire

anii lor vor fi; dimineaa ca iarba

va trece.

6. Dimineaa va înîîorî i va trece;

decusear va cdea, învârioâ-se-

va i se va uscâ.

7. C ne-am sfârit întru iuimea

ta, i întru mânia ta ne-am turburat.

8. Pus-ai frdelegile noastre îna-

intea la, veacul nostru întru lumi-

narea feei tale.

9. C toate zilele noastre s'au îm-

puinat, i întru mânia ta ne am
stins.

10. Anii notrii ca un peanjen

s'au socotit, zilele anilor notri în-

tru dânii aptezeci de ani.

11. Iar de vor fi în puteri, optzeci

de ani; i ce este mai mult decât

acetia, osteneal i durere.

89. 2. Iov 15, 7; i 36, 26; Ps. 92, s; Pilde

8, 25; 3. Ecles. 12, 7. 4. Ps. 38, 6,

5, îsaia 40, 7; Ps. 102, 15; Iov 7, 7.

6. Ps. 38, 6. 8. Ps. 18, 13*. Isaia 64, 6.

9. Ps. Iv2, 15; Iov 14, l. 10. Sirab 18,8.

12. C au venit blândee preste

noi i ne vom pedepsi.

13. Cine tie puterea iuimei tale?

i de frica ta mânia ta s o nu-

mere?

14. Dreapta ta aâ cunoscut o

f mie, i pre cei ferecai cu inima

întru înelepciune.

15. Inîoarce-te Doamne, pân când?

i te umilete spre robii ti.

16. Umplutu-ne-am dimineaa de

mila ta Doamne, i ne-am bucurat

i ne-am veselit în toate zilele noa-

stre.

17. Veselitu-ne-am pentru zilele în

care ne-ai smerit pre noi, anii întru

cari am vzut rele,

18. i caut spre robii ti i spre

lucrurile tale, i îndrepfeaz pre fiii

lor.

19. i fie lumina Domnului Dum-
nezeului nostru preste noi, i lucru-

rile mâinilor noastre le îndrepfeaz

spre noi, i lucrul mâinilor noastre

îndrepteaz-1.

Psalm 90. Lauda cântrii lui David,

nescris deasupra la Erei.

Cel ce lcuete întru ajutorul ce-

lui prea înalt, întru acoperemân-

tul Dumnezeului cerului se va s-
llui.

2. Zice-va Domnului: sprijinitorul

meu eti, scparea mea, Dumnezeul

meu, i voiu ndjdui spre dânsul.

3. C el te va izbvi din cursa

vântorilor i de cuvântul turbu-

rtor.

4. Cu spatele sale va umbri ie,

i supt aripile lui vei ndjdui.
5. Cu arm te va încunjurâ ade-

vrul lui; nu le vei teme de frica

de noapte.

6. De sgeata ce zboar ziua, de

lucrul ce umbl întru înfunerec, de

90. 3. Ps. 123, 7.

4. Iov 5, 19; Ps. 56, 2.

5. Cântri 3, 8; Pilde 3, 25.
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întâmplare i de dracul cel de a-

miaz zi.

7. Cdeâ-va despre lafurea ia o

mie, i zsce mii deadreapta ta, i

spre fine nu se vor apropia.

8. Ins cu ochii ti vei privi, i
rspltirea pctoilor vei vedeâ.

9. C tu Doamne ndejdea mea,

pre cel prea înalt ai pus scpare ie.

10. Nu vor veni ctre tine rele, i
bfae nu se va apropiâ întru lca-

ul tu.

11. C îngerilor si va poruncî

pentru tine, ca s te pzeasc în

toate cile tale.

12. Pre mâini te vor ridic, ca

nu cândvâ s împiedici de piatr

piciorul tu.

13. Preste aspid i vasilisc vei

înclecâ, i vei clcâ preste leu i
preste balaur.

14. C spre mine a ndjduit, i-1

voiu izbvi pre el; acoperi-voiu pre

el, c a cunoscut numele meu.

15. Strigâ-va ctre mine, i-1 voiu

auzi pre el, cu dânsul sunt în ne-

caz; scoate-l-voiu pre dânsul i-l

voiu mrî.

. 16. Cu lungime de zile îi voiu

umpleâ pre el, i voiu arta lui mân-
tuirea mea.

Psalm 91. Psalmul cântrii la ziua

Sâmbetei. \
Bine este a se mrturisi Domnu-

lui, i a cântâ numelui tu prea

înatte.

2. A vesti dimineaa mila fa, i
adevrul tu în toat noaptea.

3. In psaltire cu zece strune, cu

cântare în alut.
4. C m'ai veselit Doamne întru

fptura ta, i întru lucrurile mâini-

lor tale m voiu bucur.

10. Ps. 120, 6-8.
11. Mat 4, 6; Lucâ 4, 10; Pilde 4, 12.

12. Lucâ 4, 11. 13. Iov 5, 22.

14. Ps. 50, 15.

91, 1. Ps. 146, 1. 2. Ps. 53, 10.
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5. Cât s'au mrit lucrurile tale

Doamne, foarte s'au adâncit gân-

durile fale.

6. Brbatul cel nepriceput nu va

cunoate, i cel neînelegtor nu va
înelege acestea.

7. Când au rsrit pctoii ca

iarba, i s'au ivit toi cei ce fac f-
rdelegea.

8. Ca s piar în veacul veacu-

lui, iar tu prea înalt eti în veac

Doamne.

9. C iat vrjmaii ti Doamne,

c iat vrjmaii ti vor pierî, i se

vor risipi toi cei ce lucreaz fr-
delegea.

10. i se va îniâ ca al inoro-

gului cornul meu, i btrâneele

mele în untdelemn gras.

11. i a privit ochiul meu întru

vrjmaii mei i întru cei vicleni ce

se scoal asupra mea va auzi ure-

chea mea.

12. Dreptul ca finicul va înflori, i
ca chedrul cel din Livan se în-

muli.

13. Rsdii fiind în casa Dom-
nului, în curile Dumnezeului no-

stru vor înflori.

14. Înc se vor înmuli întru b-
trânee unse, i bine petrecând vor

fi, ca s vesteasc,

15. C drept este Domnul Dum-
nezeul nostru, i nu este nedrep-

tate înfru dânsul.

PSALM 92.

In ziua cea mai înainte de Sâmbt,
când s'a lcuit j>amantul, lauda

cântrii lui David.

ornnul au împrif, întru po-

doab s'au îmbrcat, îmbrca-

iu-s'au Domnul întru putere i s'au

încins.

5. Ps. 8, 2, 9; 103, 25; Ps. 138, 5.

7. Ps. 36, 10. Ps. 17, 3.

11. Ps. 54, 9} 58, 11.

12. Osea 14, 6.
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2. Pentruc au întrit lumea, care

nu se va clii.

3. Gafa este scaunul tu de afun-

cea, din veac eti tu.

4. Ridicat-au rîurile Doamne, ri-

dicat-au rîurile glasurile lor.

5. Ridicâ-vor rîurile valurile lor,

de glasuri de ape multe.

6. Minunate sunt înlrile m-
rii, minunai esle înlru cele înalte

Domnul.

7. Mrturiile tale s'au încredin-

at îoarle; casii tale se cuvine sfin-

enie Doamne, întru lungime de zile.

Psaim 93. Psalmul lui David, întru a

)
patra a Sâmbetit.

Dumnezeul izbândirilor, Domnul
Dumnezeul izbândirilor cu în-

drzneal au sttut.

2. Inalj-le cela ce judeci pmântul,
rspltete rspltirea celor mândri.

3. Pân când pctoii Doamne,
pân când pctoii se vor fli?

4. Vor spune i vor grî nedrep-

tate, vor grî toi cei ce lucreaz

frdelege.

5. Pre norodul tu Doamne l-au

împilat, i motenirea ta o au do-

sdit.

6. Pre vduv i pre srac au o-

morît, i pre nemernic au ucis.

7. i au zis: nu va vedea Domnul,
nici va pricepe Dumnezeul Iui îacov.

8. Înelegei dar cei neînelepi în-

lru popor, i cei nebuni înelepii-

v vreodat.

9. Cel ce au sdit urechea, au nu

aude? Sau cel ce au zidit ochiul,

au nu privete?

10. Cel ce pedepsete neamurile,

au nu va cert? Cel ce înva pre

om minte,

îî. Domnul cunoate gândurile

oamenilor, c sunt dearte.

92. 3. Ps. 89, 2; 101, 13. 4. Ps. 45, 4.

93. 3. Ps. 30, 18. 6. Iov 22, 9. 9. Eite
4, 11. 11. Ps. 32, 15; 1 Cor. 3, 20.

12—93-94

12. Fericit este omul pre carele

vei certâ Doamne, i din legea ta

îl vei înv pre el.

13. Ca s-l îmblânzeti pre el din

zilele cele rele, pân ce seva spâ
pctosului groap.

14. C nu va lepd Domnul pre

norodul su, i motenirea sa nu o

va prsi.
15. Pân ce dreptatea se va în-

toarce la judecat, i cei ce se in

de dânsa toi cei drepi la inim.

16. Cine se va sculâ cu mine a-

supra ceîor ce viclenesc? Sau cine

va st împreun cu mine asupra

celor ce lucreaz frdelege?

17. De nu mi-ar îi ajutat mie Dom-
nul, puin nu s'ar îi slluit în iad

sufletul meu.

18. De am zis: s'a cltit piciorul

meu, mila la Doamne mi-a ajutat

mie.

13. Dup mulimea durerilor mele

în inima mea, mângâerile tale au

veselit sufletul meu.

20. S nu îie împreun cu tine

scaunul îrdelegei, cel ce zidete

osteneal preste porunc.

21.Vânâ-vor asupra suîletului drep-

tului, i sânge nevinoval vor osândi.

22. i s'au fcut mie Domnul spre

scpare, i Dumnezeul meu spre a-

jutorul ndejdei mele.

23. i va rsplti lor Domnul f-
rdelegea lor; i dup rutatea lor

îi va pierde pre dânii Domnul Dum-
nezeul nostru. -

PSALM 94.

Lauda cântrii lui David, nescris

deasupra la Evrei.

Venii s ne bucurm Domnului,

i s strigm lui Dumnezeu mân-

tuitorului nostru.

2. S întâmpinm faa lui întru

12. Evrei 12, 6. 14. Isaia 57, 16.

18. Ps. 72, 2. 23. Ps. 7, 15, 16.

94. / Ps. 95, M; si 96, 1.
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„,«rfurisire. i în psalmi s-i sfri-

3 C Dumnezeu mare esfe Dom-

tiul i împrat mare presie toi

mântui.

4 C în rpâna lui sunt marginile

pmânîuM, ?i înlrile mun{ilor ale

lui sunt.

5. C a lui esfe marea, i el o au

fcut pre ea. ?* uscatul mâinile lui

l-au zidit.

6. Venii s ne închinm i s c-

dem lui,is plângem înaintea Dom-

nului celui ce ne-au fcut pre noi.

7. C el esfe Dumnezeul nostru,

i noi norodul punii !ui, i oile

mâinii lui.

8. Asfzi de vei auzî glasul lui,

s nu v învârtoai inimile voastre.

9. Ca întru înfrîfare, precum în

ziua ispitirii în pustie.

10. Unde m'au ispitit prinii vo-

tri, ispififu-m'au i au vzut lucru-

rile mele.

11. Patruzeci de ani am urît pre

neamul acesta, i am zis: pururea

rtcesc cu inima.

12. i ei n'au cunoscut cile mele,

c m'am jurat înlru mânia mea, de

vor intrâ înfru odihna mea.

PSALM 95.

Lauda cântrii lui David, când
s'a zidit casa dup robie; nescris dea-

supra la Evrei.

Cântai Domnului cântare nou,
cântai Domnului foi pmântul.
2. Cântai Domnului, binecuvân-

tai numele lui, bine vestii din zi

în zi mântuirea lui.

3. Vestii înfru neamuri slava lui,

în toate noroadele minunile lui.

4. C mare este Domnul i lu-

3. Ps. 85, 7! 95, 4. 4. Iov 26, 7.

6. Ps. 99, 2; Ps. 95, 8; 99, 3.

7. Ps. 78, 14; i 99, 3.

9. Eire 17, 7; ci 2 Lege 6, 16; Evrei 3, 7.

11. Evrei 3, 17.

12. Num 14, 23; Evrei 4, 3.

95. 1' 1 Parai. 16, 23; Jsaia 42, 10.

dat îoarfe, înfricoat esfe mai pre
sus decât foi dumnezeii.

5. C foi dumnezeii pgânilor
sunf draci; iar Domnul cerurile au
fcui. •

6. Mrturisire i iruuiu*..^ ^
înaintea lui, sfinenie i mare cuvi-

in înfru sfinirea iui.

7. Aducei Domnului motenirile

neamurilor; aducei Domnului slav
i cinste, aducei Domnului slav
numelui lui.

8. Ridicai jertfe i intrai în curile

lui, închinai-v Domnului în curfea

cea sfânt a lui.

9. S se clteasc de faa lui fot

pmântul; spunei înfru neamuri, c
Domnul au împrif.

10. Penfruc au întrit lumea, care

nu se va clti, judecâ-va noroade

înfru dreptate.

11. S se veseleasc cerurile i
s se bucure pmântul, clfeasc-se

marea i plinirea ei, bucurâ-se-vor

câmpii i foate cele ce sunt întru

dânii.

12. Afuncea se vor bucura foate

lemnele pdurii de faa Domnului,

c vine, c vine s judece pmânful.

13. ]udecâ-va lumea întru drep-

tate, i noroadele înfru adevrul su.

PSALM 96.

Psalmul lui David, când pmântul lui

s'a aezat, nescris deasupra la Evrei.

Domnul au împrif, s se bu-

cure pmântul, veseleasc-se o-

sfroave multe.

2. Nor i negur împrejurul iui,

dreptatea i judecafa esfe îndrepta-

rea scaunului lui.

3. Foc înaintea lui va merge, i
va arde împrejur pre vrjmaii lui.

7. n 2 Lege 32, 3; Ps. 28, 1 i 2.

8. Ps. 94, 6. 9. Ps. 96, 1.

11. Ps. 94, î; 97, 1, S; Isaia 49, 13; i 52, 9.

13. Ps. 9, 8; i 97, 9, 11.

Q6. 1- Ps. 94, 1; 95, 9, 11; Isaia 42, 11.

2. Ps. 88, 14. 3. Ps. 17, 14.
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4. Strlucil-au fulgeriîe îui lumii,

vzut-a i s'a cltit pmântul.

5. Munii ca ceara s'au topit de

fata Domnului, de fata Domnului a

tot pmântul.

q ycciu -« ^enirtfit areptarea lui,

i aii vzut toate noroadele slava lui.

7. S se ruineze to|i cei ce se

închin celor cioplii, cei ce se la-

ud în idolii lor.

8. Inchinafi-v lui fo|i îngerii lui;

auzit-a i s'a veselit Sionul.

9. i s'au bucurat fetele jidovi-

mei, pentru judecile tale Doamne.

10. C tu Domnul cel prea înalt

preste tot pmântul, foarte le-ai prea

înljat mai pre sus decât toti dum-
nezeii.

11. Cei ce iubii pre Domnul, u-

rîi cele rele; pzete Domnul su-

fletele cuvioilor si, din mâna p-
ctosului îi va izbvi pre dânii.

12. Lumin au rsrit dreptului,

i celor drepi cu inima veselie.

13. Veseliti-v drepilor întru Dom-
nul, i v mrturisii pomenirii sfin-

eniei lui.

Psalm 97. Lui David.

Cânta(i Domnului cântare nou;
c minunate au fcut Domnul.

2. Mâniuitu-l-au pre el dreapta

lui i braul cel sfânt al lui.

3. Cunoscut au fcut Domnul
mântuirea sa, înaintea neamurilor

au descoperit dreptatea sa.

4. Pomenil-au mila sa lui îacov,

i adevrul su casei lui Israil.

5. Vzut-au toate marginile p-
mântului mântuirea Dumnezeului

nostru.

4. flpoc. 4, 5. 6. Ps 88, 6; Ps. 18, 1.

7. l Imp. 5, 3; Eire 20, 4; H 2 Lege 5,

8; Lev. 26; Isaia 2, 20; Isaia 42, 17; i
44, 11.

8. Isaia 45, 16; i Evrei 1, 6.

10. Jsaia 2, 19, 21.

11. Evrei 1, 6; Hmos, 5, 15.

12. Iov 22, 28. 13. Ps. 31, 12; Ps. 29, 4.

97. 2. Isaia 42, 10; i 52, 10.

4. Lucâ 1, 72. 5. Isaia 52, 10.

6. Strigai lui Dumnezeu tot p*
mântui, cântai i v bucurai i
cântai.

7. canian Domnului cu alut, cu
alut i glas de psalm, cu trâm-

bie ferecate i cu glas de frâmbift

de corn.

8. Strigai înaintea împratului
Domnului, clteasc -se marea i
plinirea ei, lumea i toti cei ce lâ-

cuesc într'însa.

9. Rîurile vor bate cu mâna deo-

dat, munii se vor bucur de fata

Domnului, c vine, c vine s ju-

dece pmântul.

10. Judecâ-va lumea întru drep-

tate i noroadele cu îndreptare.

Psalm 98. Lui David.

Domnul au împrtit, s se mâ-
nie noroadele, cela ce ade pre

Heruvimi clteasc-se pmântul.

2. Domnul în Sion este mare, i
înalt este preste toate noroadele.

3. Mrturiseasc-se numelui tu
celui mare, c înfricoat i sfânt

este; i cinstea împratului jude-

cat iubete.

4. Tu ai gtit îndreptrile, jude-

cata i dreptatea întru lacov tu o

ai fcut.

5. Înlai pre Domnul Dumnezeul
nostru, i v închinai aternutului

picioarelor lui, c sfânt este.

6. Moisî i Aaron întru preoii lui,

i Samuil întru cei ce chiam nu-

mele îui.

7. Chernaf-au pre Domnul, i el

i-au auzit pre ei, în stâlp de nor

au grit ctre dânii.

8. C pzeau mrturiile lui i po-

runcile lui, care le-au dat lor.

9. Doamne Dumnezeul nostru, tu

i-ai auzit pre ei; Dumnezeule tu mi-

6. Ps. 95, 11; i 99, 1.

8 Isaia 44, 23. 10. Ps. 95, 13.

98. 1- Ps. 95, 11; 79, 2.

5. Ps. 131, 7.
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lostiv te-ai fcui lor, i izbândind

spre foaie izvodirile lor.

10. înlai pre Domnul Dumne-

zeul nosiru i v închinai în mun-

tele cel sfânt al lui, c sfânt este

Domnul Dumnezeul nosiru.

Psalm 99. Spre mrturisire.

Strigai Iui Dumnezeu tot pmân-
tul, slujii Domnului întru veselie,

intrai înaintea lui întru bucurie.

2. Cunoatei c Domnul acesta

este Dumnezeul nostru, el ne-au f-

cut pre noi, i nu noi.

3. Iar noi norodul lui i oile p-
unei lui, intrai în porile lui întru

tnrfurisire, în curile iui întru la-

ude, mrlurisii-v lui.

4. Ludai numele lui, c este bun

Domnul, în veac este mila lui, i
pân în neam i în neam adev-
rul lui.

Psalm 100. Lui David.

Mil i judecat voiu cânt ie

Doamne.

2. Cântâ-voiu i voiu înelege în

cale fr prihan, când vei venî c-
tre mine.

3. Umblat-am întru nerutaiea i-

nimei mele, în mijlocul casei mele.

4. N'am pus înainlea ochilor mei

lucru frdelege; pre cei ce fceau
clcri de lege i-am urît.

5. Nu s'a lipit de mine inima în-

drtnic; pre cel ce se abate dela

mine, pre cel ru nu l-am cunoscut.

6. Pre cel ce clevetea întru ascuns

pre vecinul su, pre acela l-am gonit.

7. Cu cel inândru cu ochiul i cu

cel nesios ia inim, cu acesta n'am

mâncat.

8. Ochii mei preste credincioii

99. 1. Ps. 97, 6. 2. Ps. 94, 6.

3. Ps. 78, 14; i 94, 7; Ps. 94, 6.

4. Pst 117 1.

ÎOO. 4. Ps. 25, 4; i 11$, 113.

5. Pilde 6, 17, 18. 6. Ps. 118, 115.

7. Ps. 25, 5. 8. Ps. 118, 63.

pmântului, ca s az ei împre-

un cu mine. Cel ce umbl în cale

fr prihan, acela îmi slujeâ.

9. Nu va lcui în mijlocul casii

mele cei ce face mândrie; cel ce

grete nedrepti, nu s'a îndreptat

înaintea ochilor mei.

10. In diminei am ucis pre toi

pctoii pmântului, ca s pierzi

din cetatea Domnului pre toi cei

ce lucreaz frdelege.

PSALM 101.

Rugciunea sracului când se

mâhnete, i înaintea Domnului vars
rugciunea sa.

Doamne auzi rugciunea mea, i
strigarea mea Ia fine s vie.

2. S nu întorci faa fa dela mine,

ori în ce zim necjesc, pleac c-
tre mine urechia ta.

3. Ori în ce zi te voiu chemâ, de-

grab m auzi.

4. C s'au stins ca fumul zilele

mele, i oasele mele ca uscciunea

s'au uscat.

5. Plit am fost ca iarba, i s'a

uscat inima mea; c mi-am uitat a

mâncâ pâinea mea.

6. De glasul suspinului meu, s'a

lipit osul meu de carnea mea.

7. Asemnatu-m'am cu pelicanul

de pustie, îculu-m'am ca°c6rb)ifde

noapte în loc nelcuit.

8. Priveghiaf-am i m'am fcut ca

o pasre ce este osebit pre cas.

9. Toat ziua m'au ocrîf vrj-

maii mei, i cei ce m ludau, a-

supra mea se jurau.

10. C cenu ca pâinea am mân-

cat, i butura mea cu plângere am
amestecat.

11. De ctre faa iuimei tale i a

mâniei fale, c înlându-m m'ai

surpat.

ÎOI. 4. Ps. 21, 16; 68, 12.

6. Iov 19, 20. 9, Ps. 68, 12.
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12. Zilele mele ca umbra s'au ple-

cai, i eu ca iarba m'am uscat.

13. Iar tu Doamne în veac rmâi,

i pomenirea ia în neam i în neam.

14. Tu sculându-le vei milul Si-

onul; c vremea este a te milostivi

spre el, c a venit vremea.

15. C bine au voit robii ti în

piefrile lui, i de râna lui le va îi

mil.

16. i se vor teme neamurile de

numele Domnului, i toi împraii
pmântului de slava ta.

17. C va zidi Domnul Sionul, i
se va art întru slava sa.

18. Cutat-au spre rugciunea ce-

lor smerii, i nu au defimat cere-

rea lor.

19. S se scrie aceasta întru alt

neam, i norodul ce se zidete va

lud pre Domnul.

20. C au privit dintru înlimea
cea sfânt a lui, Domnul din cer

pre pmânt s'au uitat.

21. Ca s auz suspinul celor fe-

recai, i s deslege pre fiii celor

omorîi.

22. Ca s vesteasc în Sion nu-

mele Domnului, i lauda lui în Ie-

rusalim.

23. Când se vor aduna noroadele

dimpreun "i împraii ca s slu-

jeasc Domnului.

24. Rspuns-au lui în calea t-
riei lui; împuinarea zilelor mele

spune-mi.

25. Nu m duce pre mine întru

înjumtirea zilelor mele, în nea-

mul neamurilor anii ti.

26. Intru început tu Doamne p-
mântul l-ai întemeiat, i lucrurile

mâinilor fale sunt cerurile.

27. Acelea vor pieri, iar tu vei r-

12. Ps. 108, 22.

13. Ps. 92, 3; Plâng. 5, 19.

14. Ps. 68* 39; Isaia 14, 32.

16. Ps. 71, 9; Isaia 29, 23; i 49, 7.

19. Ps. 85, 8. 20. Ps. 79, 15.

21. Isaia 42, 7. 26. Evrei 1, 10.

27. Isaia 51, 6; Iov 14, 12.

mânea; i toi ca o hain se vor
învechi, i ca un vemânt vei în-

veli pre ei, i se vor schimb.

28. Iar tu acelai eti i anii ti
nu vor lipsi.

29. Fiii robilor ti vor lcui, i
smâna lor în veac se va îndrept.

Psalm 102. Lui Dayid.

Binecuvinfeaz suflete al meu pre

Domnul, i toate cele dinlun-

tru! meu numele cel sfânt al lui.

2. Binecuvinteaz suflete al meu
pre Domnul, i nu uit toate rspl-
tirile lui.

3. Pre cel ce curete toate f-

rdelegile tale, pre cel ce vindec

toate boalele tale.

4. Pre cel ce izbvete din stri-

cciune vieaa ta, pre cel ce te în-

cununeaz cu mil i cu îndurri.

5. Pre cel ce umple de bunti
pofta ta; înnoi-se-vor ca ale vultu-

rului finereele tale.

6. Cel ce face milostenie Domnul,

i judecat tuturor celor ce li se face

strâmbtate.

7. Cunoscute au fcut cile sale

lui Moisi, fiilor lui lsrail voile sale.

8. Indurat i milostiv este Dom-
nul, îndelung rbdtor i mult mi-

lostiv.

9. Nu pân în sfârit se va iui,

nici în veac se va mâniâ.

10. Nu dup frdelegile noastre

au fcut nou, nici dup pcatele

noastre au rspltit nou.
11. C dup înlimea cerului de

la pmânt au întrit Domnul mila

sa spre cei ce se tem de el.

12. Pre cât sunt departe rsri-

turile de apusuri, depriaf-au dela

noi frdelegile noastre.

29. Isaia 66, 20.

102. 3. Ps. 129, 7. 4. Ps. 85, 14.

5. Isaia 40, 31. 6. Ps. 147, 8' 145, 7.

8. Eire 33, 13; Eire 34, 6; Ps. 144, 8; Ie.

rem. 3, 12.

9. Plâng. 3, 22; Isaia 57; 16.

10. Num. 14, 11.
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13. In ce chip miluete fatal pre

fii, aa au miluit Domnul pre cei ce

se tem de dânsul.

14. C el au cunoscut zidirea noa-

str; adusu-'au aminte c rân
suntem.

15. Omul ca iarba, zilele lut ca

floarea câmpului; aâ va înflori.

16. C duh a trecut într'însul, i
nu va li, i nu-i va mai cunoate

înc locul su.
17. Iar mila Domnului din veac

i pân în veac, spre cei cc se tem

de dânsul.

18. i dreptatea lui spre fiii fiilor,

spre cei ce pzesc aezmântul de

lege al lui.

19. i-i aduc aminte de porun-

cile lui, ca s te fac pre ele.

20. Domnul în cer au gtit sca-

unul su, i Împria lui pre to{i

stpânete.

21. Binecuvântai pre Domnul toi

îngerii lui, cei puternici la vîrtuîe,

cari facei cuvântul lui, a auzî gla-

sul cuvintelor lui.

22. Binecuvântai pre Domnul toate

puterile lui, slugile lui, cari facefi

voia lui.

23. Binecuvântai pre Domnul toate

lucrurile lui, în tot locui stpânirei

lui, binecuvinteaz suflete al meu
pre Domnul.

Psalm 103. Psalmul lui David pentru

facerea lumii.

Binecuvinteaz suflete al meu pre

Domnul; Doamne Dumnezeul
meu, mritu-le-ai foarte.

2. Intru mrturisire i în mare po-

doab te-ai îmbrcat, cel ce te îm-

braci cu lumina ca cu o hain.

3. Cel ce întinzi cerul ca o piele,

13. Malab. 3, 17. 15. Ps. 89, 5, 9.

17. Ps. 24, 6.

21. Ps. 148, 2; Ps. 103, 5.

22 Evr. 1, 13, 14.

1Q3. 2. 1 Tim. 6, 16; Isaia 44, 24.

3. Isaia 40, 22; Zahr. 12, 1; Iov 26, 8, 9.
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cel ce acoperi cu ape cele mai pre

deasupra ale lui.

4. Cel ce pui norii suirea ta, cel

ce umbli preste aripile vânturilor.

5. Cel ce faci îngerii ti duhuri,

i slugile tale par de foc.

6. Cel ce întemeezi pmântul pre-

ste întrirea lui, nu se va plecâ în

veacul veacului.

7. Adâncul ca o hain este îm-

brcmintea Iui, preste muni vor

stâ ape.

8. De certarea ta vor fugi, de gla-

sul tunetului tu se vor înfricoâ.

9. Se suie munii i se pogoar
câmpii, în locul în care le-ai înte-

meiat pre ele.

10. Hotar ai pus, care nu-1 vor

frece, nici se vor întoarce s aco-

pere pmântul.

11. Cel ce trimii izvoare în vi;

prin mijlocul munilor vor trece ape.

12. Adpâ-se-vor toate hiarele

câmpului, ateptâ-vor colunii întru

setea lor.

13. Preste acelea pasrile cerului

vor lcuî, din mijlocul pielrilor vor

dâ glas.

14. Cel ce adpi munii din cele

mai pre deasupra ale tale, din ro-

dul lucrurilor tale se va siurâ p-
mântul.

15. Cel ce rsai iarb dobitoace-

lor i verdea spre slujba oame-

nilor.

16. Ca s scoat pâine din p-
mânt, i vinul veselete inima o-

mului.

17. Ca s veseleasc faa cu un-

tuldelemn, i pâinea inima omului

o întrete.

18. Sturâ-se-vor lemnele câmpu-

lui, chedrii Livanului, pre cari i-ai

5. Ps". 102, 21; i 118, 91; Evrei 1, 7.

6. Ps. 23, 2. 7. Fac. 1, 2.

10. Pilde 8, 29; Fac. 1, 9.

13. Iov 38, 26.

14. Ps. 64, 11; Iov 38, 27.

15. Iov 28, 5. 16. Pilde 31, 6.

17. Jud. 9, 9.
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rsdit, acolo pasrile se vor în-

cuibâ.

19. Lcaul Erodiuiui povuete
pre ele, munii cei înali cerbilor,

piatra scparea epurilor,

20. Fcut-au luna spre vremi, soa-

rele 'a cunoscut apusul su.
21. Pus-ai întunerec i s'a fcut

noapte, întru aceea vor trece toate

hiarele pdurii.

22. Puii leilor rgnind ca s a-

puce, i s cear dela Dumnezeu
mâncare lor.

23. Rsrit-a soarele, i s'au a-

dunal ; i în culcuurile lor vor

zcea.

24. Iei-va omul la lucrul su i
la lucrarea sa pân seara.

25. Cât s'au mrit lucrurile tale

Doamnei Toate întru înelepciune

le-ai îcut; umpîulu-s'a pmântul de

zidirea ia.

26. Marea aceasta este mare i
larg; acolo sunt jignii crora nu

este numr.
27. Vieti mici cu mari; acolo

corbiile umbl.
28. Balaurul acesta, pre care l-ai

zidit a-1 batjocori pre el, toate c-
tre line ateapt s le dai lor hra-

n la bun vreme.

29. Dându-le tu lor, vor adun;
dechizând tu mâna ta, toate se vor

umplea de buntate.

30. Iar întorcându-i fu faa ta, se

vor turbur; luâ-vei duhul lor i se

vor sîârî, i în râna sa se vor

întoarce.

31. Trimite-vei Duhul tu, i se

vor zidi, i vei înnoi faa pmântului.

32. Fie slava Domnuiui în veci,

veseli- se-va Domnul de lucrurile

sale.

33. Cel ce caut spre pmânt, i-î

îace pre el de se cutremur; cel ce

se atinge de muni i fumeg.

22. Isaia 31, 4. 25. Ps. 91, 5; Isaia 6, 3.

28. Ps. 144, 16. 32. Ps. 145, 1.

34. Cântâ-voiu Domnului în vi-

eafa mea, cântâ-voiu Dumnezeului

meu pân ce voiu fi.

35. Indulceascâ-se lui vorba mea,

i eu m voiu veseli de Domnul.

36. Lipseasc pctoii de pre

pmânt, i cei frdelege ca s nu
fie ei; binecuvinteaz suflete al meu
pre Domnul.

Psalm 104. Pentru mrturisire, ca în

chip de vieaf.

Mrturisii-v Domnului, i che-

mai numele lui, vestii întru

neamuri lucrurile lui.

2. Cântai lui i-1 ludai pre el,

spunei toate minunile lui.

3. Ludai-v intru numele cel

sfânt al lui; veseleasc-se inima ce-

lor ce caut pre Domnul.

4. Cutai pre Domnul i v în-

trii, cutai faa lui pururea.

5. Aducei-v aminte de minunile

lui, care au fcui, de minunile lui

i de judecile gurei lui.

6. Smâna lui Avraam robii lui;

fiii iui îacov, aleii iui.

7. Acesta este Domnul Dumne-
zeul nostru, în tot pmântul jude-

cile lui.

8. Adusu-'au aminie în veac de

aezmântul legii lui, de cuvântul

care au poruncit întru o mie de

neamuri.

9. Care au aezat lui Avraam, i
jurmântul su lui Isaac.

10. i l-au pus pre el lui îacov

spre porunc, i lui Israil spre le-

gtur venic.
11. Zicând: ie voiu dâ pmântul

lui Hanaan, funia motenitei voa-

stre.

12. Când erau ei la numr puini,

împuinai i nemernici înlr'însul.

104. 1 Pacal. 16, 8; Ps. 105, l; Isaia.

12, 4, 5. 3. Ps. 33, 3; Isaia 12, 4.

8. 1 Patal. 16, 15. 9. Fac 17, 2.

10. 1 Patal. 16, 17. 11. Fac. 13, 16,
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13 i au trecut din neam în neam,

;

Si dda o împrie la alt popor.

-

f4 Nu au lsat om s le fac lor

slrârnbtate, i au certat pentru dân-

ii împrai.

15. Nu v atingei de unii mei,

si întru prorocii mei nu vicleni{i.

16. i au chemat foamete pre p-

mânt; toat întrirea pâinei o au

sfrâmat.

17. Trimis-au înaintea lor om, rob

s'a vândut Iosif.

18. Smerit-au în obezi picioarele

lui, prin fier a trecut sufletul lui, pân
ce a venit cuvântul lui.

19. Cuvântul Domnului l-au aprins

pre el, trimis-a împratul i l-a slo-

bozit pre el, boierul poporului, i
l-a lsat pre el.

20. Pusu-l-a pre el domn casei

lui, i boier a toat avuia lui.

21. Ca s înveje pre boierii lui

ca însu pre sine, i pre cei b-
trâni ai lui s-i îtifclepteasc.

22. i a intrat lsrail în Eghipef,

i lacov a nemernicit în pmântul
lui Ham.

23. i au înmuljit pre norodul su
foarte, i l-au întrit pre el mai mult

decât pre vrjmaii lui.

24 Intors-au inima lor, ca s u-

rasc pre poporul lui, ca s vicle-

neasc întru slugile lui.

25. Trimis-au pre Moisî sluga sa,

i pre Aaron pre carele l-au aîes lui.

26. Pus-au întru dânii cuvintele

semnelor sale, i ale minunilor sale

în pmântul lui Ham.
27. Trimis-au întunerec i i-a în-

tunecat ; cci au amrît cuvintele lui.

28. Intors-au apele lor în sânge,

i au omorîf petii lor.

29. Scos-a pmântul lor broate
în cmrile împrailor lor.

15. l Parai. 16, 22; Fac. 37, 36; 2 Imp. 1, 14.
16. Isaia 3, 1. 17. Fac 37, 28, 36; Fac. 45, 4.
18. Fac. 39, 20. 20 Fac. 41, 40.
22. Fac. 46, 6. 23. Fapt. Rp. 7, 17.
25. Eire 3, 10. 26. Eire 7, 9.
29. Eire 8, 6.

30. Zis-au i au venit musc câi-

neasc i muit în toate hotarele lor.

31. Pus-au ploile lor grindin, loc

arzând în pmântul lor.

32. i au btut viile lor i smo-
chinii lor, i au sfrâmat tot lem-

nul hotarului lor.

33. 2is-au i au venit lcust i o-

mid, crora nu era numr.
34. i au mâncat toat iarba în

pmântul lor, i au mâncat tot ro-

dul pmântului lor.

35. i au btut pre tot nscutul

întâi u în pmântul lor, pârga a toat
osteneala lor.

36. i i-au scos pre ei cu argint

i cu aur, i nu erâ întru semin-

iile lor bolnav.

37. Veselitu-s'a Eghipeful întru ie-

irea lor, cci czuse frica lor pre-

sle dânii.

38. Intins-au nor spre acoperirea

lor, i foc ca s lumineze lor noaptea.

39. Cerut-au i au venit cârstei; l
cu pâine cereasc i-au sturat pre ei.

40. Desfcuf-au piatra i au curs

ape; curs-au întru cele fr de ap
rîuri.

41. C 'au adus aminte de cu-

vântul cel sfânt al su, cel ctre A-

vraam sluga sa.

42. i au scos pre poporul su
I

întru bucurie, i pre cei alei ai si
I întru veselie.

43. i ie-au dat lor rile pgâ-
nilor, i ostenelile popoarelor au

motenii.

44. Ca s pzeasc dreptile lui,

i legea lui s caute.

Psalm 105. Aliluia.

Mrturisiji-v Domnului c este

bun; c în veac este mila lui.

30. Eire 8, 16, 24. 33. Eire 10, 12.

35. Eire 12, 29; Ps. 77, 5S. 36. Eire
12, 35. 57. Eire 12, 33 . 38. Eire 13,21;
1 Cor. 10, 1. 39. Eire 16, 13.

40. Num. 20, 11; i Ps. 77, 15.

41. Fac. 15, 14. 42. Eire 14, 8,

105. 1- ludit 13, 21; Ps. 104, 1.



746 PSALM 105

2. Cine va grî puterile Domnu-
lui, auzite va face toate laudele lui.

3. Fericii cei ce pzesc judecata

i îac dreptate în toat vremea.

4. Adu-i aminte de noi Doamne
întru bun vrerea poporului tu,

cerceteaz-ne pre noi întru mântu-

irea ta.

5. Ca s vedem buntatea alei-

lor ti, s ne veselim întru veselia

neamului tu, i s ne ludm cu mo-

tenirea ta.

6. Greil-am cu prinii notri, ne-

legiuif-am, îcut-am strâmbtale.

7. Prinii notri în Eghipel n'au

îneles minunile taie, nu 'au adus

aminte de mulimea milei tale.

8. i te-au amarît suindu-se la

marea Roie.

9. i i-au mântuit pre dânii pen-

tru numele su, ca s cunoasc pu-

terea lui.

10. i au certat marea Roie i
a secat, i i-au povuit pre dânii

întru adânc ca în pustie.

îî. i i-au mântuit pre ei din mâna
celui ce îi urâ, i i-au izbvit pre

ei din mâna vrjmailor.

12. Acoperit-a apa pre cei ce îi

necjeâ pre ei, nici unul dinfr'înii

n'a rmas.
13. i au crezut cuvântului lui,

i au cântat laudei lui.

14. Sârguit-au, uitat-au lucrurile

lui, n'au suferit sfatul lui.

15. i au poîtit poit în pustie, i
au ispitit pre Dumnezeu în loc fr
de ap.

16. i le-au dat lor cererea lor,

irimis-au saiu în sufletele lor.

17. i au mâniat pre Moisî în ta-

br, i pre Aaron sfântul Domnului.

18. S'a deschis pmântul i a în-

2. Sirab 43, 34. 4. Isaia 38, 3; Neem. 5, 19.

6. Esdra 9, 7; Ierem. 3, 24.

7. Eire 14, 11, 12; Isaia 64, 6.

10. Isaia 63, 13; Eire 14, 21.

12. Eire 14, 26; i 15, 10.

15. Num. 11, 4; 1 Cor. 10, 6.

16. Num. 11, 31; Ps. 77, 31.

17. Num. 16, 2. 18. Num. 16, 27, 32.

ghiit pre Datan, i a acoperit întru '<!

adunare pre Aviron. 1
19. i s'a aprins foc întru adu- 1

narea lor, vpaie a ars pre pctoi, 2
20. i au fcut viel în Horiv, j 1

s'au închinat celui cioplit.
|

21. i au schimbat slava lui în-
'

tru asemnare de viel, ce mnânc 3

iarb. :

22. i au uitat pre Dumnezeu cel
;

ce i-au mântuit pre dânii; pre cel

ce au fcut mari în Eghipet.

23. Minunate în pmântul lui Ham,

înfricoate în marea Roie.

24. i au zis s-i piarz pre dân-

ii, de n'ar fi sttut Moisi cel ales

al lui întru zdrobire înaintea lui.

25. Ca s întoarc mânia lui, ca

s nu-i piarz pre ei.

26. i au defimat pmântul cel

dorit, n'au crezut cuvântul lui; i au

cârtit în slaele sale, n'au ascul-

tat glasul Domnului.

27. i au ridicai mâna sa asupra

lor, ca s-i surpe pre ei în pustie.

28. Ca s surpe smâna lor în-

tru neamuri, i s-i risipeasc prirv

ri.
29. i au jertfit lu! Velîegor, i au

mâncat jertfele morilor.

30. i l-au întrîtat pre el întru

izvodirile sale, i s'a înmulit întru

dânii cderea.

31. i a sttut Finees, i l-au îm-

blânzit, i a încetat btaea.

32. i i s'a socotit iui întru drep-

tate, în neam i în neam pân în

veac.

33. i l-au mâniat pre el Ia apa

prigonirii, i s'a dosdit Moisî pen-

tru dânii, c au amrîf duhul lui.

34. i au osebit întru buzele sale,

n'a pierdut neamurile care au zis

Domnul lor.

20. Eire 32, 4. 21. Ierem. 2, 11.

23. Eire 32, 10; H 2 Lege 9, 14.

25. Esire 32, 10. 27 Num. 14, 28.

28, Jezecbil 20, 23. 29. Num. 25, 3.

31, Num. 25, 7. 33, Num. 20, 10.
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35 i s'au amestecat între p-

âni i au deprins lucrurile lor, i

L slujii celor ciopliji ai lor, i li

«•au fcut lor spre sminteal.

36. i au i
crtîit Pre si i pre

fetele sale dracilor.

37. Si au vrsat sânge nevinovat,

sângele fiilor si i al fetelor, pre

cari i-au J
ertîit celor c{°Pu t» a» lut

Hanaan.

38. i s'a omorît pmântul lor în-

Iru sângiuri, i s'au spurcat în fap-

îele lor, i au curvit întru izvodi-

rile lor.

39. i s'au mâniat cu iujime Dom-

nul asupra norodului su, i au u-

rît motenirea sa.

40. i i-au dat pre dânii în mâi-

nile vrjmailor, i i-au stpânit pre

ci cei ce îi urau pre ei.

41. i i-au necjit pre ei vrjma-

ii lor, i i-au împilat supt mâinile

lor, de multe ori i-au izbvit pre

dânii.

42. Iar ei I-au amrît pre el în-

tru sfatul lor, i s'au împilat întru

frdelegile lor.

43. i au vzut Domnul când se

necjeau ei, când au auzit el rug-

ciunea lor.

44. i 'au adus aminte de ae-
zmântul de lege al su, i s'au

cit dup mulimea milei sale.

45. i i-au dat pre ei spre milo-

stivire înaintea tuturor celor ce i-au

robit pre dânii;

46. Mânfueie-ne pre noi Doamne
Dumnezeul nostru, i ne adun din

neamuri.

47. Ca s ne mrturisim numelui

tu celui sfânt, ca s ne flim în-

tru lauda ta.

48. Bine este cuvântat Domnul
Dumnezeul lui Israil, din veac i
35. Jud. 1, 21. 36. Ierem. 32, 35.

37. Lev. 17, 7; H 2 Lege 12, 31; 4 Jmp.
16, 3; i 21, 6; 2 Parai 28, 3.

39. Ps. 77, 65. 40. Jud. 2, 14.

44. H 2 Lege 30, 1.

46. H 2 Lege 30, 3; Neemia 1, 9.

pân în veac, i va zice tot noro-

dul; fie, fie.

Psalm 106. Aliluia.

Mrturisiji-v Domnului, c este

bun, c în veac este mila lui.

2. S zic cei mântuii dela Dom-
nul, pre care i-au izbvit din mâna
vrjmaului, i din {ri i-au adunat

pre dânii.

3. Dela rsrituri i dela apusuri

i dela miaznoapte i dela mare.

4. Rtcil-au în pustie fr de ap;
calea cetjei cei de lcuit n'au aflat.

5. Flmânzind i însetând, sufle-

tul lor într'înii se sfârâ.

6. i au strigat ctre Domnul, când

se necjeau ei, i din nevoile lor

i-au izbvit pre ei.

7. i i-au povuit pre el la cale

dreapt, ca s mearg în cetatea

cea de lcuit.

8. Mrturiseasc-se Domnului mi-

lele lui, i minunile lui fiilor oame-

nilor.

9. C au sturat suflet deert, i
suflet flmând au umplut de buntâu

10. Pre cei ce edeau întru întu-

nerec i în umbra morfii, pre cei fe-

recai cu srcia i cu fier.

11.C au amrît cuvintele lui Dum-
nezeu, i sfatul celui prea înalt l-au

întrîtat.

12. i s'au împilat întru ostenele

inimile lor, slbit-au i nu era cine

s le ajute.

13. i au strigat ctre Domnul
când se necjeau ei, i din nevoile

lor i-au mântuit pre dânii.

14. i i-au scos pre ei dintru în-

tunerec i din umbra morjei, i le-

gturile lor le-au rumpt.

15. Mrturiseasc-se Domnului mi-

lele lui, i minunile lui fiilor oame-

nilor.

106. 1' 1 Parai. 16, 34.

9. Ps. 145, 7.

11. H 2 Lege 31, 20.
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16. C au sfrâmai porji de ara-

m, i zvoare de fier au frânt.

17. Sprijinitu-i-au pre ei din ca-

lea frdelegei lor, c peniru fr-
delegile lor s'au împilai.

18. Toai mâncarea o a urîf su-

flelul lor; i s'au apropiat pân la

porile morii.

19. i au strigat ctre Domnul
când se necjeau ei, i din nevoile

lor i-au mântuit pre dânii.

20. Trimis-au cuvântul su, i i-au

vindecat pre ei, i i-au scos din stri-

cciunile lor.

21. Mrturiseasc-se Domnului mi-

lele lui, i minunile lui fiilor oame-

nilor.

22. i s jertfeasc lui jertf de

laud, i s vesteasc lucrurile lui

întru bucurie.

23. Cei ce se pogoar la mare în

vase, cei ce fac lucrare în ape multe.

24. Aceia au vzut lucrurile Dom-
nului, i minunile lui întru adânc.

25. Zis-au, i au sttut duhul vi-

forului, i s'au înlat valurile ei.

26. Se suie pân la ceruri i se

pogoar pân la adâncuri; sufletul

lor întru ruti se fopiâ.

27. Turburafu-s'au, clfitu-s'au ca

cel ce se îmbat, i toat înelep-

ciunea lor s'a înghiit.

23. i au strigat ctre Domnul
când se necjeau ei, i din nevoile

lor i-au scos pre dânii.

29. t au poruncit viforului, i a

sttut întru linite, i au încetat va-

lurile ei.

30. i s'au veselit cci s'au ali-

nat; i i-au povuit pre dânii la

limanul voiei lui.

31. Mrturiseasc-se Domnului mi-

lele lui, i minunile lui fiilor oame-

nilor.

32. S-1 înale pre dânsul întru

adunarea poporului, i în scaunul

btrânilor s i laude pre el.

18. Iov 33, 20. 22, Ps. 49, 15, 24.

27. Ps. 59, 2.

106—107

33. Pus-au rîurile întru pustiire

curgerile apelor întru sete.

34. Pmântul cel roditor întru s*
rtur de rutatea celor ce lcuesc
pre dânsul.

35. Pus-au pustiul întru iezer de
ap, i pmântul cel fr de ap, în.

tru curgeri de ape.

36. i au slluit acolo pre cet

flmânzi; i au aezat ceti de l.
cuiî.

37. i au semnat arine, i au
sdit vie, i au fcut rod de s-
mân.

33. i i au binecuvântat pre ei, i
s'au înmulit foarte; i dobitoacele

lor nu le-au împuinat.

39. i s'au împuinat, i s'au do-

sdit de necazul relelor i de durere.

40. Vrsatu-s'au urgisire presfe

boierii lor, i i-au fcut pre ei s
rtceasc în loc neumblat, i nu

în caie.

41. i au ajutat sracului din s-
rcie, i i-au pus pre ei ca pre ni-

te oi de motenire.

42. Vedeâ-vor drepii i se vor

veselî. i toat frdelegea îi va

astup gura sa.

43. Cine este înelept, i va pzi
acestea, i va pricepe milele Dom-
nului.

Psalm 107. Cântare Iul David.

Gata este inima mea Dumnezeule,

gata este inima mea, cântâ-voiu

i voiu îudâ întru mrirea mea.

2. Deteapt-te mrirea mea, de-

teapt- te psaltire i alut; detep-

tâ-m-voiu dimineaa.

3. Mrturisî-m-voiu ie întru po-

poare Doamne, cântâ-voiu ie întru

neamuri.

4. C mare este deasupra ceruri-

34, Ierem. 17, 6; i 12, 4.

35. Isaia 41, 18. 40. Iov 12, 21.

41. Ps. 112, 6. 42. Iov 22, 19.

107. 3. Ps. 56, 12. 4. Ps. 35, 6.
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lor mila la, i pân la nori adev-

rul tu.

5. Inalj-le preste ceruri Dumne-

zeule, i preste fof pmântul slava

la, pentru ca s se izbveasc cei

iubii ai ti.

6. Mântuete cu dreapta ta, i m
auzi, Dumnezeu au grit în cel sfânt

al su.
7. Inlfâ-m-voiu i voiu împri

Sichemu, i valea lcaurilor voiu

msur.
8. Al meu este Galaad, i al meu

este Manasî, i Efraim sprijinirea

capului meu.

9. luda împratul meu, Moav cl-

darea ndejdei mele.

10. Spre Idumeia voiu pune în-

clmintea mea, mie cei de alt neam
s'au supus.

11. Cine m va duce la cetatea

Ingrdirei? Sau cine m va povjuî

pân la Idumeia?

12. Au nu tu Dumnezeule, cel ce

ne-ai lepdat pre noi? i au nu vei

ieî Dumnezeule întru puterile noa-

stre?

13. D-ne nou ajutor din necaz,

i deart este mântuirea omului.

14. Intru Dumnezeu vom face pu-

tere, i el va urgisi pre vrjmaii
notri.

Psalm 108. Intra sfârit, lui David.

Dumnezeule lauda mea s nu o

Iaci, c gura pctosului i gura

vicleanului asupra mea s'au deschis.

2. Orit-au împrotiva mea cu lim-

b viclean, i cu cuvinte de urî-

ciune m'au încunjurat, i s'au lup-

tat cu mine în zadar.

3. In loc ca s m iubeasc, m
clevetiau, iar eu m rugam.

4. i au pus împrotiva
Lmea rele

6 Ps. 59, 6. 13. Ps. 59, 12.

IO 8. 1- Ps. 56, 10.

2. Ps. 68, 5.

4. Ps. 34, 11.

în loc de bune, i urîciune în lo-

cul iubirei mele.

5. Pune presle dânsul pre cel p-
ctos, i diavolul s steâ deadreap-

ta lui.

6. Când se va judec el, s ias
osândit. i rugciunea lui s se fac
întru pcat.

7. Fie zilele lui puine, i episco-

pia lui s o ia altul.

8. S fie feciorii lui sraci i fe-

meia lui vduv.
9. Micându-se s se mute fiii lui,

i s cear; s se scoat din curile

casei lor.

10. S scurme datornicul toate

câte sunt ale lui, i s jefuiasc stre-

inii ostenelele lui.

11. S nu-i fie lui sprijinitor, nici

s fie milostivilor spre sracii lui.

12. S fie teciorii lui întru pier-

zare, într'un neam s se sting nu-

mele lui.

13. Pomeneasc-se frdelegea p-
rinilor lui înaintea Domnului, i p-
catul maicei lui s nu se tearg.

14. S fie înaintea Domnului pu-

rurea, i s piar dup pmânt po-

menirea lor, pentruc nu 'au adus

aminte a face mil.

15. i au gonit pre omul cel s-
rac i miel i umilit la inim, ca

s-l omoare.

16. i a iubit blestemul, i-i va

venî iui; i n'a voit binecuvântarea,

i se va deprtâ dela dânsul.

17. i s'a îmbrcat cu bleste-

mul ca cu o hain, i a intrat ca

apa în maele lui, i ca untuldelemn

în oasele lui.

18. S-i fie lui ca o hain cu care

se îmbrac, i ca un brâu cu ca-

rele pururea se încinge.

19. Acesta este lucrul al celor ce

m clevetesc pre mine la Domnul,

7. Fap. Hp. 1, 20. 8. Iov 20, 10.

9. Ierem. 18, 21. 12. Ps. 20, 11.

15, Ps. 68, 30.
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i al celor ce gresc rele asupra

sufletului meu.

20. i fu Doamne, Doamne, f cu

mine pentru numele tu, c bun
este mila ta.

21. Izbvete-m, c srac i mi-

el sunt eu, i inima mea s'a tur-

burat înîunlrul meu.

22. Ca umbra când se abate ea

m'am luat în laturi, scuturatu-m'am

ca lcustele.

23. Genunchile mele au slbii de

post, i carnea mea s'a schimbat

pentru un tuldelemn.

24. i eu m'am fcut ocar lor,

vzufu-m'au, cltit-au cu capetele lor.

25. Ajut-mi mie Doamne Dum-
nezeul meu; i m mânfuete dup
mila ta.

26. i s cunoasc, c mâna ta

este aceasta, i tu Doamne o ai f-

cut pre dânsa.

27. Blesfemâ-vor ei, i tu vei bi-

necuvâniâ; cei ce se scoal asupra

mea s se ruineze, iar sluga ta se

va veseli.

28. lmbrace-se cei ce m cleve-

tesc pre mine în ocar, i s se în-

veleasc ca i cu un vemânt cu

ruinea sa.

29. Mrfurisi-mâ-voiu Domnului

foarte cu gura mea, i în mijlocul

a multora voiu luda pre el.

30. C au sttut deadreapia sra-

cului, ca s mântuiasc de cei ce

gonesc sufletul meu.

Psalm 109, Lui David.

Zis-au Domnul Domnului meu

:

ezi deadreapia mea.

2. Pân ce voiu pune pre vrj-

maii ti aternut picioarelor tale.

3. Toiagul puterei va trimite ie

Domnul din Sion, i vei birui în

mijlocul vrjmailor ti.

22. Ps. 101, 12. 24. Ps. 21, 7; i 68, 13.

25. Ps. 21. 21. 30. Ps. 15, 8; i 109, 6.

109. 2 - Mat. 22, 43.

iS. Fapt. flp, 1, 8; Isaia 60, 5; î Cot. 15, 25.

4. Cu fine este începtura în ziua

puterei tale, întru strlucirile sfin-

ilor ti; din pântece mai nainfe de

luceaî'r fe-am nscut.

5. Jurafu-s'au Domnul, i nu-i va
preâ ru; tu eti preot în veac

dup rânduiala lui Melhisedec.

6. Domnul este deadreapia fa; sî-

râmaf-au în ziua mâniei sale împ-
rai.

7. ]udecâ-va întru neamuri, plinî-

va cderile, zdrobî-va capete pre

pmânt ale multora.

8. Din pârîu pre cale va bea, pen-

tru aceasta va înl{â capul.

Psalm 110. Aliluia.

MSrfurisi-m-voiu ie Doamne, cu

toat inima mea, în sfatul ce-

lor drepi i în adunare.

2. Mari sunt lucrurile Domnului,

dovedite întru toate voile lui.

3. Mrturisire i mare cuviin este

lucrul lui; i dreptatea lui rmâne
în veacul veacului.

4. Pomenire au fcut minunilor

sale. Milostivul i înduraful Dom-
nul, hran au dat celor ce se tem

de dânsul.

5. Aduce'i-va aminte în veac de

aezmântul de lege al su; tria

lucrurilor sale o au vestit poporu-

lui su.
6. Ca s le deâ lor motenirea

neamurilor; lucrurile mâinilor lui,

adevrul i judecata.

7. Credincioase sunt toate porun-

cile lui, întrite în veacul veacului,

fcute întru adevr i întru dreptare.

8. Izbvire au irimis poporului su;
poruncif-au în veac aezmântul de

lege al su.
9. Sfânt i înfricoat este numele

4. Evrei 1, 13; i 10, 13.

5. Evrei 5, 6; 7, 17.

6. Ps. 2, 11; 15, 8; i Ps. 67, 22.

8. Ps. 26, 10

HO. 3. Ps. 111, 3, 8. 8. Ectes. 12, 13.

9. Pilde 1, 7; i 9; 10; Sirab 1, 17; H 2

Lege 4, 6.
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lui; începtura înelepciune! este fri-

ca Domnului.

10. i înelegerea bun este tutu-

ror celor ce o îac pre dânsa; lauda

lui rmâne în veacul veacului.

PSALM 111.

Lui David, înelegerea lui Agheu
i a Zahariei.

Fericit brbatul carele se teme de

Domnul; întru poruncile lui va

voi foarte.

2. Puternic pre pmânt va fi s-
mâna lui, neamul drepfilor se va

binecuvânta.

3. Mrire i bogie în casa lui;

i dreptatea lui rmâne în veacul

veacului.

4. Rsrit- a întru întunerec lu-

min drepilor, cel milostiv, îndu-

rat i drept.

5. Bun este brbatul carele se în-

dur i împrumuteaz; tocml-va cu-

vintele sale la judecat; c în veac

nu se va clti.

6. Intru pomenire venic va fi

dreptul, de auzul ru nu se va teme.

7. Gata este inima lui a ndjdui
întru Dornuui ; întritu-s'a inima

lui, nu se va teme, pân ce va privî

asupra vrjmailor si.

8. Risipit-au,dal-au sracilor; drep-

tatea lui rmâne în veacul veacului.

9. Cornul lui se va înla întru

mrire, pctosul va vedea i se va

mânia; cu dinii si va scrâjnî i
se va topi; pofta pctosului va pierî.

Psalm 112. Aliluia.

Ludai tineri pre Domnul, ludai
numele Domnului.

2. Fie numele Domnului binecu-

vântat, de acum i pân în veac.

10. Iov 28, 28.

111. 1. Ps 3, 1, 2. 2. Pilde 20, 7.

3. Ps 110. 3. 4. Pilde 13, 9 5. Lucâ 6,

35; H 2 Lege 28, 12; Ps. 36, 25, 26. 6. Pilde
10, 7. 8. Ps. 36, 26; i 110, 3; 2 Cor. 9, 9.

9. Pilde 11, 24.

3. Deîa rsriturile soarelui pân
la apusuri, ludat este numele Dom-
nului.

4. înalt este preste toate neamu-
rile Domnul, preste ceruri este sla-

va lui.

5. Cine este ca Domnul Dumne-
zeul nostru? Cel ce lcuete întru

cele înalte, i spre cele smerite pri-

vete, în cer i pre pmânt.
6. Cel ce scoal dela pmânt pre

cel srac, i din gunoiu ridic pre

cel miel.

7. Ca s-1 aeze pre el cu boierii,

cu boierii poporului su, cel ce face

a lcul cea stearp în cas, maica

ce se veselete de feciori.

Psalm 113. Aliluia.

Intru ieirea lui îsrail din Eghipet,

a casei lui lacov din popor varvar.

I 2. Fcutu-s'au ludeia sfinirea lui,

j
Îsrail stpânirea lui.

3. Marea a vzut i a fugit; Ior-

danul s'a întors înapoi.

4. Munii au sltat ca berbecii, î
dealurile ca mieii oilor.

5. Ce este ie mare, c ai fugit?

i tu Iordane, c le-ai întors înapoi?

6. Muni, c ai sltat ca berbe-

cii, i dealuri ca mieii oilor?

7. De faa Domnului s'a cltit p-
mântul, de faa Dumnezeului lui

lacov.

8. Acelui ce au întors piatra în

iazer de ap, i cea vârtoas în iz-

voare de ape.

9. Nu nou Doamne, nu nou, ci

numelui tu d slav.

10. Pentru mila ta i adevrul tu,

ca nu cândva s zic neamurile:

unde este Dumnezeul lor.

112. 3, Malab. 1, 11. 5. Ps. 136, 7.

6. Ps. 106, 41. 7. 1 Imp. 2, 5.

113. (. Eire 12, 41; i 13, 3.

2 Ierem. 2. 3.

3. Esire 14, 22; îsus Navî 3, 16; Ps. 77, 16;
Evr. li, 29. 6. Jud. 5, 5.

8. Num 20, 11; îsaia 48, 21; Eire 17, 6;

1 Cor. 10, 4.
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11. Iar Dumnezeul nostru în cer

i pre pmânt; oale câfe au vrut

au fcut.

12. Idolii pgânilor, argint i aur;

lucruri de mâini omeneti.

13. Gur au, i nu vor gri; ochi

au, i nu vor vedea; urechi au, i
nu vor auzi; nri au, i nu vor mi-

rosi,

14. Mâini au, i nu vor pipî; pi-

cioare au, i nu vor umbla; nu vor

glsuî cu gâtlejul lor.

15. Asemenea lor s fie cei ce îi

îac pre ei, i toji cei ce ndjduesc
spre dânii.

16. Casa lui îsrail a ndjduit spre

Domnul; ajutorul i scutitorul lor

este.

17. Casa lui Aaron a ndjduit
spre Domnul; ajutorul i scutitorul

lor este.

18. Cei ce se tem de Domnul, au

ndjduit spre Domnul; ajutorul i
scutitorul lor este.

19. Domnul pomenindu-ne pre noi,

ne-au binecuvântat.

20. Binecuvântat-au casa lui îs-

rail, binecuvântat- au casa lui Aaron.

21. Binecuvântat-au pre cei ce se

tem de Domnul, pre cei mici cu cei

mari.

22. Adauge Domnul spre voi, spre

-voi i spre fiii votri.

23. Binecuvântai suntei voi Dom-
nului, celui ce au fcut cerul i p-
mântul.

24. Cerul cerului Domnului; iar

pmântul l-au dat fiilor oamenilor.

25. Nu cei mori te vor luda Doam-
ne, nici toi cei ce se pogoar în iad.

26. Ci noi cei vii bine vom cu-

vânt pre Domnul de acum i pân
în veac.

11. Ps. 135, 5-10. 12. Ps. 134, 30.

13. Ps 134, 31-34; lerem. 10, 4.

15. Ps 134, 35; Isaia 44, 11.

18. Ps. 117, 4.

23. 3 Im. 8, 27; Isaia 6.6, 1.

25. Ps. 6, 5; i 29, 9; 87, 11; 117, 17; Va-
mb 2, 17.

Psalm M. AHiula.

Iubit-am. c va auzi Domnul gla ,

sul rugciunii mele.

2. C au plecat urechea sa mie
i în zilele mele îl voiu chem.

3. Cuprinsu-m'au durerile morii
primejdiile iadului m'au aflat.

4. Necaz i durere am aflat, i nu-

mele Domnului am chemat.

| 5. O Doamne izbvete sufletul

meu; milostiv este Domnul i drept

i Dumnezeul nosfru miluefe.

6. Cel ce pzete pe prunci Dom-
nul, smeritu-m'am i m'au mâniuit.

7. întoarce- te suflete al meu ta o-

dihna ta; c Domnul bine au f-

cut ie.

8. C au scos sufletul meu din

moarte, ochii mei din lacrmi i pi.

cioarele mele din alunecare.

9. Bine voiu plceâ înaintea Dom-

nului în laturea celor vii.

Psalm 115. Aliluia.

Crezui-am, pentru aceea am grit,

iar eu m'am smerit foarte.

2. i eu am zis întru uimirea mea:

fot omul este mincinos.

3. Ce voiu rsplti Domnului, pen-

tru toate care mi-au dat mie?

4. Paharul mântuirei voiu lu, i
numele Domnului voiu chem.

5. Rugciunile mele Domnului voiu

d înaintea a lot poporului lui; scum-

p este înaintea Domnului moartea

cuvioilor lui.

6. O Doamne, eu sluga ta, eu slu-

ga la i fiul slujnicii fale.

7. Rupf-ai legturile mele; ie voiu

jerîil jertf de laud, i întru nu-

mele Domnului voiu chem.
8. Rugciunile mele Domnului voiu

d, înaintea a tot norodului lui, în

curile casei Domnului, în mijlocul

tu îerusalime.

114. 3. Ps. 17, 6.

115. 1- 2 Cot. 4, 13.

2. Rom. 3, 4. 6. Ps. 118, 125.
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Psalm 116. Aliluia.

Ludai pre Domnul toate neamu-

rile, ludai-1 pre el oale popoa-

rele.

2. C s'a întrit mila lui preste

noi, i adevrul Domnului rmâne
în veac.

Psalm 117. Aliluia.

Mrturisii-v Domnului, c este

bun, c în veac este mila lui.

2. Zic dar casa lui Israil c este

bun; c în veac este mila lui.

3. Zic casa lui Aaron, c este

bun; c în veac este mila lui.

4. Zic toi cei ce se tem de Dom-
nul, c este bun; c în veac este

mila lui.

5. Din necaz am chemat pre Dom-

nul i m'au auzi* întru desftare.

6. Domnul este mie ajutor, i nu

m voiu teme, ce-mi va îace mie

omul?
7. Domnul este mie ajutor, i eu

voiu privî asupra vrjmailor mei.

8. Bine este a ndjdui spre Dom-
nul, decât a ndjdui spre om.

9. Bine este a ndjdui spre Dom-
nul, decât a ndjdui spre boieri.

10. Toate neamurile m'au încun-

jurat, i întru numele Domnului i-am

înfrânt pre ei.

11. Incunjurând m'au încunjurat,

i întru numele Domnului i-am în-

frânt pre ei.

12. Incunjuratu-m'au ca albinele

îagurul, i s'au aprins ca focul în

spini, i întru numele Domnului i-am

biruit pre ei.

13. împins fiind, m'am povîrnit s
caz, i Domnul m'au sprijinit.

14. Tria mea i lauda mea este

116. i- Rom. 15, ii.

117. 1. 1 Parai. 16, 8; Ps. 99, 4.

4. Ps. 113, 18. 6. Ps. 55, 4; 119, 1; Ps.
3, 6 i 22, 4; Evrei 13, 6.

7. Ps. 53, 7. 9, Ps. 61, 8, 9.

11. Ps. 142, 13. 12. H 2 lege 1, 44.

14. Eire 15, 2; Ps. 49, 15; Isaia 12, 2.
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Domnul, i s'au fcut mie spre mân-
tuire.

15. Glas de bucurie i de mân-
tuire în corturile drepilor.

16. Dreapta Domnului a fcut pu-

tere, dreapta Domnului m'a înl-

at, dreapta Domnului a fcut putere.

17. Nu voiu muri, ci voiu fi viu,

i voiu povesti lucrurile Domnului.

18. Certând m'au certat Domnul, i
morii nu m'au dat.

19. Deschide-i mie porile drep-

tii, i intrând într'însele m voiu

mrturisi Domnului; aceasta este

poarta Domnului, drepii vor intr

înir'însa.

20. Mrturisl-m-voiu ie, c m'ai

auzit, i te-ai fcut mie spre mân-

tuire.

21. Piatra, care nu o au socotit

ziditorii, aceasta s'a fcut în capul

unghiului.

22. Dela Domnul s'au fcut acea-

sta, i este minunat întru ochii

notrii.

23. Aceasta este ziua care o au

fcut Domnul, s ne bucurm i s
ne veselim într'însa.

24. 0 Doamne mântuetel O Doam-
ne sporefel Bine este cuvântat cel

ce vine întru numele Domnului.

25. Binecuvântat-am pre voi din

casa Domnului, Dumnezeu esteDom-
nul i s'au artat nou.

26. Tocmii srbtoare întru cele

frumoase,pân la cornuriîe altarului.

27. Dumnezeul meu eti tu, im
voiu mrturisi ie; Dumnezeul meu
eti tu i te voiu înl.

28. Mrturisl-m-voiu ie c m'ai

auzit, i te-ai fcut mie spre mân-

tuire.

29. Mrturisii-v Domnului, c e-

ste bun, c în veac este mila lui.

17. Ps. 6, 5 i 87, 11; 53, 6; Ps. 118, 175.

19. Isaia 26, 2.

21 Isaia 28, 16; Mat. 21, 42.

23. Isaia 28, 16; Fapt. 4, 11.

24. Rom. 9, 33.
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Psalm 118. Aliluia.

Fericii cei fr prihan în cale,

carii umbl în legea Domnului.

2. Fericii cei ce cearc mrturi-

ile lui, cu toat inima vor cutâ pre

dânsul.

3. C nu cei ce lucreaz îr de

lege, în cile lui au umblat.

4. Tu ai poruncii poruncile tale,

ca s le pzeasc foarte.

5. O de s'ar îndrepta cile mele,

s pzeasc îndreptrile talei

6. Âtuncea nu m voiu ruinâ,

când voiu cutâ spre toaie porun-

cile tale.

7. Mrturisî-m-voiu (ie întru în-

dreptarea inimii, ca s m înv ju-

decile dreptii tale.

8. îndreptrile tale voiu pzî, nu

m prsî pân în sîârif.

9. Intru ce' va îndrept tânrul

calea sa; când va pzi cuvintele tale.

10. Cu toat inima mea te-am c-
utat pre tine, s nu m lepezi dela

poruncile tale.

11. Intru inima mea am ascuns

cuvintele taie, ca s nu greesc ie.

12. Bine eti cuvântat Doamne,
înva-m îndreptrile tale.

13. Cu buzele mele am vestit toate

judecile gurii taîe.

14. In calea mrturiilor tale m'arn

desftat, ca întru toat bogia.
15. Intru poruncile tale m voiu

deprinde, i voiu cunoate cile fale.

.16. Intru îndreptrile tale voiu cu-

geta, nu voiu uita cuvintele tale.

17. Rspltete robului tu, vieaz-

m i voiu pzi cuvintele tale.

18. Descopere ochii mei i voiu

cunoate minunile din legea ta.

19. Nemernic sunt eu pre pmânt,
s nu ascunzi dela mine poruncile

tale.

20. Iubit-a sufletul meu, ca s do-

118. 2 Ps. 1, 1, 2. Pilde 8, 32.

6. Isaia 51, 7. 18. Efes. 1. 18.

19. Ps 38, 17.

reasc de judecile tale în toat
vremea.

21. Cerfaf-ai pre cei mânu:*- ble-

stemai cei ce se abat dela porun-

cile tale.

22. lâ dela mine ocara i defi-

marea, c mrturiile tale am cutat.

23. Pentruc au ezut boierii, i
asupra mea clevcieau; iar robul tu
se înv îndreptrile tale.

24. C mrturiile taîe cugetarea

mea este; i sfaturile mele îndrep-

trile tale.

25. Lipitu-s'a de pmânt sufletul

meu; viaz-m dup cuvântul tu.

26. Cile mele le-am mrturisit i
m'ai auzit; înva-m îndreptrile

tale.

27. Calea îndreptrilor tale f s
o îneleg; i m voiu deprinde în-

tru minunile tale.

28. Dormitaf-a sufletul meu de trân-

dvie; întrefe-m întru cuvintele

tale.

29. Calea nedreptit deprteaz-o
dela mine, i eu legea ta m mi-

luete.

30. Calea adevrului am ales, i
judecile tale n'am uitat.

31. Lipitu-m'am de mrturiile fale

Doamne, nu m ruinâ.

32. Pre calea poruncilor tale am
alergat; când ai desftat inima mea.

33. Lege pune mie Doamne în ca-

lea îndreptrilor taie, i o voiu c-
utâ pre dânsa totdeauna.

34. Inelepefe-m i voiu cufâ
legea ta; i o voiu pzi pre ea cu

toat inima mea.

35. Povuefe-m în crarea po-

runcilor tale, c aceea am voit.

36. Pleac inima mea la mrtu-
riile tale, i nu la lcomie.

37. Întoarce ochii mei s nu vaz
deertciune; în calea fa m viaz.

38. Pune robului tu cuvântul tu
întru frica ta.

25. Ps. 43, 27. 30. Ps. 18, 8.
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39. terge ocara mea de care îmi

pare ru, c judecile taîe suni

bune.

40. Iat am dorii de poruncile fale,

înlru drepfaiea ta m viaz.

41. i s vie preste mine mila la

Doamne, mântuirea ta dup cuvân-

Jul tu.

. 42. i voiu rspunde cuvânt ce-

lor ce m ocrsc, c am ndj-
duit îr-tru cuvintele taîe.

43. i s nu ei din gura mea cu-

vântul adevrului pân în sfârit;

t: înlru judecile tale am ndjduit.

44. i voiu pzi legea ta pururea

tir veac, i în veacul veacului.

45. i am umblat înlru lrgime;

c poruncile tale am cutat.

46. i am grit întru mrturiile

laie înaintea împrailor, i nu m'am
ruinat.

47. i am cugetai la poruncile

tale, care le-am iubit foarte.

48. i am ridicat mâinile mele

spre poruncile tale, care le-am iu-

bii, i m'am deprins întru îndrep-

irile laie.

49. Pomenete cuvintele laie ro-

bului tu, de care mi-ai dai ndejde.

50. Aceasta m'a mângâiat întru

smerenia mea, c cuvântul tu m'a

-viat.

5t. Cei mândri au fcut clcare

de lege foarte; iar eu dela legea ta

tiu m'am abtui.

52. Adusu-mi-am aminte de jude-

cile tale cele din veac Doamne,

i m'am mângâiat.

53. Mâhnire m'a cuprins despre

cei pctoi, cari prsesc legea ta.

54. Ludate erau de mineîndrep-

lrile tale, în locul nemernicii mele.

55. Adusumi-am aminte noaptea

de numele tu Doamne, i am p-
zii legea fa.

56. Aceasta s'a fcut mie. c în-

dreptrile tale am cutat.

40. Ps. 18 9.

57. Partea mea eti Doamne, zis-am
s pzesc legea ta.

58. Rugatu-m'am feii fale cu toat
inima mea; miluefe-mâ dup cu-

vântul tu.

59. Cugefaf-am la cile fale, i am
întors picioarele mele la mrturiile

tale.

60. Gfitu-m'am i nu m'am tur-

burat a pzi poruncile laie.

61. Funiile pctoilor s'au înf-

urat împrejurul meu, i legea ta

n'am uitat.

62. In miezul nopii m'am sculat,

s m mrturisesc ie, spre jude-

cile dreptii fale.

63. Prta sunt eu tuturor celor

ce s tem de line, i celor ce p-
zesc poruncile fale.

64. De mila ta Doamne este plin

pmântul, îndreptrile talem înva.
65. Buntate ai fcut cu robul tu

Doamne, dup cuvântul lu.

66. Buntate i învtur i cu-

notinm înva; c poruncile tale

am crezut.

67. Mai nainle de ce m'am sme-

rit eu am greit; pentru aceasta cu-

vântul tu am pzit.

68. Bun eti Doamne, i întru bu-

ntatea lamînva îndreptrile tale.

69. Imulitu-s'a asupra mea ne-

dreptatea mândrilor; iar eu cu foaf
inima voiu cercâ poruncile fale.

70. Inchegafu-s'a ca laptele inima

lor; iar eu la legea fa am cugetat.

71. Bine este mie c m'ai smerit,

ca s m înv îndreptrile fale.

72. Bun esfe mie legea gurii fale,

mai vârtos decât mii de aur i de

argint.

Mâinile fale m'au fcui i m'au

zidii, înelepefe-m i m voiu

înv poruncile fale.

SD. Plâng. 3, 39. 63. Ps. 100, S.

64. Ps. 35, 5.

72. Iov. 22, 22; Pilde 16, 16.

73. Iov. 10, 9.
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74. Cei ce se fem de fine m vor

vedeâ, i se vor veseli, c întru cu-

vintele tale am ndjduil.

75. Cunoscut-am Doamne c drep-

te sunt judecile fale, i întru ade-

vr m'ai smerit.

76. Fac-se dar mila ta ca s m
mângâe, dup cuvântul tu robu-

lui fu.

77. S-mi vie mie îndurrile fale,

i voiu fi viu; c legea fa cugetarea

mea esfe.

78. S se ruineze cei mândri, c
cu nedreptate au îcuf îrdelege

asupra mea; iar eu m voiu înva
întru poruncile tale.

79. S m întoarc pre mine cei

ce se fem de tine, i cei ce cunosc

mrturiile tale.

80. Fie inima mea fr prihan

întru îndreptrile tale, ca s nu m
ruinez.

81. Sfinge-se spre mântuirea la

sufletul meu; întru cuvintele tale

am ndjduit.

82. Sfâritu-s'au ochii mei întru

cuvântul fu, zicând: când m vei

mângâiâ?

83. C m'am îcuf ca un foaie în

brum; îndreptrile fale nu le-am

uitat.

84. Câte sunt zilele robului fu ?

Când vei face mie judecat de c-
tre cei ce m gonesc?

85. Spusu-mi-au mie clctorii de

lege bârfele; ci nu sunt ca legea fa

Doamne.

86. oale poruncile fale sunt a-

devrul; fr dreptate m'au gonif, a-

jut-mi.

87. Puin de nu m'au sfârii pre

mine pre pmânt; iar eu n'am p-
rsit poruncile tale.

88. Dup mila ta vieaz-m; i
voiu pzi mrturiile gurei tale.

75. Ps. 32, 4 i 44, 9 i 35 6.

82. Ps. 68, 4.

83. Plâng. 5, 10.

89. In veac Doamne cuvântul fu
rmâne în cer.

90. In neam i în neam adevrul

fu ; înfemeiaf-ai pmântul i r-
mâne.

9t. Cu rânduiala ta rmâne ziua;

c toate sunt slujitoare ie.

92.C de n'ar fi fost legea la gân-

direa mea, afuncea a fi pierit în-

tru smerenia mea.

93. In veac nu voiu uit îndrep-

trile fale, c înfr'însele m'ai viaf.

Al fu sunt eu mântuefe-m, c
îndreptrile tale am cufat.

.

95. Pre mine m'au ateptat p-
ctoii s m piarz, mrturiile fale

am cunoscut.

96. A fot sfâritul am vzut sfâr-

it, desftat esfe porunca fa foarte.

97. Cât am iubii legea ta Doam-
ne, foaf ziua gândirea mea esie.

98. Mai mult decât pre vrjmaii
mei m'ai înelepii cu porunca fa,

C în veac a mea esfe.

99. Mai mult decâf toi cei ce m
înva am îneles; c mrturiile tale

gândirea mea esfe.

100. Mai mull decât cei btrâni

am priceput, c poruncile tale am
culaf.

101. Despre foaf calea rea am
oprit picioarele mele, ca s pzesc
cuvintele laie.

102. Dela judecile tale nu m'am
abtui, c tu ai pus lege mie.

103. Cât sunt de dulci gâtlejului

meu cuvintele fale, mai mult decât

mierea gurei mele.

104. Din poruncile tale am cuno-

scut, pentru aceasta am urît oal
calea nedreplei.

105. Fclie picioarelor mele esfe

legea la, i lumin crrilor mele.

106. juratu-m'am i am pus ca s
pzesc judecile dreptet fale.

107. Smeritu-m'am pân în sfâr-

i. Ps. 103, 5. 105. 2 Petr. 1, 19.
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il Doamne, vieaz-m dup cuvân-

tai tu.

108. Cele de bun voie ale gurei

mele bine le voele Doamne, i ju-

decile tale m înva.
109. Sufletul meu în mâinile tale

este pururea, i legea ta n'am uitat.

110. Pus-au pctoii curs mie,

i dela poruncile tale n'am rtcit.

111. Moitenit-am mrturiile tale

în veac; c bucurie inimei mele sunt.

112. Plecaî-am inima mea ca s
fac îndreptrile tale în veac, pen-

tru rspltire.

113. Pre clctorii de lege i-am

urît, i legea ta am iubit.

114. Ajutorul meu i sprijinitorul

meu eti tu; întru cuvintele tale am
ndjduit.

115. Deprtai-v dela mine cei ce

viclenii, i voiu cercâ poruncile

Dumnezeului meu.

116. Apr-m dup cuvântul tu
i m vieazâ; i nu m ruinâ pre

mine dela ateptarea mea.

117. Ajut-mi i m voiu mântui;

i voiu cuget întru îndreptrile tale

pururea.

118. Deîimat-ai pre toi cei ce se

deprteaz dela îndreptrile tale,c
nedrept este gândul lor.

119. Clctori de lege am socotit

pre toi pctoii pmântului, pen-

tru aceasta am iubit mrturiile tale.

120. Ptrunde cu frica ta crnu-
rile mele, c de judecile tale m'am
temut.

121. Fcut-am judecat i drep-

tate; nu m da pre mine celor ce-mi

fac sfrâmbtate.

122. Primete pre robul tu întru

buntate, ca s nu m cleveteasc

cei mândri.

123. Ochii mei s'au stins spre

mântuirea ta, i spre cuvântul drep-

tii tale.

124. F cu robul tu dupre mila

113. Ps. 25, 4; i 100, 4. 115. Ps. 107, 7.

ta, i întru îndreptrile tale m în-

va.
125. Robul tu sunt eu, înelep-

ete-m i voiu cunoate mrturiile

tale.

126. Vremea este a face Domnu-
lui; siricai-au legea ta.

127. Pentru aceasta am iubit po-

runcile tale, mai mult decât aurul

i iopazia.

128. Pentru aceasta spre toate po-

runcile tale m'am îndreptat; toat ca-

lea nedreapt am urît.

129. Minunate sunt mrturiile tale;

pentru aceasta le-a cercat pre ele

sufletul meu.

130. Artarea cuvintelor tale lu-

mineaz, i îneîepete pre prunci.

131. Gura mea am deschis, i am
tras duh, c de poruncile tale am
dorit.

Caut spre mine i m miluete,

dup judecata celor ce Iubesc

numele tu.

133. Paii mei îndrepteaz-i dup
cuvântul tu, i s nu m stpâ-

neasc toat frdelegea.

134. Izbvete-m de clevetirea oa-

menilor; i voiu pz! poruncile tale.

135. Faa la arat-o preste robul

tu, i m înva îndreptrile tale.

136. Izvoare de ap au izvorît o-

chii mei, pentruc n'am pzit legea ta.

137. Drept eti Doamne, i drepte

sunt judecile tale.

138. Poruncit-ai dreptatea a îi mr-
turiile tale, i adevrul foarte.

139. Topitu-m'a râvnirea ta, c au

uitat cuvintele tale vrjmaii mei.

140. Cu foc lmurit este cuvântul

tu foarte, i robul tu l-a iubit pre el.

141. Mai tânr sunt eu i defi-

mat, îndreptrile tale nu le-am uitai.

125. Ps. 115, 6. 127. Pilde 8, 11.

133. Efes 6, 13. 135. Ps. 4, 6.

136. Ietem. 9, 1; Plâng. 3, 47.

139. Ps. 68, 11.

140. Ps. 11, 6; Pild. 30, 5.
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142. Dreptatea la este dreptate în

veac, i legea ta adevrul.

143. Necazuri i nevoi m'au aflat;

poruncile fale sunt gândirea mea.

144. Drepie sunt mrturiile tale în

veac; înelepete-m i voiu îi viu.

145. Strigat-am cu toat inima

mea, auzi-m Doamne, îndreptrile

tale voiu cutâ.

146. Strigat-am ctre tine, mântu-

ele-m; i voiu pzi mrturiile tale.

- 147. Apucat-am înainte fr de

vreme, i am strigat; întru cuvintele

tale am ndjduit.

148. Infâmpinat-au ochii mei ctre

diminea, ca s cuget la cuvintele

tale.

149. Glasul meu auzi-1 Doamne
dup mila ta; dup judecata fa m
viaz.

150. Apropialu-s'au cei ce mgo-
niau frdelege ;

i dela legea ta s'au

deprtat.

151. Aproape eti tu Doamne, i
toate cile tale sunt adevrul.

152. Din început am cunoscut din-

tru mrturiile tale, c în veac le-ai

întemeiat pre ele.

153. Vezi smerenia mea, i m
scoate; c legea ta n'am uitat.

154. judec judecata mea, i m
izbvete; pentru cuvântul tu m
viaz.

155. Departe este dela pctoi
mântuirea, c îndreptrile tale n'au

cutat.

156. îndurrile tale multe sunt

Doamne,dup judecata ta mvieaz.
157. Muli sunt cei cem gonesc,

i m necjesc; dela mrturiile fale

nu m'am abtut.

158. Vzut-am pre cei neîneleg-

tori, i m topiam, c cuvintele fale

nu le-au pzit.

159. Vezi c poruncile fale am iu-

bit Doamne, întru mila ta mvieaz.
160. Începtura cuvintelor tale este

146. Ps. 129, 5. 151 Ps. 144, 19.

adevrul; i în veac toate judec-

ile dreptii taie.

161. Boierii m'au gonit în zadar,

i de cuvintele tale s'a înfricoat i-

nima mea.

162. Bucurâ-m-voiu eu de cuvin-

tele tale, ca cel ce afl dobânzi multe.

163. Nedreptatea am urîf i m'am
scârbit, iar legea ta am iubit.

164. De apte ori în zi te-am l-

udat, penfru judecile dreptii tale.

165. Pace este mult celor ce iu-

besc legea ta, i nu este lor smin-

teal.

166. Ateptat-am mântuirea ta

Doamne, i poruncile fale am iubit

167. Pzil-a sufletul meu mrtu-
riile tale, i le-a iubit foarte.

168. Pzif-am poruncile tale i
mrturiile fale, c toate cile mele

înaintea fa sunt Doamne.
169.S se apropie rugciunea mea

înaintea ta Doamne, dup cuvân-

tul tu m îneiepete.

170. S intre cererea mea înain-

tea fa Doamne, dup cuvântul tu
m izbvete.

171. Rspunde-vor buzele mele la-

ud, când m vei înv îndrept-

rile fale.

172. Spune-va limba mea cuvin-

tele tale, c toate poruncile tale sunt

dreptatea.

173. Fie mâna ta s m mântu-

iasc, c poruncile fale am voit.

174. Dorit-am de mântuirea fa

Doamne, i legea fa cugetarea mea
este.

175. Viu va ii sufletul meu, i te

va luda; i judecile fale vor a-

jutâ mie,

176. Rfcit-am caooae pierdut;

caut pre robul tu, c poruncile

fale nu le-am uitat.

162. Isaia 9, 3.

168, Ps. 138, 3.

171. Ps. 50, 16; Fs. 144, 7.

175. Ps. 117, 17.

176. Isaia 53, 6; Ioan 10, 3,
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Cântarea treptelor. Psalm 119.

Ctre Domnul când m'am necjit

am strigat i m'au auzit.

2. Doamne izbvete sufletul meu

de buzele nedrepte i de limba vi-

clean.

3. Ce se va dâ ie? i ce se va

adauge (ie spre limba viclean?

4. Sgeile celui puternic sunt a-

scuife cu crbuni pustniceti.

5. Vai miel C nemernicia mea
s'a îndelungat, slluitu-m'am cu

slaele lui Chidar, mult a nemer-

nicit sufletul meu.

6. Cu cei ce urau pacea, eram f-
ctor de pace, când griam lor, se

luptau cu mine în zadar.

Cântarea treptelor. Psalm 120.

Ridicat-am ochii mei la muni de

unde va venî ajutorul meu.

2. Ajutorul meu dela Domnul, cel

ce au fcut cerul i pmântul.

3. S nu dai întru cîtire picio-

rul tu; nici s dormiteze cel ce te

pzete.
4. lat nu va dormit, nici v'a a-

dorml cel ce pzete prelsrail; Dom-
nul te va pzî pre tine.

5. Domnul este acoperemânt ie

presfe mâna ta cea dreapt.

6. Ziua soarele nu te va arde, nici

luna noaptea.

7. Domnul te va pzi pre tine de

lot rul, pzi-va sufletul tu Domnul.

8. Domnul va pzî intrarea ta l
ieirea ta, de acum i pân în veac.

Cântarea treptelor Psalm 121.

Veselitu-m'am de cei ce mi-au zis

mie: în casa Domnului vom
merge.

2. Stând erâ picioarele noastre în

119. !• Ps. 117, 5.

120. t Ps 122, 1.

2. Ps. 123, 8. 7. Ps. 90, 10.

121. h Ps. 83, 2.

curile fak lerusalime, Ierusalimul

cel ce se zidete ca o cetate; a c-
ruia împrtirea lui este dimpreun.

3. C acolo s'au suit seminiile,

seminiile Domnului, mrturia lui l-

srail.

4. Ca s se mrturiseasc nume-
lui Domnului.

5. C acolo au ezut scaunele la

judecat; scaunele asupra casei lui

David.

6. întrebai dar cele ce sunt spre

pacea Ierusalimului, i îndestulare

celor ce te iubesc pre tine.

7. Fie pace întru puterea ta, i în-

destulare întru zidurile turnului tu.

8. Pentru fraii mei i pentru ve-

cinii mei, am grit adic pace de

tine.

9. Pentru casa Domnului Dumne-

zeului nostru,am cutat cele bune ie.

Cântarea treptelor. Psalm 122.

Ctre fine am ridicat ochii mei, cela

ce lcueti în cer.

2. Iat precum sunt ochii slugilor

în mâinile stpânilor si.

3. Precum sunt ochii slujnicii în

mâinile stpânei sale; aâ ochii no-

trii ctre Domnul Dumnezeul no-

stru, pân ce se va milostivi spre noi.

4. Mi!uete-ne pre noi Doamne,

miluete-ne pre noi; c prea mult

ne-am umplut de hul.

5. Prea mult s'a umplut sufletul

nostru; ocar celor ce sunt întru

îndestulare i hul celor mândri.

Cântarea treptelor. Psalm 123.

De n'ar îi c Domnul erâ întru

noi, zic adic Israil.

2. De n'ar fi c Domnul erâ în-

tru noi, când s'au ridicat oamenii

asupra noastr, iat de vii ne-ar fi

3. H2 Lege 16, 16.

122. 1- Ps. 120, l.

4. Ps. 87, 3.

123. 2. 2 Parai. 20, 12.
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înghiit pre noi, când s'a iuit mâ-
niea lui presle noi.

3. Iai apa ne-arfi înnecat pre noi.

4 Pârîu a trecut sufletul nostru,

iat a trecut sufletul nostru apa cea

fr de stare.

5. Bine este cuvântat Domnul, ca-

rele nu ne-au dat pre noi spre vâ-

narea dinjilor lor.

6. Sufletul nostru ca o pasre s'a

izbvit din cursa vântorilor.

7. Cursa s'a sfrâmat i noi ne-am

izbvit.

8. Ajutorul nostru este întru nu-

mele Domnului, celui ce au fcut

cerul i pmântul.

Cântarea treptelor. Psalm 124.

Cei ce se ndjduesc întru Dom-
nul ca muntele Sionului; nu se

va clii în veac, cel ce lcuete în

Ierusalim.

2. Muni împrejurul lui, i Dom-
nul împrejurul poporului su, de

acum i pân în veac.

3. C nu va ls Domnul toiagul

pctoilor presfe soarta drepilor;

ca s nu-i tinz drepii întru fr-
delegi mâinile lor.

4. F bine Doamne celor buni i
celor drepi cu inima.

5. Iar pre cei ce se abat la înd-
rtnicii, duce-i-va Domnul cu cei

ce lucreaz irdelege, pace presfe

lsrail.

Cântarea treptelor. Psalm 125.

Când au întors Domnul robia Sio-

nului, fculu-ne-am ca nite mân-

gâiai.

2. Atuncea s'a umplut de bucurie

gura noastr, i limba noastr de

veselie.

3. Aluncea vor gri între neamuri.

4. Mrit-au Domnul a face cu dân-

7. Ps. 90, 3. 8. Ps. 120, 2.

124. 2. Ps. 86, 1.

125. 2, Iov 8, 21; Ierem. 31, 9.

ii, mrit-au Domnul a face cu noi;

fosf-am veselindu-ne.

5. întoarce Doamne robia noastr,

ca pâraele în austru.

6. Cei ce seamn cu lacrmi, cu

bucurie vor secerâ.

7. Mergând mergeâ i plângeâ, a-

runcând seminile sale.

8. i venind vor veni cu bucurie,

luându-i mnunchele sale.

Cântarea treptelor. Psalm. 126.

De n'ar zidi Domnul casa, în de-

ert s'ar osteni cei ce zidesc.

2. De n'ar pzi Domnul cetatea;

în deert ar privegheâ cel ce o p-
zete, în deert este vou a mânec.

3. Sculai-v dupce ai ezui,

cei ce mâncai pâinea durerii.

4. Când va da iubiilor si somn,

iat motenirea Domnului, fiii, plata

rodului pânfecelui.

5. Ca nite sgei în mâna celui

tare, aâ fiii celor scuturai.

6. Fericit este, carele î va plini

pofta sa dintr'înii nu se vor rui-

na, când vor gri vrjmailor si
în pori.

Cântarea treptelor- Psalm 127.

Fericii foi cei ce se tem de Dom-
nul, carii umbl în cile lui.

2. Ostenelile rodurilor tale vei mân-
câ; fericit eti, i bine va fi ie.

3. Femeia fa ca o vie rodit în

laturile casei tale.

4. Fiii ti ca nite tinere odrasle

de mslin împrejurul mesii fale.

5. Iat aâ se va binecuvântâ o-

mul cel ce se teme de Domnul.

6. Binecuvântâ-te-va Domnul din

Sion, i vei vede buntile Ieru-

salimului în toate zilele vieii fale.

7. i vei vedeâ pre fiii fiilor ti,

pace presfe lsrail.

126- 4. Ps. 127, 3.

127. 2. Isala 3, 9.

3. Ps. 126, 4. 4. Iov. 5, 25.

6. Ps. 132, 3; 133, 4.
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Cântarea treptelor. Psalm 128.

De mulie ori s'au luptat cu mine

din tinereile mele, zic adic

Israil.

2. De multe ori s'au luptat cu mi-

ne din tinerejile mele, i nu m'au

biruit.

3. Preste spatele mele au lucrat

pctoii, îndelungat • au frdele-

gea sa.

4. Domnul cel drept au tiat gru-

mazii pctoilor.
5. S se ruineze i s se întoarc

înapoi foi, cei ce ursc Sionul.

6. Ftc2-se ca iarba pre cas, care

mai nainfe de zmulgere s'a uscat.

7. De care nu -a umplut mâna
sa cel ce secer, i sânul su cel

ce adun mnunchele.

8. i n'au zis cei ce treceau, bine-

cuvântarea Domnului preste voi

;

binecuvântat-am pre voi întru nu-

mele Domnului.

Cântarea Treptelor. Psalm 129.

Dintru adâncuri am strigat ctre

line Doamne, Doamne auzi gla-

sul meu.

2. Fie urechile tale luând aminte

spre glasul rugciunii mele.

3. De te vei uita la frdelegi Doam-
ne, Doamne cine va suferi?

4. C la tine este milostivirea, pen-

tru numele tu fe-am rbdat Doamne.

5. Ateptat-a sufletul meu spre cu-

vântul tu, ndjduit-a sufletul meu
spre Domnul.

6. Din streaja dimineei pân în

noapte, din streaja dimineei s n-
djduiasc Israil spre Domnul.

7.C la Domnul este mila i mult
mântuire la el, i el va izbvi pre

Israil de toate frdelegile lui.

128. 3. Isaia 51, 23.
6. 4 Imp. 19, 26.

129. 3. Iov. 9, 2. 4. Ps. 31, 1, 2.

5. Ps. 118, 146; Hvacum 2, 3.

6. Ps. 5, 3; 56, 11; 58, 19; 87, 14.

7. Ps. 102, 3; Ps. 24, 13.

Cântarea treptelor. Psalm 130.

oamne nu s'a înlat inima mea»

nici s'au înlfat ochii mei.

2. Nici am umblat întru cele mari,

nici întru cele mai minunate decât

mine.

3. De nu m'am smerit cu gândul,

ci am înlat sufletul meu.

4. Precum este cel înrcat spre

maica lui, aâ vei rsplti spre su-

fletul meu.

5. Ndjduiasc Israil spre Dom-
nul, de acum i pân în veac.

Cântarea treptelor. Psalm 131.

du-i aminte Doamne de David

i de toate blândeele lui;

2. Cum s'a jurat Domnului, s'a

fgduit Dumnezeului lui lacov.

3. De voiu intr în lcaurile ca-

sei mele, de m voiu sul pre palul

aternutului meu.

4. De voiu da somn ochilor mei,

i genelor mele dormitare.

5. i odihn tâmplelor mele, pân
ce voiu afl locul Domnului, lca-

ul Dumnezeului lui lacov.

6. Iat o am auzit pre ea în E-

frata; aflatu-o-am pre ea în câmpii

dumbrvei.

7. Intrâ-vom în lcaurile lui, în-

chinâ-ne-vom la locul unde au sttut

picioarele lui.

8. Scoal-te Doamne întru odihna

ta, tu i sicriul sfinirei fale.

9. Preoii ti se vor îmbrc cu

dreptate, i cuvioii ti se vor bu-

cur.

10. Pentru David sluga la, s nu

întorci faa unsului tu.

11. juratu-s'au Domnul lui David

cu adeverin, i nu se va lepd
de dânsa; din rodul pânfecelui tu
voiu pune pre scaunul tu.

131. 3. 2 Imp. 7, 2. 7. Ps. 98, 5.

8. Num. 10, 35; 2 Patal. 6, 41; Ps. 67, 1.

9. Isaia 61, 10.

11. 2 Imp. 7, 12; Lucâ 1, 55 i 69.
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12. De vor pzî fiii fi aezmân-
tul de lege al meu, i mrturiile mele

acestea care voiu învjâ pre ei.

13. i fiii lor pân în veac vor

edeâ pre scaunul tu.

14. C au ales Domnul Sionul, o-

sebilu-l-au pre el spre lca lui.

15. Aceasta este odihna mea în

veacul veacului; aicea voiu lcuî,

c 1-arrTales pre el.

16. Vânatul lui binecuvându-î, voiu

binecuvânta; pre sracii lui voiu s-
tar de pâine.

17. Preoii lui voiu îmbrca cu

mântuire; i cuvioii lui cu bucu-

rie se vor bucur.

18. Acolo voiu rsri cornul lui Da-

vid, gtit-am lumintor unsului meu.

19. Pre vrjmaii lui voiu îmbrc
cu ruine, i preste dânsul va în-

flori sfineniea mea.

Cântarea trepte'or. Psalm 132.

Iat acum ce este bun sau ce este

frumos, fr numai a lcuî fraii

împreun.

2. Ca mirul pre cap, cel ce se po-

goar pre barb, pre barba lui A-

âron.

3. Carele se pogoar pre margi-

nea îmbrcmintei lui, ca roua Er-

monului, ce se pogoar pre munii
Sionului.

4. C acolo au poruncit Domnul
binecuvântarea i vieaa pân în

veac.

Cântarea treptelor. Psalm 133.

Iat acum binecuvântai pre Dom-
nul toate slugile Domnului.

2. Cari stai în casa Domnului;

în curile casei Dumnezeului nostru.

12. 2 Imp. 7, 12; 3 Imp. 8, 25.
13. 3 Imp. 15, 4.

14. Ps. 77, 74.
17. 2 Parai. 6, 41; Ps. 148, 14.
18. Lueâ 1, 69.

132. 2 Eire 30, 2—3, 25, 30.
3. Ps. 127, 6

133. 1' Ps. 134, 1.

132—133-134

3. In nopi ridicai mâinile voa-

sire la cele sfinte, i binecuvântai

pre Domnul.

4. Binecuvânfâ-te-va Domnul dit\

Sion, cel ce au fcui cerul i pg.

mântui.

Psalm 134. Aliluia.

Ludai numele Domnului; ludai
slugi pre Domnul.

2. Cei ce stai în casa Domnului,

în curile casei Dumnezeului nostru.

3. Ludai pre Domnul, c este

bun Domnul.

4. Cântai numelui lui, c este bun.

5. C pre lacov au ales lui Domnul.

6. Pre lsrail spre motenire lui.

7. C eu am cunoscut c este

mare Domnul. ^

8. i Domnul nostru preste toi

dumnezeii.

9. Toate câte au vrut Domnul au

fcut.

10. In cer ifpre pmânt.

11. în mri i întru; toate adân-

curile.

12. Ridicând [nori dela marginea

pmântului.ij

13. Fulgerele spre ploaie le-au

fcut.

14. Cel ce scoate vânturile din

vistieriile sale.

15. Carele au btut [cele întâiu

nscute ale Eghipetului.

16. Dela om pân la^ dobitoc.

17. Trimis-au semne i minuni în

mijlocul tu Eghipefe.-

18. Intru Faraon i întru toate

slugile lui.

19. Carele au btut neamuri multe.

20. i au ucis împrai tari.

21. Pre Sion împratul Amoreilor.

122. i pre Og împratul Vasa-

nului.

4. Ps- 127, 6.

134t. 1' Ps. 133, 1.

12. Iov. 5, 10; Ps. 146, 8; Ierem. 10, 12.

15. Eire 12, 29. 19. Isus Navi 12, 7.

21. Num. 21, 24, 25.



PSALM 134-135 763

23 i toate împriile Iui Ha-

i au dat pmântul lor mo-

tenire-

25. Motenirea Iui Israil poporu-

lui su.

26. Doamne numele tu este în

veac.

27. i pomenirea ta în neam i

în neam.

28. C va judeca Domnul pre po-

porul su.

29. i spre slugile sale se va umili.

30. Idolii neamurilor argint i aur;

lucruri de mâini omeneti.

31. Gur au i nu vor gri.

32. Ochi au i nu vor vedeâ.

33. Urechi au i nu vor auzi.

34. C nu este duh în gura lor.

35. Asemenea lor s îie cei ce fac

acestea.

36. i toi cei ce se ndjduesc
înfr'înii.

37. Casa lui Israil, binecuvântai

pre Domnul.

38. Casa lui Aaron, binecuvântai

pre Domnul.

39. Casa lui Levi, binecuvântai

pre Domnul.

40. Cei ce v temei de Domnul,

binecuvântai pre Domnul.

41. Bine este cuvântat Domnul
din Sion cel ce lcuete în Ieru-

salim.

Psalm 135. Aliluia.

Mrturisii-v Domnului, c este

bun; c în veac este mila lui.

2. Mrturisii-v Dumnezeului dum-

nezeilor; c în veac este mila lui.

3. Mrturisii-v Domnului dom-
nilor; c în veac este mila lui.

4. Celui ce face minuni mari u-

nuia; c în veac este mila lui.

28. H 2 Lege 32, 36.
v

30. Ps. 113, 12; Inelep. 15, 15.

31-35. Ps. 113, 13. 35. Ps. 113, 15.

135. 1' 2 ParaUp. 20, 22.

1. H2 Lege 10, 17. 4. Ps. 85, 9.

5. Celui ce au îcui cerurile cu

înelegere; c în veac este mila lui.

6. Celui ce au întrit pmântul
preste ape; c în veac este mila lui.

7. Celui ce au îcut lumintorii

cei mari; c în veac este mila lui.

8. Soarele spre stpânirea zilei;

c în veac este mila lui.

9. Luna i stelele spre stpâni-

rea nopii; c în veac este mila lui.

10. Celui ce au btut Eghipetul

cu cei înlâiu nscui ai lor; c în

veac este mila Iui.

11. i au scos pre Israil din mij-

locul lor; c în veac este mila lui.

12. Cu mânlare i cu bra înalt;

c în veac este mila lui.

13. Celui ce au împrit marea

Roie întru desprituri; c în veac

este mila lui.

14. i au trecut pre îsrail prin

mijlocul ei; c în veac este mila lui.

15. i au scuturat pre Faraon i
puterea lui în marea Roie; c în

veac este mila lui.

16. Celui ce au trecut norodul Su
în pustie; c în veac este mila lui.

17. ;Ceiui ce au btut împrai
mari; c în veac este mila lui.

18. i au omorîl împrai tari; c
în veac este mila lui.

19. Pre Sion împratul Amorei-

lor; c în veac este mila lui.

20. i pre Og împratul Vasanu-

îui; c în veac este mila lui.

21. i le-au dat pmântul lor mo-
tenire; c în veac este mila lui.

22. Motenirea lui Isril slugei

sale; c în veac este mila lui.

23. C întru smerenia noastr

ne-au pomenit pre noi Domnul, c
în veac este mila lui.

5. Fac. 1,1; Ierem. IC, 11; Pilde 3, 19.

6. Ps. 23, 2. 7. Fac. 1, 14, 16.

10. Eire 12, 12, 29; Ps. 77, 56.

11. Eire 14, 21.

13. Eire 14, 21; Ps. 77, 16.

15. Eire 14, 2$. 18. Num. 21, 24.

20 Num. 21, 33; R 2 Lege 3, 1.

22. Isus Navi 12, 6; i 13, 7.
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24. i ne-au izbvit pre noi de

vrjmaii notri ; c în veac este

mila lui.

25. Cel ce d hran la tot trupul;

c în veac este mila lui.

26. Mrturisii-v Dumnezeului ce-

resc; c în veac este mila lui.

Psalm 136. Lui Davtd prin leremla.

"

' a rîul Vaviîonului, acolo am e-
_,zui i am plâns, când ne-am a-

dus noi aminte de Sion.

2. In slcii în mijlocul lui am spân-

zurat organele noastre.

3. C acolo ne-au întrebat pre noi,

cei ce ne-au robit pre noi, cuvinte

de cântri.

4. i cei ce ne-au dus pre noi,

cântare, cânlaji nou din cântrile

Sionului.

5. Cum vom cântâ cântarea Dom-
nului în pmânt strein ?

6. De te voiu uilâ Ierusalime, ui-

tat s îie dreapta mea.

7. S se lipeasc limba mea de

grumazul meu, de nu-mi voiu aduce

aminte de tine.

8. De nu voiu pune înainte Ieru-

salimul, ca întru începutul veseliei

mele.

9. Adu-Ji aminte Doamne de fiii

lui Edom, în ziua Ierusalimului.

10. Carii ziceau: stricaji-l, strica-

i-1 pân la temeliile lui.

11. Fata Vaviîonului ticloas; fe-

ricit este cel ce va rsplti ie rs-
pltirea ta, care ai rspltit nou.

12. Fericit este carele va apuca,

i va lovî pruncii ti de piatr.

Psalm 137. Lui David prin Agheu i Zaharia.

Mrturisî-m-voiu Jie Doamne cu

toat inima mea; i înaintea în-

25. Ps. 146, 10.

136. 3. Ps. 78, 1.

7. Ierem. 50, 15.

9. flmos 1, Îl; Ierem. 25, 21.

12. Isaia 13, 16.

gerilorvoiu cântâ fie, c ai auzit

toate graiurile gurii mele.

2. lnchinâ-m-voiu ta biserica ta

cea sfânt, i m voiu mrturisi nu*

melui tu.

3. Intru mila ta i adevrul tu;
c ai mrit preste tot numele cel

sfânt al tu.

4. Ori în ce zi le voiu chemâ, de-

grab m auzi;înmul{i-m-vei în su-

fletul meu cu puterea ta.

5. Mrluriseasc-se ie Doamne
iofi împrafii pmântului, c au au-

zit toate graiurile gurii fale,

6. i s cânte întru cile Domnu-
lui, c mare este slava Domnului.

7. C înalt este Domnul, i la cele

smerite privete, i cele înalte de
departe le cunoate.

8. De voiu merge în mijlocul ne-

cazului, m vei viâ; preste mânia

vrjmailorjmei întins-ai mâinile ta-

le, i m'a mântuit dreapta ta. i

9. Domnul va rsplti pentru mine;

Doamne mila ta este în veac, lucru-

rile mâinilor tale nu le trece cu ve-

derea.

PSALM 138.

Lui David întru sfârit, al Zahariei

întru risipire,

Doamne cercatu-m'ai i m'ai cu-

noscut, tu ai cunoscut ederea

mea i scularea mea.

2. Tu ai priceput gândurile mele

de departe; crarea t funia mea tu

ai iscodit.

3. i toate cile mele mai nainfe

le-ai vzut, c nu este vicleug în

limba mea.

*4. Iat Doamne, tu ai cunoscut

foaie cele de pre urm, i cele de

demult; tu m'ai zidit, i ai pus pre-

ste mine mâna ta.

137. 5. Ps. 71, io, n.
7. Ps. 112, 5. 9. Ps. 56, 3.

138. 1- Ps. 7, 9; Ierem. 12, 3.

2. 3 Imp. 8, 39; Ps. 16, 3.

3. Ps. 118, 168.
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5. Minunat s'a fcut tiina ta

de ctre mine, întritu- s'a, nu voiu

puteâ spre dânsa.

6. Undem voiu duce dela Duhul

fu? i dela fa|a fa unde voiu iugi?

7. De m voiu sui în cer, tu a-

colo eti; de m voiu pogorî în iad,

de fa| eti.

8. De voiu lu aripile mele de di-

minea, i m voiu sllui la mar-

ginile mrii,

9. i acolo mâna ta m va po-

vâui, i m va (ineâ dreapta ta.

10. i am zis: au doar înlunere-

cul m va acoperi? i noaptea este

luminare întru desftarea mea.

11. C întunerecul nu se va în-

tunec dela tine, i noaptea ca ziua

se va lumin; precum este întune-

recul ei, aâ i lumina ei.

12. C tu ai zidit rrunchii mei.

sprijinitu-m'ai din pântecele maicii

mele.

13. Mrturisî-m-voiu tie, c cu

înfricoare te-ai minunat; minunate

sunt lucrurile tale, i sufletul meu
le cunoate foarte.

14. Nu s'a ascuns osul meu dela

tine, carele l-ai fcut întru ascuns;

i statul meu întru cele mai de jos

ale pmântului.

15. Cel nelucraf al meu l-au v-
zut ochii ti, i în cartea ta toft se

vor scrî; zile se vor zidî, i niciuna

întru dânii.

16. Iar mie foarte sunt cinstii prie-

tenii ti Dumnezeule, foarte s'au în-

trit stpâniile lor.

17. Numrâ-voiu pre dânii, i
mai mult decât nisipul se vor în-

muli ; sculatu-m'am, i înc sunt

cu fine.

18. De vrei s omori pre pctoi
Dumnezeule ; brbaii sângiurilor

deprfati-v dela^mine.

5. Ps. 91, 5. 7. Hmos 9, 2, 3.

11. Iov. 26, 6. 13. Ps. 39, 7.

16. Ps. 39, 6.
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19. C pricinuitori suntei întru

gânduri, luâ-vor întru deertciuni

cet(ile tale.

20. Au nu pre cei ce te ursc pre

line Doamne am urît ? i asupra

vrjmailor ti m'am topit ?

21. Cu urâciune desvârit i-am

urît pre ei, neprieteni mi s'a fcut

mie.

22. Ispitete-m Dumnezeule, i
cunoate inima mea, cearc-m, i
cunoate crrile mele.

23. i vezi, de este calea frde-
legii întru mine, i m îndrepteaz

în calea cea venic.

Psalm 139. Intra sfârit Iul Davld.

Scoafe-m Doamne dela omul vi-

clean ; dela brbatul nedrept m
izbvete.

2. Carii gândeau nedreptate în ini-

m, foat ziua rânduiau rzboaie.

3. Ascu{il-a limba sa ca de arpe;

otrav de aspid supt buzele lor.

4. Pzeie-m Doamne de mâna
pctosului, dela oamenii nedrepi

m scoate.

5. Carii au gândit s împiedece

paii mei, ascuns-au mândrii curs
mie.

6. i cu funii au întins curs pi-

cioarelor mele, pre lâng crare

srninteje mi-au pus mie.

7. Zis-am Domnului : Dumnezeul

meu eti fu, ascult Doamne glasul

rugciunii mele.

8. Doamne, Doamne, puterea mân-

tuirii mele, umbrit-ai presfe capul

meu în ziua de rsboiu.

9. S nu m dai Doamne dela do-

rirea mea celui pctos, gândit-a

împrotiva mea, s nu m prseti,
ca nu cândvâ s se înalte.

10. Capul înconjurrii lor, osfe-

22. Ps. 25, 2. 23. Ps. 25, 2.

139. /. Ps. 7, io.

3. Ps. 57, 4 j Rom. 3, 13.

5. Ps. 140, 10 ; 141, 4.

6. Ps. 7, 16. 8. Ps. 56, 3.
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neala buzelor lor va acoperi pre

dânii

11. Cdeâ-vor preste dânii cr-
buni cu foc, surpâ-vei pre ei în ti-

cloie, i nu vor puleâ rbdâ.
12. Brbatul limbut nu se va în-

drept pre pmânt ; pre brbatul ne-

drept relele îl vor vân spre stric-

ciune.

13. Cunoscut-am, e va face Dom -

nul judecat sracilor, i izbând
lipsiilor.

14. Ins drepii se vor mrturisi

numelui tu, i vor lcuî drepii cu

faa ta.

Psalm 140. Lui David.

Doamne strigat-am ctre tine, au-

zi-m; ia aminte glasul rugciu-

nii mele, când strig ctre tine.

2. S se îndrepteze rugciunea

mea, ca tmâea înaintea ta; ridica-

rea mâinilor mele, jertf de seara.

3. Pune Coamne sireaje gurei

mele, i u de îngrdire împreju-

jurul buzeior mele.

4. S nu abai inima mea spre

cuvinte de vicleug, ca s fgdu-
esc rspunsurile cele din pcate.

5. Cu oamenii cei ce lucreaz fr-
delege; i nu m voiu însoi cu a-

Ieii lor.

6. Cerfâ-m-va dreptul cu mil im va mustr; i untuldeîemn al p-
ctosului s nu ung capul meu.

7. C înc i rugciunea mea este

întru bune vrerile lor ; înghiitu-s'au

lâng piatr judectorii lor.

8. Auzî-se-vor graiurile mele, c
s'au îndulcit, ca o brazd de p-
mânt s'au rupt pre pmânt, risipi-

tu-s'au oasele lor lâng iad.

9. Cci ctre tine Doamne, Doam-
ne ochii mei, spre tine au ndjdu-
it, s nu iei sufletul meu.

11, Pilde 25, 2î; Rom. 12, 20.

l.'iO. i- Ps. 5, 2.

2. flpoc. 5, 8! Ps. 39, 2. 5. Ps. 25, 4.

6. Pilde 27, 6; Ecct 7, 6. 8. Ps. 87, 6.

10. Pzete-m de cursa, care mi-

au pus mie, i de smintelile celor

ce fac frdelege.

11. Cdeâ-vor în mreaja sa pc-
toii, deosebi sunt eu, pân ce volu

trece.

PSALM 141.

înelegerii lui David, când a fost el

în peter rugându-se

Cu
glasul meu ctre Domnul am

strigat; cu glasul meu ctre Dom-
nul m'am rugat.

2. Vrsâ-voiu înaintea lui rug-
ciunea mea, necazul meu înaintea

lui voiu spune.

3. Când lipseâ dintru mine duhul

meu, tu ai cunoscut crrile mele.

4. In calea aceasta, în care am
umblat, ascuns-au curs mie.

5. Luat-am seama deadreapfa i
am privit, i nu er cine s m cu-

noasc.

6. Pierii-a fuga dela mine, i nu

este cel ce caut sufletul meu.

7. Strigat-am ctre tine Doamne,
zis-am : tu eti ndejdea mea, par-

tea mea eti în pmântul celor vii.

8. Iâ aminte spre rugciunea mea
c m'am smerit foarte.

9. Izbvete-m de cei ce m go-

nesc; c s'au întrit mai vârtos de

cât mine.

10. Scoate din temni sufletul meu
ca s se mrturiseasc numelui tu.

11. Pre mine m ateapt drepii

pân ce vei rsplti mie.

PSALM 142. LUI DAVID.

Când îl goniâpre el Avesalom fiul su.

Doamne auzi rugciunea mea, a-

scult cererea mea. întru adev-
rul tu, auzi-m întru dreptatea ta.

2. i s nu intri la judecat cu

10. Ps. 139, 5.

141. 2. Plâng. 2, 19. 4. Ps. 139, 5.

7 Ps 16, 16.

142. 2, Iov. 9, 2.
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robul tu, c nu se va îndrept în-

nairtlea ta tot cel viu.

3. C a gonit vrjmaul sufletul

meu, împilat-a la pmânt vieafa mea.

4. Aezatu-m'a întru întunerec ca

pre morii veacului, i s'a mâhnit

întru mine duhul meu. *

5. Intru mine s'a turburat inima

mea, adusu-rni-am aminte de zilele

cele din început; cugetat-am la toate

lucrurile tale, la faptele mâinilor tale

am gândit.

6. Tins-am ctre tine mâinile mele;

sufletul meu ca nite pmânt fr
de ap ie.

7. Degrab auzi-m Doamne, sl-

bit-a duhul mie.

8. S nu întorci fala ta dela mine

i m voiu asemna celor ce se po-

goar în groap,

9. Auzit f mie dimineaa mila

ta, c spre tine am ndjduit,

10. Arat mie Doamne caiea, în

care voiu merge; c la fine^am ri-

dicat sufletul meu.

11. Scoate-m dela vrjmaii mei,

Doamne la tine am scpat; înva-
m s iac voea ta, c tu eti Dum-
nezeul meu.

12. Duhul tu cel bunm va po-

vui la pmântul cel drept; pentru

numele tu Doamne m vei vieâ în-

tru dreptatea ta.

13. Scoate-veî din necaz sufletul

meu, i întru mila ta vei sfâri pre

vrjmaii mei.

14. i vei pierde pre toi cei ce

necjesc sufletul meu, c eu sunt

robul tu.

Psalm 143, lui Darid, împrouri lui Goliat,

Bine este cuvântat Domnul Dum-
nezeul meu, cel ce înva mâi-

5. Ps. 39, 11. 6. Ps. 62, 3; Ps. 87, 10.

7. Ps. 27, 1. 9. Ps. 24, 1.

11. Ps. 24, 4.

13, Ps. 117, 12.

14. Ps. 85, 16.

143. 1- Ps. 17. 37.
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nile mele spre otire, i degetele

mele la rsboiu.

2. Mila mea, scparea mea, spri-

jinitorul meu i izbvitorul meu.

3. Scufitorul meu, i întru el am
ndjduit; cel ce supune poporul

meu supt mine.

4. Doamnei Ce este omul? C te-

ai fcut cunoscut lui, sau fiul omu-
lui? C-1 socoteti pre el.

5. Omul deertciunei s'a asem-
nat; zilele lui ca umbra trec.

6. Doamne pleac cerurile, i te

pogoar, atinge-te de muni, i vor

fumega.

7. Fulger fulgere, i vei risipî pre

dânii, trimite sgeile tale i-i vei

turbura pre ei.

8. Trimite mâna ta dintru înli-
me; scoate-m i m izbvete din

ape multe, din mâna fiilor celor

streini.

9. A crora gur a grit deert-
ciune, i dreapta lor este dreapta

strâmbtii.

10. Dumnezeule, cântare nouvoiu

cânt ie, în psaltire cu zece strune

voiu cânta ie.

tl. Celui ce dai mântuire împ-
railor, celui ce izbvete pre Da-

vid robul tu de sabie cumplit.

Î2. îzbveti-m i m scoate din

mâna fiilor celor streini; a crora

gur a grit deertciune, i dreap-

ta lor este dreapta strâmbtii.

13. Ai crora fiii lor ca nite tinere

odrasle înfipte întru tinereile lor.

14. Fetele lor înfrumuseate, îm-

podobite ca asemnarea Bisericii.

15. Cmrile lor pline, vrsându-

se din ceasta în ceea.

16. Oile lor mult fttoare, înmul-

indu-se întru ieirile lor; boii lor

grai.

V. Ps. 17, 47. 4. Ps. 8, 5.

5. Ps. 38, 6, 7; Ecl. li, 8.

6. Iov 9, 5, 8. 9, 14, 2. Isaia 64, 1,

7. Fs. 53, 3; Ps 17, 16.

8. Ps. 17, 19; Ps. 68, 17.

16. Iov 21, 10, 11.
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17. Nu este cdere de gard, nici

trectoare, nici strigare în uliele lor.

18. Fericit-au pre poporul, cruia

sunt acestea; fericit este poporul,

cruia Domnul este Dumnezeul iui.

Psalm IM. Landei lui David.

Inlâ-te-voiu Dumnezeul meu îm-

pratul meu, i bine voiu cuvânt
numele tu în veac i în veacul

veacului.

2. In toate zilele bine te voiu cu-

vânta, i voiu luda numele tu în

veac i în veacul veacului.

3. Mare este Domnul i ludat
foarte, i slavei lui nu este sîârit.

4. Neamul i neamul vor lud
lucrurile tale, i puterea ta vor vestî.

5. Mare cuviina slavei sfinirii

fale vor gri, i minunile tale vor

povestî.

6. i puterea celor înfricoate ale

tale vor spune, i slava ta vor po-

vestî.

7. Pomenirea mulimei buntii
tale vor vesti, i de dreptatea ta se

vor bucur.

8. Indurat i milostiv este Dom-
nul, îndelung rbdtor i mult mi-

lostiv.

9. Bun este Domnul tuturor, i în-

durrile lui preste toate lucrurile lui.

10. Mrturiseasc-se ie Doamne .

toate lucrurile tale, i cuvioii ti

bine s te cuvinteze.

11. Slava împriei tale vor spune,

i puterea la vor gri.

12. JCa s fac cunoscut fiilor o-

menei ^puterea ta, i slava marei

cuviinei împriei tale.

13. împria ta este împria
tuturor veacurilor, i stpânia ta în-

tru tot neamul i neamul.

14. Credincios este Domnul întru

18. Ps. 32, 12.

14-4. 3. Ps. 17, 4; Ps. 47, 1.

4. Ps. 77, 3. 7. Ps. 118, 171.

8. Ps. 85, 15; Ps. 102, 8.

13. Ps. 145, 10.

toate cuvintele sale, i cuvios întru

toate lucrurile sale.

15. Sprijinete Domnul pre toi cei

ce cad, i îndrepteaz pre toi cei

surpai.

16. Ochii tuturor spre tine ndj-
duesc, i tu le dai lor hran în vre-

me bun.
17. Deschizi tu mâna ta, i sa-

turi pre tot cel viu de buna voin*
18. Drept este Domnul întru toate

cile sale, i cuvios întru toate lu-

crurile sale.

19. Aproape este Domnul de toi

cei ce-1 chiam pre el, de toi cei

ce-1 chiam pre el întru adevr.

20. Voea celor ce se tem de el va

face, i rugciunea lor va auzi i-i

va mântui pre dânii.

21. Pzete Domnul pre toi cei

ce-l iubesc pre el, i pre toi pc-
toii va pierde.

22. Lauda Domnului va gri gura

mea, i bine s cuvinteze tot trupul

numele cel sfânt ai lui în veac i
în veacul veacului.

P^alm 145. Aliluia. Al lui Agheu i ai

Zahariei.

Laud suflete al meu pre Dom-
nul, ludâ-voiu pre Domnul în

vieaa mea, cântâ-voiu Dumnezeu-

lui meu pân ce voiu fi.

2. Nu v ndjduii spre boieri,

spre fiii oamenilor, întru cari nu

este mântuire.

3. leî-va duhul lui, i se va în-

toarce în pmântul su.

4. In ziua aceea vor pieri toate

gândurile lui.

5. Fericit este cruia Dumnezeul

lui Iacov este ajutorul lui, ndejdea

lui spre Domnul Dumnezeul lui.

15. Ps. 145, 8. 16. Ps. 103, 28.

17. Ps. 146, 10.

18. R 2 Lege 32, 4;Ecl. 3, 14; DaniiU, 34.

.19. Ps. 118, 151; Ps. 33, 17. 22. Ps. 65, 3.

145. 1- Ps. 62, 5; i 103, 33.

2. Ierem. 17, 5. 3. Eccl. 12, 7.
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6. Spre cel ce au fcut cerul i
pmântul, marea i loafe cele ce

sunt într'însele.

7. Spre cel ce pzete adevrul

în veac, spre cel ce face judecat ce-

lor npstuii, spre cel ce d hran
celor flmânzi.

8. Domnul dezleag pre cei fere-

cai în obezi, Domnul înelepefe

orbii, Domnul ridic pre cei sur-

pai, Domnul iubete pre cei drepi,

Domnul pzete pre cei nemernici.

9. Pre sracul i pre vduva va

primi, i calea pctoilor o va

pierde.

10. Impri-va Domnul în veac,

Dumnezeul tu Sioane în neam i
în neam.

Psalm 146. Aliluia. Al lui Agheu i al

Zahariei.

Ludai pre Domnul, c este bun

psalmul; Dumnezeului nostru s
se îndulceasc lauda.

2. Zidind Ierusalimul Domnul, ri-

sipirile lui Israil va aduna. I

3. Cel ce vindec pre cei zdrobii
[

la inim i leag sdruncinârile lor.

4. Cel ce numr mulimea stele-

lor, i lor tuturor numele le chiam.

5. Mare este Domnul nostru i
mare este tria lui, i priceperii lui

nu este numr.
6. Cel ce primete pre cei blânzi

Domnul, i smerete pre cei pc-
toi pân îa pmânt.

7. începei a cântâ Domnului în-

tru mrturisire; cântai Dumnezeului

nostru întru alut.
8. Celui ce îmbrac cerul cu nori,

celui ce gtete pmântului ploaie.

9. Celui ce rsare în muni iarb
i pune spre slujba oamenilor.

6. Fapte 14, 14; Hpoc. 14, 7.

7. Ps. 102, 6; 106, 9.

8. Ps. 144, 15. 9. Ps. 67, 5.

10. Ps. J44, 13

146. 1- Ps. 91, 1. 3. Ps. 33, 19.

4. Isaia 40, 26. 5. Isaia 40, 28.

8. Iov 5, 10- Ps. 134, 12; Ietem. 10, 12.

10. Celui ced dobitoacelor hran
l puilor corbilor celor ce-1 chiam
pre el.

11. Nu întru puterea calului va voî,

nici în pulpele brbaJului bine îi va

plcea.

12. Bine va voi Domnul întru cel

ce se tem de dânsul i întru cei ce

ndâjduesc spre mila lui.

Psalm 147. Aliluia. Ai lui Agheu i ai

Zahariei.

Laud Ierusaîime pre Domnul, la-

ud pre Dumnezeul tu Sioane.

2. C au întrit încuetorile por-

ilor tale, binecuvântat-au pre fiii ti

întru tine.

3. Cel ce pune hotarele tale pace

i cu grsime de grîu le-au sturat.

4. Cel ce trimite cuvântul sâitp-

mântului; degrab alearg cuvântul

lui.

5. Al celui ce d zpada sa ca

lâna, al celui ce presar negur ca

cenua. '

6. Al celui ce pune gheaa sa ca

pâinile, împrotiva feei gerului lui

cine va suferi?

7. Trimite-va cuvântul su, i le

va topi pre ele, suflâ-va Duhul lui,

i vor curge ape.

8. Cel ce vestete cuvântul su lui

Iacov, îndreptrile i judecile sale

lui Israil.

9. N'au fcut aâ la tot neamul, i
judecile sale nu le-au artat lor.

Psalm 148. MM?. Al iui Agheu i al

Zahariei.

Ludai pre Domnul din ceruri,

ludai pre el întru cele înalte.

2. Ludai pre el toi Îngerii lui,

ludai pre el toate puterile lui.

10. Ps. 135, 25; 144, 17.

11. Pilde 21, 3i; Ps. 32, 16 i 43, 8
12. Ps. ?2. 18S 33, 16; 10, 7;Ps. 37, 21,22.

147. 3 Ps. 80, 15.

5. iov 37, 6. 8. Ps. 102, 6; Ps. 77, 5.

9. Fapt. Hp. 14, 15.

±48. 2. Ps. 102, 21-, Iov 38, 7.

Biblia 49.
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3. Ludai pre el soarele i luna,

ludai pre el foaie stelele i lumina.

4. Ludai pre el cerurile ceruri-

lor, i apa cea mai pre sus de ce-

ruri s laude numele Domnului.

5. C el au zis i s'au îcuf; el

au poruncit i s'au zidit.

6. Pu'su-le-au pre ele în veac i
în veacul veacului, porunc au pus

i nu va trece.

7. Ludaji pre domnul de pre p-
mânt, balaurii i toate adâncurile,

8. Focul, grindina, zpada, gheata,

duhul' cel de vifor, cele ce lac cu-

vântul lui.

9. Munii i toate dealurile, lem-

nele cele roditoare i toi chedrii.

10. Hiarele i toate dobitoacele,

cele ce se târsc, i pasrile cele

zburtoare.

11. împraii pmântului i toate

popoarele, domnii i toi judecto-

rii pmântului.

12. Tinerii i fecioarele, btrânii

cu cei mai tineri s laude numele

Domnului, c s'a înlat numele lui

al unuia.

13. Mrturisirea lui pre pmânt i
în cer, i va înl cornul norodu-

lui su.
14. Cântare tuturor cuvioilor lui,

fiilor lui lsrail, norodului ce se a-

propie de dânsul.

Psalm 149. Aliluia.

Cântai Domnului cântare nou, la-

uda lui în Biserica cuvioilor.

2. Veseleasc-se lsrail de cel ce

l-au fcut pre el; i fiii Sionului s
se bucure de împratul lor.

3. S laude numele lui în hor,
în fâmpin i în psaltire s-i cânte

lui.

4. C binevoiete Domnul întru

3. Iov 38, 7.

4. Hpoc. S, 13.

5. Fac. 1, 3, 6; Ps. 32, 6, 9.

13. Pilde 18, 10.

14. Ps. 131, 17.

norodul su, i va înl pre cei

blânzi întru mântuire.

5. Ludâ-se-vor cuvioii întru ster.

v, i se vor bucur întru aiernu-

turile lor.

6. înlrile lui Dumnezeu în gât-

lejul lor, i sbii de amândou pr-
ile ascuite în mâinile lor.

7. Ca s fac izbând întru nea-

muri i mustrri întru nofoade. «

8. Ca s lege pre împraii lor cu

obezi, i pre slvijii lor cu clui
de fier.

9. Ca s fac întru dânii jude-

cat scris; mrirea aceasta este

tuturor cuvioilor lui.

Psalm 150. Aliluia.

Ludai pre Dumnezeu întru sfin-

ii lui, ludaji pre el întru tria

puterii lut.

2. Ludai pre el întru puterile lui,

ludai pre el dup mulimea sla-

vei lui.

3. Ludai pre el în glas de trâm-

bi, ludai pre el în psaltire i în

alut.
4. Ludai pre el în tâmpin i în

hor, ludai pre el în strune i în

organe.

5. Ludai pre el In chimvaiebine

rsuntoare, ludai pre el în chim-

vale de strigare; toat suflarea s
laude pre Domnul.

Acest Psalm, deosebi este scris de David
i afar de numrul celor 150 de Psalmi

când singur s'a btut cu Goliat.

Mic eram între fraii mei, i mai

tânr în casa tatlui meu; p-
scul-am oile tatlui meu.

2. Mâinile mele ati fcut organul,

i degetele mele au alctuit psal-

tirea.

3. i cine va vesti Domnului meu ?

Insu Domnul, însu va auzî.

14=9. tf.'Evr. 4, 12; flpoc. 1, 16.
9. H 2 Lege 4, 6.

15O. 1* Isaia 6. 3.
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4. lnsuau trimis pre îngerul su,

i ni'a luat dela oile tatlui meu, i

tti'a uns cu untutdelemn al ungerii

sale.

5. Fraii mei buni i mari, i n'au

binevoit întru dânii Domnul.

6. Ieit-am întru întâmpinarea ce-

lui de alt neam, i m'a blestemat

întru idolii si.

7. Iar eu zmulgând sabia dela dân-

sul, i-am tiat capul lui, i am ri-

dicat ocara dintre fiii lui Israil.



PILDELE LUI SOLOMON
CAP. 1.

Cum se dobândete i se fierde îne-
lepciunea.

Pildele lui Solomon fiul lui David

carele a împrit în Israil.

2. Â cunoate înelepciunea, în-

vtura, a înelege cuvintele me-
striei.

3. A pricepe învluelile vorbelor

i dezlegarea cuvintelor celor întu-

necoase, i a socoti dreptatea i
adevrul, i judecat a face.

4. A dâ celor fr de rutate iste-

ime, l pruncului tânj simire i
înelegere.

5. Acestea auzindu-le îneleptul,

mai înelept va îi, i cel înelegtor

cârmuire va dobândi.

6. i va cunoate pilda i cuvân-

tul întunecos, i vorbele înelepilor

i întrebrile cele ascunse.

7. începerea înelepciunii este frica

Domnului i cunotin bun este

tuturor celor ce o fac pre ea, cre-

dina întru Dumnezeu este începe-

rea priceperii, iar cei necredincioi

defimeaz înelepciunea i înv-

tura.
8. Ascult fiule învtura tatlui

tu, i nu lepda legile maicii tale.

9. C cununa darurilor vei lu pre

cretetul tu, i lan de aur împre-

jurul grumazului tu.

1, 7. Ps. 110, 9. 8. 6, 20.

10. Fiule! S nu te înele pre tine

oamenii cei necredincioi, nici s
voiefi lor.

11. De ie vor rugâ zicând : vino

cu noi însoete-te la sânge, i cu

strâmbtate s ascundem în pmânt
pre omul cel drept;

12. S-1 înghiim pre el ca iadul

de viu, i s stingem pomenirea lui

de pre pmânt;
13. Agoniseala lui cea de mult

pre s o apucm, i vom urnpleâ

casele noastre de przi;

14. Punei soarta ta cu noi, i o

pung de obte s avem toi, i un

sac s fie nou:
15. S nu mergi în cale cu dân-

ii, ci s-i abai piciorul tu dela

crrile lor.

16. Câ picioarele lor la rutate a-

learg, i grabnice sunt a vrsâ
sânge.

17. C nu fr de dreptate se în-

tind mrejele pasrilor.

18. C cei ce se însoesc sângiu-

rilor, îi agonisesc loru rele, i
sfrâmarea oamenilor celor fr de

lege este rea.

19. Acestea sunt cile tuturor ce-

lor ce fac frdelegi, c, cu necre-

dina îi rpesc sufletul lor.

20. înelepciunea în rspântie se

laud, i prin ulie îndrzneal aduce.

10. Ps. 1, 1. 15. Ps. 1, 1.

ÎS, Isaia 59, 7. 17. Plâng. 3, 51.
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2i Pre vârfurile zidurilor se ve-

stete, la porile celor puternici ade,

lâ
'porile cetii cutezând gr-

ite.

22. Cât vreme cei nevinovai se

vor iineâ de dreptate, nu se vor ru-

inâ; iar cei nebuni, fiind poftitori

de batjocur, necredincioi fcân-

du-se, au urît tiina.

23. i vinovai s'au fcut mustr-

rilor, iatv spuiu înainte graiul su-

flrii mele, i voiu înv pre voi

cuvântul meu.

24. C am strigat i nu rn'ai a-

scu liat, i am întins cuvinte, i n'aji

luai aminte.

25. aji defimat sfaturile mele,

i n'ai luat aminte certrile mele.

26. Pentru aceea i eu voiu râde

de peirea voasfr, i m voiu bu-

cura când va venî vou pierderea.

27. i când va nvli asupra voa-

str fr de veste nevoie, i va venî

supj,'rare asemenea viforului, i când .

va venî vou necazuri i încunju-

rarea cetii sau când va venî vou
peirea.

2& C va îi, când m ve|i chema,

i eu^nu voiu auzî pre voi, cutâ-

m-vor cei ri, i nu m vor afl.

29. C v au urît înelepciunea, i
cuvântul Domnului n'au ales.

30. Nici au voit s ia aminte sfa-

turile mele, i au batjocorit mustr-

rile mele. 6
~

31. Pentru aceea vor mâncâ roa-

dele cit sale, i s%
:

vor sturâ de

necurâiea sa.

32. Cci, c fcea sfrâmbiale

pruncilor, se vor omorî, i cerceta-

rea pierde pre cei necurai.

33. Iar cel ce m va ascult pre

mine, va lcuî spre ndejde, i se

va odihnî fr fric de tot rul.*

24. Isaia 65, 11; 66 4; Ieremia 7, 12.

26. Ps. 2, 3; 36, 13 i 58, 9.

27. Iczecb. 38, 9.

28. Iov. 27, s; Isaia 1, 15; Ierem. 11, 11.

CAP. 2.

învarea melefciunei.

Fiule! Devei prîmî graiurile mele,

i devei ascunde poruncile mele

la tine,

2. Va auzî urechea ta înelepciu-

nea, i vei lipî inima fa de cuno-

tin, i o vei pune fiului tu spre

învtur.
3. C de vei chema înelepciunea;

i de vei dâ glasul tu cunofinii,

4. i de o vei cuta pre dânsa

ca argintul, i de o vei cercâ ca co-

morile,

5. Atunci vei cunoate frica Dom-
nului, i cunotina lui Dumnezeu
vei afl.

6. C Domnul d înelepciune, i
dela faa lui iese cunotina i ti-

ina.

7.i adun vistierie celor ce lucrea-

z mântuire, i apr mergerea lor.

8. Ca s pzeasc cile dreptilor,

i calea celor ce se tem de. dânsul

o va pzi.

9. Atunci vei cunoate dreptatea

i judecata, i vei face toate cile

bune.

10. C de va venî înelepciunea

în cugetul tu, i simirea suflelu^

lui tu bun a fi i se va preâ.

11. Sfatul bun te va pzi, i cu-

getul drept te va apra. j

12. Ca s le izbveasc de calea

rea, i de omul ce nu gnete. ni-

mic de crezut.

13. Ol Cei ce au lsat cile cele

drepte, i umbl în cite întunere-

cului.

14. Cd ce se veselesc de rele, i
se bucur de. rzvrtirea rea.

15. Ale crora crri sunt întoarse,

i strâmbe umbletele lor.

16. Aceia te vor deprfâ dela ca-

lea dreapt, i te vor înstreinâ dela

gândul bun.

2. 6. Daniil 2, 20; Iov 12, 13.
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17. FiulelS nu te apuce pre line

sfatul ru, carele las învtura ti-

nereilor i uit egga lui Dumnezeu.

18. C -a pus lâng moarte casa

sa, i lâng iad cu pmântenii c-
rrile sale.

19. Toi cei ce umbl pre dânsa

nu se vor întoarce, nici vor ajunge

la crri drepte, c nu-i vor apuc
pre ei anii vieii.

20. C de ar îi umblat pre ci
bune, ar fi aflat crrile dreptii ne-

tede.

21. C cei buni vor lcuî pmân-
tul, i cei cuvioi vor rmânea pre el.

22. Iar cile celor necredincioi

vor pieri de pre pmânt, i cei fr-
delege vor pieri de pre dânsul.

C AP. 3.

îndemnare la fapte bune. Lauda
înelepciunei.

Fiulel Nu uita legile mele, i cu-

vintele mele s le pzeasc ini-

ma ta.

2. C lungimea vieii i anii zi-

lelor, i pace vor adaoge |ie.

3. Milostenia i credina s nu-(i

lipseasc, înfur-le pre ele împre-

jurul grumazilor ti, i le scrie pre

lespezile inimei tale, i vei afiâ har

4. i s gândeti bune înaintea

Domnului i a oamenilor.

5. Fii ndjduind cu toat inima

spre Dumnezeu, iar cu înelepciu-

nea fa nu te mri.

6. Intru toate cile tale s o cu-

noti pre dânsa, xa s- îndrepleze

cile tale.

7. Nu fii înjelept întru tine sin-

gur, ci te teme de Dumnezeu i te

ferete de tot rul.

8. Atunci va îi vindecare trupului

tu i odihn oaselor tale.

17. 1 Tim. 5, 11, 12. 21. Ps. 36, 22, 29.

22. Iov 18, 17.

3. 2. H 2 lege 8, 1.

3. 6, 21 ; H 2 Lege 6, 6. 7. Rom. 12, 16.

9. Cinstete pre Domnul din oste-

neieie rate cele drepte, i-i d lui

pârg din toate rodurile fale cele

drepte.

10. Ca
.
s se umple jifni(ele tale

de mulime de grâu, i s se verse

teascurile fale de vin. ,

11. Fiule! Nii defimâ învturile
Domnului, nici slbi, fiind certat de

dânsul.

12. C pre carele iubete Dom-
nul, îl ceart i bate pre tot fiul pfe

carele primete.

13. Fericit este omul, carele a a-

flal înelepciunea i muritorul, ca-

rele a cunoscut riin{a.

14. C mai bun este neguttoria

acetia, decât vistieriile aurului i
ale argintului.

15. C mai scump este decât pie-

trile cele de mult prej, nu st ei ni-

mic împrotiv ce este ru, cunoscut

este tuturor celor ce se apropie de

ea, i fot ce este scump nu este ei

vrednic.

16. Lungimea zilelor i anii vieii

sunt în dreapta ei, i în stânga ei

bogjie i mrire, i din gura ei iese

dreptatea; legea i mila preiimb
le poart.

17. Cile ei sunt ci bune, i toate

crrile ei cu pace.
••<••

18. pom de vieaf este tuturor ce-

lor ce se lipesc de dânsa, i celor

ce se reazem de ea ca pre Dom-
nul înfemeia{i.

19. Dumnezeu cu înelepciunea a

întemeiat pmântul, i au gtit ce-

rurile cu priceperea.

20. Intru cunotina lui adâncu-

rile s'au deschis, i norii au izvo-

rî! ap.
21. Fiulel S nu treci, ci pzete

sfatul meu i gândul.

22. Ca s fie viu suflefuf tu, i
s fie har împrejurul grumazului tu,

9, Tovit. 4, 7. 10. Malab. 3, 10; H 2

Lege 28, 8. 12. Evrei 12, 5.
14. Iov 28, 15; Ps. 19, 11 19. Ps. 135, 5.
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i va ii vindecate trupului tu, i
purtare de grije de oasele lae. .

23. Ca s umble îi pace având

ndejde în toate cile tale, i ca

nu se poticneasc piciorul tu.

24. C de vei edeâ, fr de îric

vei 9. ^e vei dormi, dulce vei

dormi

25. i nu te vei teme de frica, ce

va venî asupr-i, nici de nvlirile

necredincioilor cete împreurtoare

26. C Domnul va fi întru toate

cile tale, i va întrî piciorul tu,

ca nu te clteti.

27. Nu te lepda a face bine celui

lipsit, când poate a ajutâ mâna la.

28. Nu zice:du-lei s te întorci

i mâine îi voiu dâ, putând fu face

bine, c nu tii ce va aduce ziua

ce vine.

29. Nu meteugi rele asupra pri-

etenului tu, carele vine de aiurea

i ndijduele spre tine.

30. Nu fii iubitor de vrajb îm-

protiva omului îa zadar, ca s nu-i

fac {ie cevâ ru.
31. Nu-i agonisi ocrile oameni-

lor ri, nici urmâ cilor lor.

32. C necurat este înaintea Dom-
nului tot clctorul de lege, i cu cei

drepi nu se împreun.
33. Blestemul Domnului în casele

celor necredincioi, iar curile drep-

ilor bine se cuvinteaz.

3AJDsMS^n^^orJejti îm-

PTOliv,.jar .cjlor^iSerTIf le d dar.

35. Cei înJefepliTer'inofenrin-

rire, iar cei necredincioi au înl-

at ocar.

CAP. A.

înlturarea prilejului spre fcai. s

Ascultai fii învtura printelui,

i luai aminte s cunoatei ti-

ina.

24, Iov 11, 19. 25. Ps. 90, 5; Ps. 24, 15.

31. Ps. 36. 1. 32. Ps. 25, 4
33. R 2 Lege 28, 15, 16. 34. Ps. 17, 30.

2. C dar bun druesc vou, le-

gea mea s nil o prsii.
3. C i eu am fost asculttor ta-

tlui meu. sj iubit înaintea feei mai-

cet mele.
.i

4. Cariim învau i ziceau:s se

întreasc cuvântul nostru în inima

ta, pzete poruncile, i nu le uitâ.

5. Agonisefe-i înelepciune, câ-

tig-i tiin, nu uitâ, nici trece, cu

vederea cuvintele gurii mele, nici te

abate dela graiurile gurii meie.

6. Nu o prsi pre dânsa; i te

va inea pre tine, iubete-o, i te va

pzi.

7. începerea înelepciune! este a

câtig înelepciune, i întru toat

agoniseala fa, agonisele-ji tiin.
8. Primete-o, i o cuprinde pre

ea, i te va înl, cinstete-o ca

te cuprinz.

9. Ca s deâ capului tu cunun
de daruri, i s te acopere cununa

mângâerei.

10. Auzi fiule i primete cuvin-

tele mele, i se vor înmuli anii vi-

eii fale, ca s fie multe cile vieiji

fale.

11. C fe înv cile înelepciunii

i te îndreptez pre crri drepte,

12. C de vei umbl, nu se vor

împiedec paii ti, i de vei alerg

nu te vei osteni. . u

13. ine-te de învtura mea, i
nu o ls, ci pzete-o pre ea ie spre

vieaa ta.

14. In cile necredincioilor nu

merge, nici s râvneti cile celor

frdelege.

15. Ori în care loc se adun ta-

bra, s nu mergi acolo, fugi dela

dânii i te deprteaz.

16. C nu dorm pân nu fac ru
l se iâ somnul dela dânii, i n'a-

dorm.

17. C aceia se hrnesc cu bu-

4. 4. 1 Parai. 28, 9.

12. Ps. 90, 11. 14. Ps. 1, 1.
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catete necuriei, i se îmbaf cu

vinul clcrii de lege.

18. Iar cile drepilor, ca lumina

lumineaz, merg i (lunimeaz pân
când se plinete ziua.

19. Iar cile necredincioilor sunt

întunecate, c nu tiu cum se îm-

piedec.

20. FiuleMa aminte graiurile mele

i de cuviriîele mele alfur-i ure-

chea ta.-

21. Ca s nu scaz izvoarele tale,

pzefe-le în inima ta.

22; C vieaf sunt tuturor celor

ce le afl pre ele, i vindecare a tot

trupul.

23. Cu toat paza pzete inima ta,

c dintr'acestea sunt ieirile vieii.

24. Leapd deia tine gura cea

îndrtnic, i buzele cele nedrepte

!e deprteaz deia fine.

25. Ochii ti drept s caute, i ge-

nele tale drept s clipeasc.

26. Drepte umblri f cu picioa-

rele fale, i cile tale le îndrepteaz.

27. S nu te abai în dreapta, nici

în- stânga, i-i abate piciorul tu
deia calea cea rea.

28. Cci cile cele deadreapîa le

tie Domnul, iar cele deastânga sunt

rsvrtite.

29. i el drepte va face umbletele

tale, i cltoriile tale în pace le va

povui. •
<

*

CAP. 5.

Ferirea de desfrânare. îndemnarea
spre curie.

Fiutei Ia aminte la înelepciunea

mea, l ia cuvintele mele pleac

urechea ta.

2. Ca s pzeti cugetul buri* i
tiina buzelor mele poruncesc ie.

3. Nu te uitâ la muerea rea, c
mitre pic din buzele muerii curve,

18. Ps. 36, 5. 19. Isaia 59, 10; Ps. 19, 9.

24. Ps. 33, 12, 13. 27 R 2 Lege 5, 32. .

5. 3. Eccl. 7, 27.

care pân la o vreme îndulcete gât-

lejul tu.

4. Iar mai pre urm mai amar
decât fierea o vei aflâ i mai tioas
decât sabia cea de amândou pr-
ile ascuit.

5. C picioarele nebuniei pogoar
pre cei ce se lipesc de dânsa cu

moarte la iad.

6. i urmele ei nu sunt stttoare,

c pre cile vieii nu umbl, i -r-

tcii sunt paii ei, i nu bine cu-

noscui.

7. Deci îiule ascult-m pre mine,

i s nu Iaci netrebnice cuvintele

mele.

8. Deprteaz-i calea ta deia dân-

sa, i nu te apropia de uile ca-

sei ei.

9. Ca s nu dai altora vieaa tâ,

i zihle fale celor nemilostivi.

10. Ca s nu se sature streinii de

averea ta, i s nu intre osteneleîe

tale în cas strein.

|
11. i-i va prcj ru pe urm,

! când seva fopî carnea trupului tu.

1 12. i vei zice: cum am urîf în-

|

vjfura, i deia mustrri s'a de-

prtat inima mea.

13. N'am ascultat glasul celui ce

m certa, i la cel ce m înva nu

mi-am plecat urechea mea.

14. In puin vreme m'am fcut

îniru tot rul, în mijlocul" adunrii

i al soborului.

15. Fiule! Bea ap din vasele tale,

i din izvorul fântânilor tale.

16. S se verse i% apele din iz-

vorul tu, i prin uliile tales treac

apele tale.

17. S-i fie averea numai ie sin-

gur, i nimenea strein s nu se îm-

prteasc cu tine.

18. Izvorul apei tale, s fie al tu,

i te veselete cu femeia cea din

tinereile tale.

19. Cerbul dragostei i puiu de

4. 6, 26.
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cerb al darurilor tale s vorbeasc

cu line. a ta s**fl urmeze ie, i

s fie cu line în oal" vremea.

20. C petrecând împreun întru

dragostea ei te vei înmuli, nu fii

mult cu cea strein, nici s te cu-

prinzi cu braele celeea ce nu ete

a ta.

21. C înaintea ochilor lui Dum-

nezeu sunt cile omului, i toate

urmele lui le socotete.

22. Frdelegile vâneaz pre om,

i se strânge -fiecare cu lanurile

pcatelor sale.

23. Acesta se sfârete cu cei ne-

învjaji, i din mulimea averii sale

s'a lepdat i a pierit pentru ne-

bunie,
i

CAP. 6.

îndemnare la munci la viea curat,
j

Fiule! De vei lua în chezie pre

prietenul tu, vei da vrjmaului
mâna a.

2. C curs tare sunt omului bu-

zele iui, i se prinde cu cuvintele

gurii sale.'

3. F fiule cele ce-i poruncesc

eu i te vei mântui, c vei merge

în mâinile celor ri pentru prietenul

tu, nu slbi, ci las s se mânie

prietenul tu, pre carele l-ai luat în

chezie.

4.S nu dai somn ochilor ti, nici

s dormitezi cu genele tale.

5. Castemântueticao cprioar
din curs, i ca o pasre din la.

6. Mergi la furnic, o leneuîel

i urmeaz vzând cile ei, t fii

mai înelept decât dânsa.

7. C aceea neîiind lucrtoare de

pmânt, nici având pre cinevâ s
o îndemne, nici supt stpân fiind,

8. îi gtete vara hran, i mul-

t strânsoare face în vremea sece-

21, 15, 3", 16, i; Iov 14, 16; 31, 4; 34, 21;
letem. 32, 19.

22, Ps. 7, 15 i 33, 20.

riului. Sau mergi la albin, i vei

cunoate cât este de lucrtoare i
cât de curat lucru face, ale creea
ostenele împraii5 i protii le în-

trebuineaz spre sntate, i de toi

este iubit i mrit, mcar de este i
slab de putere, ci pentru înelep-

ciune cinslindu-o, o au adus înainte.

9. Pân când o leneule zaci? i
când ic vei scul din somn?

10. Puin s dormi i puin s
ezi i puin s dormitezi i puin
s-i îmbriezi pieptul cu mâinile.

1 1 . C apoi îi va veni ie ca un

cltor ru srcia, i lipsa ca un

bun alergtor.

12. Iar de nu vei îi lene, venl-va

ca un izvor seceriul tu, i sr-
cia ca un cltor ru va fugi deîa

tine.

13. Omul cel fr de minte i fr-
delege umbl în ci rele, i acela

face semn cu ochiul, i bate cu pi-

ciorul, i înva ameninând cu de-

getul.

14. i inima îndrtnic mete-
ugete rele; în toat vremea unul

ca acela turburrî face cetii.

15. Pentru aceea fr de veste va

veni la pierire, la tiere i la sf-

râmare nevindecat.

16. C se bucur de toate cele ce

urte Dumnezeu, i se va sfrâm
pentru necurtia sufletului.

17. Ochiul semeului, limba ne-

dreapt, mâinile cele ce vars sân-

ge nevinovat.

18. i inima ceea ce meteuge-
te gânduri rele, i picioarele cele

grabnice a face ru, se vor pierde.

19 Aâ minciun mrturia ne-

dreapt, i scornete judeci între

frai.

20. Fiule 1 Pzete legile tatlui

tu, i nu lepda învturile mai-

cii fale.

6. 10. Eccles. 4, 5. 13. Ps. 34, 18.-

15. Ps. 63, 8. 17. Ps. 100, 5, 6.

18. Rom. 3, 15. 20. 1, 8.
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21. i le lipete de sufletul tu
pururea, i le înfur împrejurul

grumazului tu. c '

22. Când "umbli le poart, i cu

tine s fie, ca s te pzeasc când

vei dorm! i când te vei sculâ s
vorbeasc cu tine.

23. C porunca legii este sfenic

l lumin i calea vieii i mustrare

i învtur.
24. Ca s te pzeasc de femeia

cu brbat, i de pâra limbii streine.

25. Fiule ! S nu te biruiasc pof-

ta frumuseii, nici s te vânezi cu

ochii ti, nici s te îna le ge-

nele ei.

26. C preul curvei este cât i al

trnei pâini, i muerea vâneaz su-

fletele brbailor celor de cinste.

27. Au doar va ascunde cinevâ

îoc în sân, i nu-i va arde hai-

nele?

28. Au cicâ-va cinevâ pre cr-
buni de foc aprini, i nu-i va arde

picioarele?

29. Aâ cel ce intr la femeie cu
brbat nu va fi fr de vin, nici

tot cel ce se atinge de dânsa.

30. Nu este minune de se va prin-

de cineva furând, c fur ca s sa-

ture suflet flmând.

31. i de se va prinde, va plti

de apte ori, i toate averile sale

dându-le se va rscumpr pre sine.

32. Iar preaeurvarul pentru lipsa

mingii pierire sufletului su câ-

tig.
33. Dureri i ocar ptimete, i

batjocura lui în veac nu se va terge.

34. C plin este de râvn mâ-
niea brbatului ei, i nu- i' va fi mil
de el în ziu« judecii.

35. Nu va lsâ vrajba pentru nici

o plat, nici se va îmblânzi pentru

multe daruri.

21. 3, 3.

23. Ps. Î8, 8.

27. Iov 31, 12.

31. Eirc 22, 1.

CAP. 7.

Ferirea de preacurvie.

Fiule! Pzete cuvintele mele, i
ascunde la fine poruncile mele.

2. Fiule 1 Cinstete pre Domnul;

i te vei întri i afar de dânsul

nu te teme de altul.

3. Pzete poruncile mele, i vei

trî, i cuvintele mele ca lumina o-

chilor înfur-le la degetele tale, i
le scrie pre limea inimii tale.

4. Zî s fie înelepciunea sora ta,

i minte înelegtoare îi câtig ie;

5. Ca s te pzeasc' de femeia

strein i viclean, care te amge*
te cu cuvinte dulci.

'

6. C privind pre fereastr din

casa ei la uli,

7. Ori pre care tânr dintre fiii

cei neînelepi va vedeâ lipsit de

minte,

8. Trecând pre lâng unghiul ca?

sei ei, i grind.

9. Seara întru întunerec
5i
când este

linite de noapte i negur.

10. Iese înaintea lui muierea a-

vând chip de curv, care face s
sar inima tinerilor.

11. i este rsfat i neastâm-

prat, i în cas nu se aaz pi-

cioarele ei.

12. C în câtvâ vreme afar se

dezmiard, i câtvâ vreme în u-

li prin tot unghiul pândete.
13. Dup aceea se apuc i-l s*

ruf pre el, si cu fa fr de ru-

ine zice ctre e!:

14. jertf de pace este mie, astzi

dau fgduinele mele.

15. Pentru aceea am ieit înaintea

fa, poftind faa la, i te-am aflat.

16. Pânzeturi am întins pre pa-

tul meu, cu aternuturi de cele din

Eghipet am aternut.

17. Am stropit aternutul meu cu*

7. 3. H 2 Lege 6, 6} Lev. 18, 5; Iezecbit20,

11 ; Rom. 10, 5; Galat. 3, 12.

8. Iov 31, 9.
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ofran, i casa mea cu scorioare:.

18. Vino s ne desfîm cu iu-

bire pân diminea; vino, i cu dra-

goste s ne îmbriem. ^
19. C nu este brbatul meu acas,

s'a dus cale departe.

20. Legtur de argint luând în

mâinile sale, dup multe zile se va

întoarce Ia casa sa.

21. i 1-a abtut pre el cu mult

vorb, i cu laurile buzelor ei, 1-a

tras pre el.

22. Si ei a* mers dup ea degrab,

i ca lin bou* la junghiere se aduce,

i ca un câine la legtur;

23. Sau ca un cerb rnit cu s-
geata la ficat, i sâfguete ca pa-

srea la la, netiind c pentru su-

flet alearg.

2*4. Acum dar fiule ascult-m 1

i ia* aminte cuvintele gurii mele.

25. S* nu se abat la cile ei i-

nirria ta, t s nu te rtceti în c-
rrile ei, c pre muli rânindu-i i-a

pierdut, i nenumrai sunt pre cari

i-a omorît.

26.
' Cile iadului este casa ei, care

duc la cmrile morii.

GAP. 8.

Despre adevrata înelepciune, Fiul

lui Dumnezeu

Pentru aceea tu mrturisete în-

elepciunea, ca înelepciunea s
te asculte pre tine.

2. C pre vârfurile cele înalte es ie,

i st în mijlocul crrilor.

3.i Ia porile celor puternici ade,

i întru intrri se laud:

4. Pre voi o oamenilor v rog, i
dau glasul meu fiilor omeneti.

5. înelegei cei fr de rutate

mestria, t cei neînvai punei la

inim.

6. Ascultâi-rh pre mine, c lu-

cruri de cinste voiu grî, i voiu

scoate din buze cele drepte.

7. C adevrul va înv gâileiul

meu, i urîfe surit înaintea mea bu-

zele' mincinoase.

8. Cu dreptate sunt toate graiurile

gurii mele, nimic snu este întru dân-

sele strâmb, nici încâlcit.

9. Toate sunt netede celor ce cu-

nosc, i drepte celor ce afl tiina.

10 Luai învtur, t nu argint,

i tiina mai vârtos decât aurui l-

murii, i agonisii cunotina mai

mult decât aurul curat.

11. C mai bun este înelepciu-

nea decât piefrile cele de mult pre,

i tot ce este scump nu este vred-

nic ei.

12. Eu înelepciunea am slluit
sfatul i cunotina, i gândul eu

l-am chemat.

13. Frica Domnului urte nedrep-

tatea i semejiea i mândfiea i c-
ile viclenilor t gura cea necredin 1-

cioas o am urît eu, i cile cele

rzvrtite ale celor ri.

14. Al meu este sfatul i îndrep-

tarea, a mea este înelepciunea t
a mea este triea.

15. Prin mine împraii împr-
esc, i cei puternici scriu dreptatea.

16. Prin mine cei mari se mresc,
i stpânii prin mine stpânesc p-*

mântui.

17. Eu iubesc pre cei ce m iu-

besc pre mine, i cei ce m caut
vbr aîiâ dar.

18. Bogiea i mrirea a mea
este, i agoniseala a multora i
dreptatea.

19. Mâi bine este a m înmuli

pre mine, decât aurul i piatra scum-

p, c rodunle rrteie mâi bune siint

decât argintul cel ales.

20. In cile dreptii umblu, i în

mijlocul crrilor adevrului petrec.

21. Ca s împart avuiea celor ce

m iubesc, i s" umplu vistieriile

8. U. Iov. 28, 15; Ps. 118, 127.

17, Isaia 55, 6.
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lor de bunti; de voiu pune-vou
cele ce se îac în toate zilele; voiu

pomeni cele din veac s le numr.
22. Domnul m'au zidit pre mine

început câilofv sale spre lucrurile

sale.

23. Mai nainte de veci m'au în-

temeiat pre mine, întru început mai

nainte de a face pmântul.

24. -i mai nainte de a face adân-

curile, mai nainte de a iei izvoa-

rele apelor.

25. Mai nainte de ce s'au înfipt

munii, mai nainte decât toate dea-

lurile m'au nscut pre mine. |

26. Domnul au fcut laturile i
pustiile i marginile lumii supt cer.

27. Când gteâ cerul cu dânsul

eram, i când 'au aezat scaunul

su preste vânturi.

28. i când au întrit norii cei

de sus, i ca nite trii au pus iz-

voarele cele de supt cer.

29. Când au pus mrii hotar i
apelor, ca s nu treac rmurile
sale, i tari au fcut temeliile p-
mântului.

30. Eram la dânsul tocmind, eu

eram de care se bucura, si în toate

zilele m veseleam înaintea feei lui

în toat vremea.

31. Când se veselea lumea svâr-
ind, i se veselea întru fiii oame-

nilor.

32. Acum dar fiule ascult-m pre

minei $i fericii sunt, carii pzesc
cile mele.

33. Ascultai înelepciunea, i v
înelepii, i nu v deprtai dela

dânsa.

34. Fericit este brbatul cel cem
ascult, i omul, carele va pzi c-
ile mele, i privegheaz la uile mele

pururea, i pzete pragurile uilor

mele.

35. C ieirile mele sunt ieiri de

23. Mibeea 5, 2; Ioan 1, 1. 25. Ps. $9, 2.

29. Iov 28, 25; i 38, 4 i 10; Ps. 103, 10.

30. Ioan 1, 18. 32. Ps. 118, 1, 2.

viea, i se gtete vrerea dela
Domnul.

36. Iar cei ce greesc asupra mea
fac pgântate în sufletele lor, j
cei ce rn ursc pre mine, iubesc

moartea.

CAP. 9.

Chemarea prieteneasc a înjelepunei^

Înelepciunea i-a zidit eii cas,

i a întrit apte stâlpi.

2. Junghiat-a jertfele sale, i a dres

în paharu] su vin, i a gtit ei mas.
3. Trimis-a pre slugile sale s

cheme cu înalt strigare la pahar,

grind:

4. Cel ce este neînlelept s se a-

bat la mine, i celor lipsii de în-

elepciune le-a zis:

5. Venii de mâncai pâinea mea
i bei vinul, carele l-am dres vou.,

6. Lsai neîneiepciunea
:
i vei

fî vii, ca în veac s împriuji
cutai înelepciunea ca s trii, £
v îndreptai mintea întru cunotin

7. Cel ce înva pre cei riiâ jui

ocar, i cel ce ceart pre cel ne-

curat se ocrte pre sine, c cer-

trile la cel necurat sunt rane lui.

8. Nu mustr pre cei ri, ca s
nu te urasc, mustr pre cel îne-

lept, i te va iubî pre line.

9. D pricin îneleptului, i mal

înelept va îl, arat dreptului, i va

adaoge a primi. ,

IQ^IncjputulJ^^

c|JDfliBnulnl, 9i..^atHLsttnjtorpri-

ceperea; iar a cunoate legea, este

a cugetului bun.

^nrtrrmr^oSl chip mult vre-

me vei tri, i se vor adaoge ie a-

nii vieii tale.

12. Fiule! De vei fi înelept, ie vei

fî înelept, i vecinilor ti; iar de vel

fî ru, numai tu singur vei luâcele

rele. Fiul învat înelept va fi, i

9. 8. Mat. 7, 6. 9. Ps, 110, 9.

10. Skab 1, 17.
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pre cel neînvaf slug îl va aveâ.

Cel ce se reazem de minciuni, a-

cela pate vânturile i gonete pa-

sri zburtoare, c î-a prsit c-
ile viei sale, i a râl-cit din cr-
rile agonisirii sale, i umbl prin

pustie fr de ap, i prin pmânt
desftat îniru sete, i adun cu mâi-

nile nerodire.

13. Femeia nebun i fr de o-

menie, care nu tie de ruine, se

va Hpsî de pâine.

14. iide în uile casei sale pre

scaun a(ar în uli.
~ 15. Chemând pre cei ce trec pre

cale, i-î fac cile lor; cel ce este

întru voi fr de minte, abate-se !a

mine.

16. i celor lipsii de minte, le po-

runcete zicând:

17. Atingei-v cu dulcea de pâi-

ne ascuns, i beji ap dulce de

furtiag.

18. i el nu tie, c pmântenii

la dânsa pier, i îi duce în fundul

iadului.

19. Ci fugi, nu te zbovi la locul

ei, nici întoarce ochiul tu spre dân-

sa, c aâ o vei trece ca o ap
strein.

20. i treci izvorul strein, i te

deprteaz de apa altora, i nu beâ

din fântâna strein, ca s trieti

mult vreme, i s se adaoge ie

anii vieii.

CAP. IO.

Dreptatea. .

Fiul înelept veselete pre tatl su,
iar fiul nebun întristeaz pre ma-

ma sa.

2. Nu vor îolosî avuiile celor fr-
delege; iar dreptatea îi va izbvi din

moarte.

3. Nu va omorî Domnul cu foame

sufletul dreptului; iar vieaa necre-

dincioilor o va surpâ.

4. Srcia smerete pre om; iar

mâinile celGr vrednici se îmbog-
esc.

5. Fiul certat înelept va îi, i pre

cel neînvat siug-1 va aveâ.

6. Scap de zduf fiul înelept; iar

fiul cel clctor de lege se stric

de vânt în vremea seceriului.

7. Binecuvântarea Domnului pre

capul dreptului; iar gura necredin-

cioilor o acopere plângere fr de

vreme.

8. Pomenirea drepilor cu laude;

iar numele necredincioilor se stinge

9. Cel înelept cu inima primete

poruncile; iar cel neasculttor îm-

piedecându-se cu buzele alunec.

10. Cel ce umbl drept, umbl Cu

ndejde; iar cel ce strâmbeaz c-
ile sale, se va cunoate.

11. Cel ce face cu ochiul cu în-

elciune, adun întristare oameni-

lor; iar cel ce mustr cu îndrzneal,

face pace.

12. Izvor de viea este în mâna
dreptului; iar gurile necredincioilor

le va acoperi pierirea.

13. Ura scornete sfad; iar dra-

gostea acopere pre toi cei ce nu

iubesc sfzile.

14. Cel ce scoate din buze îne-

lepciune, bate cu toiag pre omul cel

fr de inim.

15. Înelepii tinuesc în sine ti-

ina; iar gura celui fr de soco-

teal se apropie de sfrâmare.

16. Agoniseala bogailor, este ce-

tate tare; iar sfrâmarea necredin-

cioilor este srcia.

17. Faptele drepilor viea fac;iar

roadele necredincioilor pcate.

18. Cile vieii le pzete înv-
tura; iar învtura nemuslrat r-
tcete.

IO. 1. 17, 26. 3. Ps, 36, 25.

7 Ps. 111, 6. 11. Siraf) 27, 22.

13. 1 Corint. 13, 4; 1 Petru 4, 8.
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19. Buzele cele drepte acopere

vrajba; iar cei ce gfesc ocri, prea

fr de minte sunf.

20. Din vorba mult* nu vei, sc-
pa de pcaf; iar cel ce-i fine bu-

zele în jelept va îi.

21. Argint lmurii este limba drep-

tului ; iar inima necredinciosului se

va stinge.

22. Buzele drepilor tiu lucruri

.înalte; iar cei fr de minte întru

lips se vor sfâri.

, , 23. Binecuvântarea Domnului pre

capul dreptului, aceasta îl îmbog-
ete, i nu se va adaoge lui întri-

stare în inim.

24. Cu râs nebunul face rele; iar

învtura la om nate înelepciune.

25. Cel necredincios cu pierirea

se poart; iar pofta dreptului este

„primit.

26. Mergând viforul piere cel ne-

credincios; iar dreptul abtându-se

se mânfuete în veac.

27. In ce chip este agurida la din|î

strictoarei fumul la ochi, aa este

frdelegea celor ce o fac pre ea.

28. Frica Domnului adaoge zile;

iar anii necredincioilor se vor îm-

pui nâ.

;

29. Perece cu drepii veseliea, iar

ndejdea necredincioilor va pieri.

, 30. întrirea cuviosului este frica

i
Domnului; iar celor ce fac rele sf-

râmare.

31, Dreptul în veac nu se va clti

;

,,iar necredincioii nu vor lcuî p-
mântul.

32, Din gura dreptului pic îne-

lepciune; iar limba nedreptului va

pieri.

33, Din buzele oamenilor drepji

pic daruri; iar gura celor necre-

dincioi se rzvrtete.

20. Ecct. 5, 2, 6. 21. Eccl. 10, 12.

24. 14, 8.

29. Iov 8, 13; Ps. 54, 27.

31. Ps. 36, 22.

32, Eccl. 10, 12.

CAP. 11.

•Folosiil i fiedicele dreptii,

Cumpenele. viclene urîciune suni
înaintea Demnului; iar cumppa

dreapt primit eie' lui.
n>

2. Ori, unde intr sudalma, acglo

i ocara; iar gura smeriilor cuget
înelepciune.

3. Svârirea drepjilor va îndrept
pre dânii ; iar împiedecarea clc-
torilor de lege, îi va prda pre ei.

4. Nu vor foîosî averile în ziua

mâniei, iar dreptatea va izbvi din

moarte ; murind
;
dreptul la grija,

iar pierirea necredincioilor este u-

rît i de râs.

5. Dreptatea nevinovatului îndrep-

teaz cile; iar necredina cade
;
în-

tru nedreptate.

6. Dreptatea oamenilor drepi va

izbvi pre
;

ei; iar cei frdelege, se

vâneaz de pgântaiea lor.

7. Sfârindu-se omul drept nu-i

piere ndejdea; iar lauda necredin-

cioilor va pieri.

8. Dreptul din curs va scpâ, i
în locul lui se va dâ cel necredincios.

,
9. In gura celor necredincioi la-

tul cetenilor; iar chibzuirea drep-

ilor Cu bun sporire.

10. Intru buntile drepilor se

îndrept cetatea, i întru pierirea ne-

credincioilor bucurie.

11. Intru binecuvântarea drepilor

se va înl cetatea; iar cu gura ne-

credincioilor se va spâ.
12. Batjocorete pre ceteni cel

lipsit de minte; iar brbatul îne-

lept linite aduce.

13. Omul cel cu dou limbi des-

copere sfaturi întru adunare; iar cel

credincios cu duhul ascunde lu-

crurile.

14. Cei ce n'au cârmurire cad ca

frunzele; iar mântuirea este întru

mult sfat.

11. 1. Lev. 19, 36; Iczecb. 45, 10.

4. Iezecb. 7. 19.
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15. Cel ru, ru face când se îm-

preun cu dreptul, i urie sune-

tul adeverinii.
j

16. Femela cinstit face brbafu-
J

lui mrire; iar femeia care urte
eele

: drepte este scaun de ocar;

cei lenei suni nevrednici de avuii,

.iar cei harnici se reazrm în bogii.

17. Omul milostiv bine face su-

fletului su; iar cei nemilostiv pierde

trupul su.

18. Cel necredincios face lucruri

nedrepte; iar smâna drepilor plata

adevrului.

19. Fiul drepl se nate spre vi-

ea; iar urmarea celui necredincios

spre moarte.

20. Urîcîune sunt înaintea Dom-
nului cile strâmbe; iar primii sunt

lui loji cei nevinovai în cale.

21. Cel ce-i pune mâinile în mân
cu strâmbfate, nu va fi necertat;

iar cel ce seamn dreptate, va lu
plata drepilor.

22. Precum este cercelul de aur

în nrile porcului, aâ este frumu-

sejea femeii cei cu nrav ru.

23. Pofta drepilor toat este bu-

ti; iar ndejdea necredincioilor va

pieri.

24. Sunt cari semnând ale sale

mai multe fac; sunt i cari adu-

nând cele streine srcesc.
25. Tot sufletul drept este bine-

cuvântat; iar omul mânios nu este

cu bun cuviin.

26. Cel ce strânge grâul îl ine

neamurilor, i pre cel ce vinde grâul

scump îl blesteam poporul; iar

binecuvântarea este presfe capul

celui darnic.

27. Cel ce face bine, caut dar

bun; iar cel ce caut rele, relele îl

vor ajunge pre el.

28. Cel ce ndjduefe întru a-

1.1, Gatat. 6, 8. 24. Ps. 111, 9.

27. Ps. 7, 17.

28 lezecbil 7, 19; Sirah 5, 10; 1 Thn. 6
17; Ps. 51, 7.

vuiea sa, acela va cdea; iar cel

ce sprijinele pre cei drepi, acela

j

va rsri. .

J

29. Cel ce nu poart grije.de casa

sa, va moteni vânturi, i va sluji

cel neînelept celui înelept.

30. Din rodul dreptii, crete po-

mul vieii; iar sufletele clctorilor

de lege se vor luâ fr de vreme.

31. C de vreme ce dreptul abeâ

se mântuete, dar necredinciosul i
pctosul unde se va afl?

CAP. 12.

Sfaturi folositoare pentru viea.

Cel ce iubete învtura, iubete

tiina; iar cel ce urte certarea,

este fr de minte.

2. Cel bun afl mil deia Dom-
nul Dumnezeu; iar omul cel frde-
lege, uitat va fi.

3.v Nu se va ferici omul din fr-
delege; iar rdcinile drepilor nu

se vor smulge.

4. Femeia harnic cunun este

brbatului su; c precum este vier-

mele în lemn, aâ femeia cea fc-
toare de ru îi pierde brbatul.

5. Gândurile drepilor sunt
;

ade-

vruri; iar necredincioii isprvesc

înelciuni.

6. Cuvintele necredincioilor sunt

cu vicleug spre sânge; iar gura

drepilor va izbvi pre dânii.

7. Ori unde se va întoarce cel ne-

credincios, se va stinge; iar casele

drepilor vor rmâneâ.

8. Gura îneleptului o laud o-

mul; iar pre cel împietrit la inim
îl batjocorete.

9. Mai bun este omul fr de bo-

ierie, carele slujete lui, decât cel

cu boieria i lipsit de pâine.

10. Dreptul are mil de vieaa do-

31. l Petru 4, 18.

12. 7 - Ps- 36 » 35 » 36'

9. Sirab 10, 30.

10. a 2 Lege 25, 4.
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biioacelor sale; iar rrunchii necre-

dincioilor sunt rcemilostivi.

11. Cel ce lucreaz pmântul su,
se va stura de pâine; iar cei ce

umbli dup deertciuni sunt lip-

sii de minte.

12. Celui ce-i place a-i petrece

cu vinul, în curile saie las ocar.

13. Poftele necredincioilor sunt

rele; iar rdcina credincioilor în-

tru trii.

14. Pentru pcatul buzelor cade

în la( pctosul, iar dreptul scap
de el; cel ce se uit lin se va mân-
tui, iar cel ce întâmpin în pori,

necjete suîlelele.

15. Din rodurile gurii, sufletul o-

mului se va sturâ de buntii i
plata buzelor lui seva dâ lui.

16. Cile nebunilor drepte sunt

înaintea lor; iar cel înelept ascult

sfaturile.

17. Nebunul numai decât îi a-

rat mâniea sa; iar cel iscusit îi
ascunde ocara sa.

18. Credina adevrat o spune

dreptul; iar mrturia nedrepilor este

îneltoare.

19. Sunt cari gresc i rnesc
ca cu sabia; iar limbile înelepilor

vindec.

20. Buzele adevrate îndrepteaz

mrturisirea; iar martorul grabnic «'

are limb nedreapt.

21. Vicleug este în inima celui

ce meteugete rele; iar cei cevo-

esc pace, se vor veseli.

22. Nu place dreptului nimic ce

este strâmb; iar cei necredincioi

se vor umpleâ de rele.

23. Urâciune sunt Domnului bu-

zele mincinoase; iar cel ce face cre-

din primit este la dânsul.

24. Omul pricepui este omul ti-

inei; iar inima nebunilor va înlim-

pina Westernuri,

25. Mâna celor alei lesne stpâ-

nete; iar cei vicleni vor fl de prad.

26. Cuvântul cel înfricoat turbur

inima omului drept; iar vestea bun
îl veselete pre dânsul.

27. Cunosctorul drept lui însui

va fl prieten; iar gândurile necre-

dincioilor fr blândee; pre cei ce

pctuesc îi vor ajunge relele, i
calea necredincioilor îi va înel
pre dânii.

28. Nu va dobândivicleanul vânat;

iar omul curat agoniseal scump,
29. In cile dreptlei este vieaa;

iar cile celor ce in minte rul, sunt

spre moarte.

CAP. 13.

Alte sfaturi, w

Fiul înelept ascult pre tatl su;
iar cel neasculttor întru pier-

zare.

2. Din rodurile dreptii va mânca
cel bun; iar sufletele clctorilor de

lege vor pieri fr de vreme.

3. Cel ce'i pzete gur sa, îi

pzete sufletul su; iar cel ce nu'i
oprete buzile, fric'i va face lui.

4. Intru pofte este tot cel lene; iar

mâinile celor harnici sunt întru ne-

voin.
|* 5. Urte dreptul cuvântul nedrept;

iar necredinciosul se ruineaz, i
nu are îndrzneal.

6. Dreptatea pzete pre cei fr
de rutate; iar pre cei necredincioi

îi face ri pcatul.

7. Sunt cari s îmbogesc sin-

guri pre sine nimic având; i sunt

cari se smeresc pre sine în mult
bogie.

8. Rscumprarea sufletului omu-

lui este bogia lui; iar sracul nu

sufere certarea.

9. Lumin drepilor este pururea;

iar lumina necredincioilor se va

14. Ps. 33, 12. 17. Ecct. 7, 10.

19. Ps. 56, 6. 13. 9. Ps. 111, 4; Iov 18, 5, 6.
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stinge. Sufletele viclene rtcesc în-

tru pcate; iar drepii se îndur i
miluesc.

10. Cel ru cu sudalm face rele;

iar cei ce se cunosc pre sine sunt

înelepi.

11. Averea adunat cu frdelege

se va împuinâ; iar a celui ce strân-

ge cu credin|, se va înmuli.

12. Dreptul se îndur i împru-

muteaz; mai bun este cel ce în-

cepe a ajuta cu inima, decât cel ce

fagduefe, i la ndejde aduce;c
pomul vieii este pofta bun.

13. Cel ce nu bag în seam lu-

crul, nebgâ-se-va în seam de el;

iar cel ce se teme de porunc, a-

cela este sntos.
14. Fiului viclean nimic nu este

bun; iar lucrurile slugii înelepte vor

spori, i se va îndrept calea lui.

15. Legea îneleptului este izvo-

rul vieii; iar cel fr de minte în

la va muri.

16. înelegerea bun d dar; iar

a cunoate legea este a cugetului

bun; i cile celor nebglori de

seam întru pierire.

17. Tot cel iste lucreaz cu cu-

notin; iar cel fr de minte îi

întinde lui rele.

18. împratul îndrzne va cdea
în rele, iar sluga îneleapt va izbvî

pre el.

19. Srcia i ocara o stric în-

vtura; iar cel ce pzete mustr-
rile se va mri.

20. poftele credincioilor îndulcesc

sufletul; iar lucrurile necredincioi-

lor departe sunt de cunotin.
21. Cel ce umbl împreun cu cei

înelepi, înelept va fi; iar cel ce

umbl cu cei fr de minte, se va

cunoate.
22. Pre cei ce pctuesc îi vor

ajunge relele; iar pre cei drepi îi

va ajunge binele.

12. 15, 4 19. Iov 21, 17.
22. Ps. 31, 11; Iov 27, 17.

23. Omul bun va isâ mgteni pre

fiii fiilor; iar bogia necredincioi-

lor se strânge drepilor.

24. Drepii vor petrece muli ani

întru bogie; iar nedrepii vor pieri

degrab.

25. Cel ce cru toiagul urte pre

fiul su; iar cela ce-1 iubete, îl ceart

cu deadinsul.

26. Dreptul mâncând va stura

sufletul su; iar sufletele necredin-

cioilor' vor fi lipsite.

CAP. 14.

Lauda iscusinei în viea,

Femeile cele înelepte au zidit case ;

iar cea fr de minte le-a surpat

cu mâinile sale.

2. Cel ce umbl drept, se teme de

Domnul; iar cel ce umbl strâmb

pre cile sale, se va defima.

3. Din gura nebunilor toiag de o-

car; iar buzele înelepilor îi p-
zesc pre ei.

4. Unde nu sunt boi ieslea este

deart; iar unde sunt holde multe,

artat este tria boului.

5. Mrturia credincioas nu minte,

iar mrturia strâmb aâ minciuni.

6. Cutâ-vei înelepciunea la cei

ri, i nu o vei aflâ; iar la cei în-

elepi lesne este simirea.

7. Toate sunt împrotiv omului

fr de minte; iar armele simirii

sunt buzele cele înelepte.

8. înelepciunea celor învai este

a'i cunoate cile sale; iar gândul

celor fr de minte este în rtcire.

9. Caselor celor frdelege le tre-

buete curenia; iar casele drepi-

lor sunt plcute.

10. Inima simitoare a omului, mâh-

nete sufletul su, iar când se ve-

selete, nu se amestec cu ocara.

11. Casele celor necurai se vor

24. Ps. 33, 10.

14.. 2. Iov 12, 4. 5. Eire 23, 1.

8. C 10, 24.

fft
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stinge; iar lcaurile celor drepi se

vor întri.

12. Este cale, care se pare oa-

menilor dreapt; iar sfâritul ei duce

în fundul iadului.

13. In veselii nu se amestec în-

tristarea; iar mai pre urm bucuria

se întoarce în plâns.

14. De cile sale se va sturâ cel

îndrzne( cu inima; iar din cuge-

tele sale este omul bun.

15. Omul celfr -de rutate crede

tot cuvântul; iar cel înelept vine la

pocin.
16. Îneleptul temându-se, se fe-

rete de ru; iar cel fr de minte

ndjduindu se în sine, se amestec
cu cel frdelege.

17. Cel grabnic la mânie lucreaz

fr de socoteal; iar omul înelept

multe rabd.

18. Nebunii împart rutatea; iar

cei cu minte se in de tiin.
19. Lunecâ-vor cei ri înaintea

celor buni; i cei necredincioi vor

slujî la uile celor drepi.

20. Prietenii vor urî pe prietenii

cei sraci; iar prietenii celor bogai

sunt muli.

21. Cel ce nu cinsle.e pre cel

miel, pctuete; iar cel ce milu-

efe pre sraci fericit este.

22. Fiind rtcii cei nedrepi, lu-

creaz rele ; iar cei buni fac mil
i adevr.

23. Nu tiu mila i credina fc-
torii de rele; iar mila i credina,

este la cei ce lucreaz cele bune.

24. Tot cel ce poart grije, are

de prisosit; iar cel dezmierdat i ne-

purttor de grije în lips va fi.

25. Cunun înelepilor este bo-

gia lor; iar vieaa nebunilor este

rea.

26. Mânfuefe din rele sufletul mr-
turia credincioas; iar cel viclean

aâ minciun.

13. Lucâ 6, 5.

27. Intru frica Domnului este n
dejdea celui tare, i fiilor si va lsâ
reazem de pace.

28. Frica Domnului este izvor de
viea, i pre cel ce o are îl face

a se feri de laul morii.

29. Mrirea împratului este în

popor mult; iar în poporul puin,

este pierderea celui puternic.

30. Omul cel mul rbdtor este

cu mare înelepciune, iar cel foarte

fricos este neînelepf.

31. Omul blând este doftor inimii;

iar cariul oaselor este inima simi-

toare.

32. Cel ce grete de ru pre s-
racul, mânie pre cel ce l-au fcut pre

el; iar cel ce miluete pre srac, cin-

stete pre cel ce l-au fcut pre el.

33. Intru rutatea sa va pierî ne-

credinciosul; iar cel ce ndjduete
spre Domnul, drept este întru bu-

ntatea sa.

34. Inima cea bun a brbatului

odihnete înelepciunea; iar inima

nebunilor nu se cunoate.

35. Dreptatea înal neamul; iar

pcatele împuineaz seminiile.

36. Primit este împratului sluga

îneleapt; i cu pstrarea sa lea-

pd dela sine ocara.

CAP. 15.

Roadele iscusinei. Mijloace împroiiva
pcatelor.

Mânia pierde i pre cei înelepi;

iar rspunsul cucernic întoarce

mânia i cuvântul aspru aprinde

mânia.

2 Limba înelepilor tie cele bune;

iar gura celor neînelepi spune rele.

3. In tot locul ochii Domnului vd
pre cei ri i pre cei buni.

4. Vindecarea limbii este pom de

32. Iov 31, 15.

15. 2. Eccles 10.-12.

Iov 34. 21; Ierem. 16, 16.

4. 13, 12.
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vieaf, i cel ce o pzete acesta

se va umpleâ de duh.

5. Cel fr de minte batjocorete

înv{tura tatlui su; iar cel ce (ine

porunca este mai înelept. In pri-

sosirea drepljei putere mult este;

iar cei necredincioi cu toat rd-
cina vor pieri de pre pmânt.

6. In casele drepilor trie este

mult, iar rodurile necredincioilor

vor pieri.

7. Buzele drepilor se leag cu pri-

cepere; iar inima celor neîntelepi

nu este întrit.

8. Jertfele necredincioilor urâciu-

ne sunt Domnului; iar rugciunile

celor ce se îndrepleaz sunt primite

de dânsul.

9. Urâciune sunt Domnului cile

necredincioilor; iar pre cei ce um-

bl dup dreptate îi iubete.

10. învtura celui fr de ru-
tate se cunoate dela cei ce trec;

iar cei ce ursc certarea se sfâresc

grozav.

11. Iadul i pierzarea de fat sunt

la Domnul, cum dar nu i inimile

oamenilor? ^

12. Cel neînvat nu va iubî pre

cei ce-l ceart pre el; i cu cei în-

elepi nu va vorbi.

13. Inima veselindu-se înflorete

faa; iar fiind întru scârb se mâh-
nete.

14. Inima dreapt caut tiin;
iar gura celor neînvai caut cele

rele.

15. In toat vremea ochii celor ri
primesc cele rele, iar cei buni sunt

în linite pururea.

16. Mai bun este o prticic mic
cu frica Domnului, decât vistierii

mari fr de fric.

17. Mai bun este ospjul cu le-

5. Macav. 4, I. 6. 1 Tim. 6, 18, 19.

8. Isaia l, 11; flmos 5, 22.

11. iov 26. 6; Ierem. 17, 10.

2.V. Eccl. 6. 1.

16. 1 Tim. 6, 8, 9; Ps. 36, 16.

17. Ps. 36, 16.

gumi spre dragoste t spre priete-

ug, decât vielul dela iesle cu vrajb.
18. Omul mânios aâ( gâlcevi;

iar cel ce rabd mult, potolete i
ceea ce va s fie.

19. Omul cel îndelung rbdtor
împac vrjbile; iar cel necredin-

cios mai vârtos le întrit.

20. Cile celor lenei sunt ater-

nute cu spini; iar ale celor harnici

sunt netede.

21. Fiul înelept veselete pre ta-

tl su; iar fiul neînelept batjoco-

rete pre muma sa.

22. Crrile celui nebun sunt lip-

site de înelepciune; iar omul cel

înelept drept umbl.
23. Schimb gândurile cei ce nu

cinstesc adunarea; iar în inimile ce-

lor ce se sîtuesc rmâne sfatul.

24. C nu-1 ascult pre el cel ru,
nici va zice cevâ de folos, i bun
adunrii de obte.

25. Cile vieii sunt cugetele celui

înjelegtor, ca s se fereasc de iad,

i s se mântuiasc.

26. Casele defimtorilor le surp
Domnul, i întrete hotarul vduvei.

27. Urâciune este Domnului gândul

nedrept; iar cuvintele celor curai

sunt cuvioase.

28. Pierde-se pre sine cel ce iâ

daruri; iar cel ce urte luarea de

daruri viu va fi.

.

29. Cu milosteniile i cu credina

se curesc pcatele, i cu frica Dom-
nului se ferete fiecare de ru.

30. Inimile drepilor se înva cre-

din; iar gura necredincioilor r-
spunde rele.

31. Primite sunt la Domnul cile

oamenilor drepi, c prin acelea i
vrjmaii prietini se fac.

32. Departe st Dumnezeu de cei

necredincioi; iar rugciunile drep-

ilor le ascult.

33. Mai bun este putin luare cu

28. Lev. 25, 36; H 2 Lege 16, 19! Ps. 14, 5.
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dreptate; decât roduri multe cu ne-

dreptate.

CAP. 16.

îndemnri pentru smerenie, dreptate

i înfrânare,

Inima omului s gândeasc lucruri

drepte; ca s se îndrepteze de

Dumnezeu cile lui.

2. Ochiul vzând bune veselete

inima; i vestea cea bun îngrae

oasele; cel ce ascult mustrrile vi-

eii, va petrece între cei înelepi.

3. Cel ce leapd învtura, se

urie pre sine; iar cel ce pzete
învturile îi iubete sufletul su.

4. Frica Domnului este învtur
t înelepciune i începutul mrirei

rspunde ei; i merge mrirea în-

naintea celor smerii. La om este vo-

irea inimei, iar dela Domnul rspun-
sul limbei.

5. Toate lucrurile celui smerit a-

rtate sunt înaintea lui Dumnezeu;

iar cei necurai în ziua cea rea vor

pieri. Cât eti de mare atâta te sme-

rete i vei afla mil înaintea Dom-
nului Dumnezeu.

6. Necurat este înaintea lui Dum-
nezeu tot cel cu inim înalt, i cel

ce'i pune mâna în mân cu nedrep-

tate, nu se va îndrepta.

7. începutul cii celei bune este

a face dreptate, c primit este la

Dumnezeu mai mult decât aducerea

de jertfe.

8. Cel ce caut pre Domnul va

aflâ minte cu dreptate, i cei ce-1

caut pre el, cu dreptate vor aflâ

pace.

9. Toate lucrurile Domnului sunt

cu dreptate, i se ine cel necredin-

cios la ziua cea rea.

10. Ghicire este în buzele împ-
ratului, i la judecat nu va rtci
gura lui.

16. 1- C. 5, 21; Ierem. 10, 23.

9. Iov 21, 30.

1 1. Pornirea cumpenii dreptate este

la Domnul, i lucrurile lui cumpene
drepte.

12. Urîl este înpralului acela ce

face rele, c, cu dreptate se gtete
scaunul domniei.

13. Primile suni împratului bu-

zele drepte, i cuvintele drepte le

iubete.

14. Mâniea împratului este solul

morei; iar omul înelept îl va îm-

blânzi pre el.

15. Intru lumina vieii fiul împ-
ratului; iar cei primii lui ca norul

târziu.

16. Cuiburile înelepciunei mai a-

lese sunt decât aurul, i cuiburile

înelegerii mai alese sunt decât ar-

gintul.

17. Crrile vieei abat dela rele;

iar lungimea vieii sunt cile drep-

tii.

18. Cel ce primete învtura, în-

tru bunti va fi; i cel ce pzete
certrile, se va înelepi.

19. Cel ce îi pzete cile sale,

pzete sufletul su; i cel ce'i iu-

bete viaa sa, oprete gura sa.

20. Mai înainte de sfrâmare
merge ocara; i mai înainte de c-
dere gândul cel ru.

21. Mai bun este cel blând cu

smerenie, decât cel ce împarte przi

cu cei ce fac slrâmbtate.

22. Cel înelept în lucruri este a-

iltor de bunti, i cel ce ndj-
duele întru Dumnezeu, fericit este.

23. Pre cei înelepi i pre cei pri-

ceptori îi chiam ri; iar cei cu

cuvinte dulci mai mult se vor auzi.

24. Izvor de viea este priceperea

celor ce o agonisesc; iar învtura
nebunilor este rea.

25. Inima îneleptului cunoate cele

din gura sa, i în buze poart pri-

cepere.

11. 20, 23; R 2 Lege 25, 13.

16. Ps. 118, 72.
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26. Fagur de miere sunt cuvinlele ,

bune; i dulceaa lor tmduire su-

fletului.

27. Sunt ci, care se par omului

a fi drepte; iar cele mai de pre urm
ale lor caut în fundul iadului.

28. Omul întru ostenele se oste-

nete lui, i abale dela sine pic-

rireasa; iar cel îndrtnic în gura

sa îi poart pierirea.

29. Omul fr de minte îi sap
lui rele, i în buzele sale adun
foc.

30. Omul îndrtnic împarte rele;

i celor ri aprinde fclia înel-
ciunei, i desparte pe prieteni.

31. Omul fr de lege amgete
pe prieteni, i îi duce pre ei la ci
nu bune. «

32. Cel ce'i întrete ochii si,

gândete îndrtnicii, i cel ce'i

muc buzele sale alege toate relele,

acesta este cuptorul rutii.

33. Cunun de laud sunt btrâ-

nelele, i în cile dreptii se afl.

34. Mai bun este omul cel mult

rbdtor, decât cel tare, i omul cel

ce are minte, decât lucrtorul cel

mare de pmânt; i cel ce'i stpâ-

nete mâniea mai bun este decât cel

ce ia cetate tare.

35. In sânul celor nedrepi intr

toate cele nedrepte; iar cele drepte
j

toate sunt dela Domnul.

CAP. 17.

Ceart i v r aj b .

Mai bun este o bucat de pâine

cu dulcea îri pace, decât casa

plin de multe bunti, i decât

jertfe nedrepte cu vrajb.

2. Sluga cu minte stpânete pre

stpânii cei neînjelepti, i împarte

pri între frai.

3. Precum se lmurete în cuptor

aurul i argintul; aa inimile cele

alese dela Domnul.

4. Cel ru ascult de limba cl-
ctorilor de lege; iar dreptul nu se

uit la buzele mincinoase.

5. Cel ce râde de srac, mânie

pre cel ce l-au fcut pre el; iar cel

ce-1 miluete se va miluî; cel ce'i

pare bine de cel ce piere, nu va fi

fr de vin,

6. Cununa btrânilor sunt fiii fiilor,

i lauda fiilor sunt prinii lor. Ce-

lui credincios toat lumea îi este câ-

tigare ; iar celui necredincios nici

un ban.

7. Nu sunt cuvioase celui nebun

buzele drepte, nici celui drept buzele

mincinoase.

8. Plata dan'rilor este învtura
la cei ce se in cu dânsa, i ori înco-

tro se întorc îi îndrepteaz pre ei.

9. Cel ce acopere strâmbtile

caut prieteug; iar cel ce urte
ale acoperi desparte prietenii i
casnicii.

10. Groaza umilete inima îne-

leptului; iar cel neînelept btut fiind

nu simte.

11. Pricini scornete tot cel ru;
iar Domnul înger nemilostiv va tri-

mite lui.

12. Cade purtarea de grife pre o-

mul cel înelept; iar cei nepricepui

cuget rele.

13. Cel ce rspltete rele pentru

bune, nu se va mut rul din casa

lui.

14. Putere d cuvintelor începe-

rea dreptii; iar împerecherea i
rsboiul merge înaintea scum-

petei.

15. Cel ce judec pre cel drept a

fi strâmb, i pre cel strâmb a îi

drept, necurat este i urît înaintea

Iui Dumnezeu.

16. Penfruce sunt avuii celui ne-

25 Eccl. 10, 12 29. Iacov 3, 6.

17. 2. Sirab 10, 2S.

13. Rom. 12, 17; 1 Tcsal. 5, 15; 1 Petru 3, 9.
15. Isaia 5, 23.
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înelept? C a dobândi înelepciune <,

cel ru la inim, nu va puleâ.

17. CeIce'i face cas înalt, caut
sfrâmare. i cel ce se lenevete a

învjâ va cdeâ în rele.

18. In toat vremea s aibi tu

prieten, fraii în nevoi de treab s
fie, c pentru aceea se fac.

19. Omul fr de minte bate în

palme i se veselete lui, ca i
chezaul ce iâ în chezie pe prie-

tenul su.
20. Cel iubitor de pcate se bu-

cur de vrâjbi i cei ce'i înal u-

ile sale, caut surpare.

21. Cel cu inima vârtoasâ nu va

aflâ bunti, i omul cel ce lezne

îi schimb limba va cdeâ în rele;

i inima de nebun durere este ce-

lui ce o are.

22. Nu se veselete tatl de fiul

cel neînvjat; iar fiul înelept vese-

lete pre muma sa.

23. Inima vesel bun viea face;

iar omului trist i se usuc oasele.

24. Cile celui ce iâ daruri cu

nedreptate în sânuri, nu sporesc,

i cel necurat se abate din cile

dreptii.

25. Fa înelegtoare este a o-

mului înelept; iar ochii nebunului

la marginile pmântului.

26. Mânie tatlui este fiul nebun,

i durere celei ce î-a nscut pre el.

27. A pgubi pre omul drept nu

este bine, nici este cu cuviin a

sftui ru asupra puternicilor drepi.

28. Cel ce oprete a gri cuvân-

tul greu, cu minte este; i omul cel

ce rabd mult, este înelept.

29. Cel ce nu tie, de va întreb

de înelepciune, înelepciune i se

va socoti; i cel ce se face pre sine

mut, înelept se va socoti a fi.

25. Eccl. 2, 14.

26. IC, 1 i 19, 13.

28. lacov T, 19.

29. Iov 13, 5.

CAP. 18.

Prietenie i înfrnarea limbii.

Pricini caut omul cel ce va s
se despar de prieteni, i n

toat vremea ocrît va fi.

2. Nu trebuete înelepciune omu-

lui lipsit de minte, c mai vârtos

se ine cu nebuniea.

3. Când vine necredinciosul întru

adâncul rutilor, nu bag seam;
i îi vine lui necinste i ocar.

4. Ap adânc este cuvântul în

inima omului* i izvor ce se vars
i fântân de viea.

5. A te mirâ de faa necredincio-

sului nu este bine; nici este cu cu-

viin a fugi de dreptate la judecat.

6. Buzele celui fr de minte îl

aduc pre el la rele, i gura lui cea

îndrznea chiam moartea.

7. Gura nebunului pierirea lui este;

iar buzele lui sunt la sufletului lui.

8. Pre cei lenei îi biruete frica,

i sufletele oamenilor mueratici vor

flmânz\
9. Cel ce nu se vindec pre sine

întru faptele sale, frate este celui ce

se rnete pre sine.

10. Din mrimea triei, numele

Domnului; i alergând la el drepii,

se înal.

11. Averea omului bogat este ce-

tate tare, i mrirea ei mult um-
brete.

12. Mai înainte de surpare se în-

nal inima omului, i mai înainte

de mrire se smerete.

13. Cel ce rspunde cuvânt mai?

înainte de ce aude, nebun i de o-

car se face pre sine.

14.Mâniea omului o potolete sluga

îneleapt; iar pre cel nerbdtor
cine îl va suferi?

15. Inima celui cu minte, câtig

18.5- Lev. 19, 15. 10 Ps.148, 13; i 17, 3.

11. Ps. 48, 6.

12. Lucâ 14, 11.
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fiinfâ; iar urechile înelepilor cearc

gândurile.

16. Darul omului îl vesleie pre

el, i cu cei puternici îl aaz pre el.

17. Dreptul singur este pârâul

sSu dela întâiul cuvânt, i dac îl

va asupri pârâul, se mustr.

18. Pricinile le potolete soarta,

i între domni hotrte.
19. Frate dc îrale ajutat, ca o ce-

tate tare i înalt, i are putere ca

o împrie întemeiat.

20. - Din rodurile gurii umple omul

pântecele su, i din roadele buze-

lor sale se va stura.

21. Moartea i vieaa sunt în mâna

K limbii; iar cei ce'i stpânesc limba

vor mâncâ roadele ei.

22. Cel ce a aflat femeie bun, a-

flat-a daruri, i a luat dela Dumne-

zeu desftare.

23. Cel ce leapd femeia bun,
leapd buntile, i cel ce ine pre

cea prea curv, este nebun i necre-

dincios.

24. Rugciuni rspunde sracul

;

iar cel bogat rspunde aspru.

25. Omul drgstos în adunare

mai prieten este decât fratele.

CAP. 19.

Sracii cinstii i fiii bme crescui.

Mai bun este sracul, carele um-
bl întru prostia sa, decât cel

vie ean cu buzele sale, i este fr
de minte.

2. Unde nu este tiina sufletului,

acolo nu este binele; i cel ce gr-
bete cu picioarele, se va împie-

dic.

3. Nebunia omului strâmb cile

lui, i pre Dumnezeu vinuete cu

inima lui.

4. Avuiea adauge prieteni muli,

iar cel srac, i de prietenul carele

îl are se lipsete.

21 21, 23; lacov 3, 2.

19- 3. Iac. 1, 13.

5. Mrturia mincinoas nu va fi

fr de pedeaps; i cel ce pârte
cu strâmbtate, nu va scpâ.

6. Muli cinstesc feele împrai-
lor; iar tot cel ru se va face de

ocar omului.

7. Tot cel ce urte pre fratele

srac, departe va fi i de prieteug,

gândul bun se va apropiâ de cei ce

îi cunosc prieteugul, i omul în-

elept îl va aflâ pre el, cel ce face

multe rele isprvete rutatea; iar

cel ce se sfdete cu cuvinte, nu se

va mântui.

8. Cel ce câtig înelepciune, se

iubete pre sine, i carele pzete
înelegerea, aflâ-va cele bune.

9. Mrturia mincinoas nu va îi

necertat, i cel ce aâ rutate, pie-

ri-va de ea.

10. Nici de un folos nu este celui

fr de minte desftarea, i de va

începe sluga cu semeie a stpâni.

11. Omul milostiv mult îngdue-

ete, i lauda lui va veni asupra

celor fr de lege.

12. Înfricoarea împratului ase-

menea este rcnirii leului, i ca roua

pre iarb aa este îmblânzirea iui.

13. Ruinea tatlui este fiul fr
de minte, i nu sunt curate darurile

din simbria curvei.

14. Cas i avere împart prinii

fiilor ; iar femeia brbatului dela

Domnul se rânduete.

15. Frica oprete pre brbatul mue-

ratic; iar sufletul celui lene va fl-

mânzi.

16. Cel ce pzete porunca, îi

pzete sufletul su; iar cel ce nu-

i pzete cile sale va pierî.

17. Cel ce miluete pe srac, d
împrumut lui Dumnezeu, i dup da-

rea lui se va rsplti lui.

18. Ceart pre fiul tu, c aa va

5. H 2 Lege 19, 18. 11. 1 Cor. 6, 7.

13. 17, 26; si 10, 1.

16. Lucâ li', 28. 17. Eccl. 11, 1.

18. Efes 6, 4.
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îi de bun ndejde; iar la mândrie

nu înla sufletul tu.

19. Omul cel gânditor de ru mult

va pgubi; iar de va fi i lacom,

i sufletul îi va adauge a-1 pierde.

20. Ascult fiule învtura tat-

lui tu, ca s fii înelept îniru cele

mai de apoi ale tale.

21. Multe gânduri sunt în inima

omului; iar sfatul Domnului în veac

rmâne.
22. Rod omului este milosteniea,

i mai bun este sracul drept de

cât bogatul mincinos.

23. Frica Domnului este spre vi-

ea| omului; iar cel fr de fric

se va zbovi în locuri unde nu se

afl tiin.
24. Cel ce ascunde mâinile sale

în sân cu nedreptate, nici la gura

sa nu le va duce pre ele.

25. Btând pre fctorul de ru,

cel nepriceput mai înelept se va

face, i de vei certa pre omul în-

elept, va cunoate învtura.
26. Cel ce nu cinstete pre tatl

su, i se leapd de muma sa,

ruinâ-se-va'i ocrît va fi.

27. Fiul carele prsete a pzi
învtura tatlui su, va deprinde

graiuri rele.

28. Cel ce chezuete copilul fr
deminte.ruinâ-va dreptatea, i gura

celor necredincioi înghii-vâ Jude-

cata.

29. Se gtesc celor neastâmp-
rai bice i cazne, asemenea i ce-

lor fr de minte.

CAP.20.
împratul înelept.

Neastâmprat lucru este vinul, i
de ocar beia, i tot cel stricat

de el, nu va fi înelept.

2. Nu se osebete înfricoarea îm-

21. Ps. 32, 11. 23. Ps. 33, 9.

24. EccI. 4, 5.

pârâtului de mâniea leului ; iar cel

ce'l întrât pre el greete asupra

sufletului su.
3. Mrire este omului a urî neîn-

înelegerile; iar tot cel fr de minte

cu unele ca acestea se împleticete.

4. Ocrându se leneul nu se va

ruina; aâ este i cel ce împru-

muteaz grîu la secere.

5 Ap adânc este sfatul în ini-

ma omului; iar omul înelept îl va

scoate.

6. Mare i cinstit lucru este omul

milostiv; iar cu anevoe este a afl

om credincios.

7. Cel ce petrece nevinovat întru

dreptate, fericii va lsa pre fiii si.

8. Când va edea împrat drept

pre scaun, nu va stâ înaintea ochi-

lor lui tot rul.

9. Cine se poate ludâ, c are ini-

m curat? Sau cine va cutez a

zice, c este curat de pcate?

10. Lumina celui ce grete de

ru pre tat sau pre mum, stin-

ge-se-va, i luminile ochilor lui ve-

deâ-vor întunerec.

11. Partea ce grbete întru cele

dinlâiu, întru cele mai de pre urm
nu se va binecuvâhtâ.

12. S nu zici: Plti-voiu neprie-

tenului, ci ateapt pre Domnul, ca

s' i' ajute.

13. Cântarul mare i mic, i m-
surile îndoite, necurate sunt înain-

intea Domnului amândou, i cel

ce face acestea, întru tocmelele sale

se împiedic.

14. Tânrul cu cel cuvios i drept

calea lui.

15. Urechea aude i ochiul vede,

lucrurile Domnului sunt amândou.

20. 3. 1 Cor. 6, 7.

7. Ps. 111, 2.

9. Iov 14. 4, 5; 3 Imp. 8, 46. 2 Parai. 6, 36.

70. H 2 Lege 5; 16; Sirah 3, 9; Eire 21,

16; Leviri 20, 9. Mateiu 15, 4; Marc. 7, 10;

Efes 6, 1—3.
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16. Nu iubî a cleveti, ca s nu

piei, ci deschide ochii fSi, i le sa-

tur de pâine.

17. Ru este, ru este, zice cel

ce cumpr, i dac se va duce a-

tunci se va fli

18. Aur i mulime de pielre scum-

pe i vase cinstite sunt buzele în-

elepciunei.

19. lâ haina celui ce ia pus che-

za pentru cel necunoscut, i iâ de

la el zlog pentru cei streini.

20. Dulce este omului pâinea min-

ciunei; iar dup aceea se va um-

pleâ gura lui de alice.

21. Gândurile cu sfatul se înte-

meiaz; i cu cârmuiri se face rz-

boiul.

22. Cel ce descopere sfaturi întru

adunare umbî cu dou limbi, i cu

cel ce lrgete buzele sale nu te a-

mestecâ.

23. Urâciune este Domnului cân-

tarul îndoit, i cumpna viclean

nu este bun înaintea lui.

24. Dela Domnul se îndrepteaz

paii omului; iar pmânteanul, cum
ar putea pricepe cile sale?

25. La este omului curând a a-

iierosi ceva dintru ale sale, i dup
ce s'a fgduit s'i par ru.

26. Vânturtoruî celor necredin-

cioi este împratul înelept, i'i va

învârti pre ei roat.

27. Lumina Domnului, suflarea oa-

menilor, care cerceteaz adâncurile

inimei.

28. Milostenia i adevrul, paz
sunt împratului, i vor încunjurâ

cu dreptate scaunul lui.

29. Podoaba tinerilor este înelep-

ciunea i mrirea btrânilor crun-
teele, sdruncinturi i sfrâmturi

întâmpin în rele, iar rane întru c-
mrile pântecelui.

23. 16, II; H 2 Lege 25, 13.

CAP. 21.

Pronia lui Dumnezeu.

Precum pornirea apei aa inima

împratului este în mâna lui Dum-
nezeu, ori încotro va vreâ s o plece

acolo o pleac.

2. Tot omul se pare lui c este

drept, iar Domnul îndrepteaz ini-

mile.

3. A face dreptate i a gri ade-

vrat, mai mult place lui Dumnezeu

decât sângele jertfelor.

4. Omul cel mre este cu inim
îndrznea spre ocar, i fclia ne-

credincioilor este pcatul.

5. Gândurile celui brbat pururea

întru prisosin, iar cel lene tot-

deauna în lips este.

6. Cel ce face vistierii cu limb
mincinoas dup deertciuni um-

bl, i mer$e în laurile morii.

7. Pomi-se-va toat pierirea asu-

pra celor necredincioi, c nu vor

s fac cele drepte.

8. La cei îndrtnici ci îndrt-

nice trimite Dumnezeu, c curate

i drepte sunt lucrurile lui.

9. Mai bine este a lcuî într'un

ungher descoperit decât în cele v-
ruite i în casa de obte cu ne-

dreptate.

10. Sufletul necredinciosului pof-

tete rele, i nu'l va miluî nici un om.

11. Pgubindu - se cmtarnicul,

mai înelept se va face cel fr de

rutate i îneleptul cel ce pricepe

va primi cunotin.
12. Cunoate dreptul inimile ne-

credincioilor, i defaim pre cei

necredincioi pentru rele.

13. Cel ce'i astup urechile sale

ca js nu auz pre cel neputincios,

i aceîa va strig i nu va fi cine

s'I auz.
14. Darul pre ascuns întoarce

21. 3. î5, 8; Isaia 1, li; Osia 6, 6; 1 imp.
15, 22

13. Iov 22, 7.
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mâniile, iar cel ce nu d dar, ridic

mânie mare.

15. Veseliea drepilor este a face

judecat; iar cel cuvios necurat este

Ia fctorii de ru.

16. Omul cel ce rtcete din ca-

lea dreptii, se va odihnî întru a-

dunarea uriailor.

17. Omul cui este drag în ospee,

în lips va fi; i cel ce iubete vinul

i untuldelemn, nu se va îmbogi.

18. Curire dreptului este cel fr-
delege; în locul celui drept se va

dâ cel vinovat.

19. Mai bine este a lcuî în pu-

stie, decât cu femeia sfadnic i mâ-

nioas i limbut.

20. Comoar dorit odihnete în

gura îneleptului; iar oamenii cei

fr de minte 6 înghit pre ea.

21. Calea dreptii i a milosie-

niei aflâ-va viea i mrire.

22. Cet,i tari calc îneleptul, i
surp triea spre care ndjduia
necredincioii.

23. Cel ce'i pzete gura i lim-

ba, îi pzete sufletul su de ne-

cazuri.

24. Cel îndrzne, cel sume i
cel mândru pierztor se chiam, iar

cel ce ine minte rul, frdelege

este.

25. Poftele omoar pre cel lene,

c nu voesc mâinile lui s fac cevâ.

26. Necredinciosul în toate zilele

poftete pofte rele, iar dreptul mi-

luete i se îndur fr de scumpete.

27. jertfele necredincioilor urâ-

ciune sunt Domnului, penlruc le

aduc cu frdelege.

28. Mrturiea mincinoas va pieii;

iar omul asculttor iâ seama ce

grete.
29. Omul necredincios st cu fa

22. Eccl. 9, 15. 23. 18, 21.

26. Ps 36, 26
27. 15, 8; flmos 5, 22; Isaia 1, 11; Sirab.

34, 21.

fr de ruine; iar cel drept însu
îi cunoate cile sale.

30. Nu este înelepciune, nu este

brbie, nu este sfat la omul cel

necredincios.

31. Calul se gtete la ziua de

rsboiu; iar dela Domnul este aju-

torul.

CAP. 22.

Deosebite sfa i u r i.

Mai ales este numele bun decât

bogiea mult; i darul bun

decât argintul i aurul.

2. Bogatul i sracul s'au întâm-

pinat unul cu altul, iar pre amân-

doi i-au fcut Domnul.

3. Cel iscusit vzând pre cel ru
muncindu-se tare, însu se înva;
iar cei nepricepui trecând nu se

folosesc.

4. Neamul înelepciunii este frica

Domnului, i bogie i mrire i
vieat.

5. Ciulini i lauri în cile cele

strâmbe; iar cel ce'i pzete su-

fletul su, se va ferî de ele.

6. Înva pruncul pre calea sa, c
i dup ce va înbtrânî nu se va

deprtâ dela aceea.

7. Bogaii vor stpâni pre cei s-
raci, i slugile dela stpânii si se

vor împrumuta.

8. Cel ce seamn rele, rele va

i secera, i rana faptelor sale îl va

sfâri; pre omul blând i dttor, îl

binecuvinteaz Dumnezeu, i deer-

tarea lucrurilor îl va pierde.

9. Cel ce miluete pre sracul,

hrni-se-va, penlruc din pâinea sa

a dat sracului; biruin i cinste

câtig cel ce d daruri, îns iâ su-

fletul celor ce le au.

10. Scoate din adunare pre cel

31. Ps. 146, 11; i 32, 17.

22. 1- Eclis. 7, 2. 2. Iov 3, 19; Ps.48, 2.

8. Iov 4, 8; Isaia 59, 7.

9. 2 Cor. 9, 7.
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pierztor, i va iei cu dânsul prî-

cirea, c ezând în adunare, pre

toi necinstete.

11. Iubete Domnul inimile cuvi-

oase, i primiji sunt lui lofi cei fr
prihan în cile lor; cu buzele va

cârmuî împratul.

12. Ochii Domnului pzesc sim-

irea i defaim cuvintele cele fr-
delege.

13. Pune pricini i zice leneul:

leul este în cale i ucigaul în uli.

14. Groap adânc este gura ce-

lui frdelege, i pre carele l-au u-

rîl Domnul, acela va cdea într'însa;

sunt ci rele înaintea omului, i nu

iubete a se întoarce dela ele, i
Irebue a se abate din calea strâmb

i rea.

15. Nepriceperea face s sboare

inima tânrului, i toiagul înv-
turii departe este dela dânsul.

16. Cel ce npstuete pre srac,

înmulete relele sale, i d boga-

tului pre mai puin.

17. La cuvintele înelepilor apro-

pie urechea ta, i ascult cuvintele

mele, i aaz inima ta, ca s cu-

noti, c bune sunt.

18. i de le vei pune pre ele la i-

nima ta, veseli-te-vor împreun cu

buzele tale.

19. Ca s fie întru Domnul n-
dejdea fa, i va artâ ie calea fa.

20. i tu i le scrie întreit, în sfat

i în gând i în cunotin i pre

limea inimii tale.

21. lnva-fe dar cuvinte adev-
rate, i minte bun ca s auzi i
s rspunzi tu cuvinte adevrate

celor ce te întreab.

22. Nu sili pre miel, c srac
este i s nu necinsteti pre cel

slab în pori.

23. C Domnul va judec lui ju-

795

decat, i vei mântui sufletul tu
nevinovat.

24. Nu fii prieten cu omul mâ-
nios, i cu prieten mânios nu te

amestec.

25. Ca s nu te abai din cile

lui, i vei lu lauri la sufletul tu.

26. Nu te da cheza ruinându-fe

de fa.
27. Ca de nu vei aveâ de unde

s plteti, luâ-vor aternutul cel de

supt coastele tale.

28. Nu trece hotarele vechi, care

le-au pus prinii ti.

29. Omul vederos i iute la lu-

crurile lui, la împrai trebue a st;

iar s nu steâ la oameni lenei.

CAP. 23.
« Sfaturi pentru mâncare i butur

De vei edea la masa celui pu-

ternic, înelepete mnânc din

cele i se pun înainte.

2. i pune mâna ta tiind c i
tu ca acestea trebue s gteti.

3. Iar de eti mai nesios, nu

pofti bucatele lui, c acestea se in

de viea mincinoas.

4. Nu te asemna, find srac cu

cel bogat; ci te strânge pre tine cu

gândul tu.

5. De vei cut cu ochiul tu spre

el, nicidecum nu se va vedeâ, c
s'a fcut lui aripi ca unui vultur, i
se întoarce spre casa celui ce st
înaintea lui.

6. Nu cina cu omul pismiari,

nici pofti din bucatele lui.

7. C precum înghite cineva pr,

aa mnânc i bea; nici îl bg
la line pre el, ca s mnânci pâi-

nea ta cu el.

8. C o va vrsa pre ea, i va

strica cuvintele tale cele bune.

9. La urechea celui fr de minte

22. Zab. 7, 10; Ierem. 5, 28; Eire 22, 22;
Iov. 31, 21.

23. Eire 22, 23, 24.

27. Eire 22, 26, 27; H 2 Lege 24, 12, 13.

28. H 2 Lege 19, 14; Ozia 5, 10.

23. 4. 1 Tim. 6, 9. 9. Mat. 7, 6.
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nimic nu zice, ca nu cumvâ s râz
de cuvintele laie cele înelepte.

10. S nu mui hotarele cele ve-

chi, i în agonisita sracilor s nu

intri.

ÎL C cel ce'i apr pre ei este

Domnul, tare este, i va judeca ju-

decata lor cu tine.

12. D la învtur inima ta, i
urechele tale le gtete spre cuvin-

tele înelegerii.

13. Nu încelâ a certâ pruncul, pen-

truc de'l vei lovî pre el cu nuiâ, nu

va muri. C tu îl vei bate pre el

cu nuia; iar sufletul lui dela moarte

îl vei mântui.

14. Fiule l De va îi îneleapt i-

nima ta, vei veseli i inima mea.

15. i se vor înva buzele tale din

cuvintele buzelor mele, de vor îi-

drepte.

16. Nu râvneasc inima ta la p-
ctoi ; ci fii toat ziua în frica

Domnului.

17. C de vei pzi acestea, vei a-

veâ nepoi, i ndejdea ta nu se va

deprta.

18. Ascult fiule, i fii înelept i'i

îndrepteaz gândurile inimii tale.

19. Nu fii beiv, nici te întinde

la sfaturi i la cumprturi de cr-
nuri.

20. C tot curvarul i beivul va

srci, i tot somnorosul se va îm-

brc în haine rele i rupte.

21. Ascult fiule pre tatl tu cel

ce te-a nscut, i nu nebgâ în sea-m pre muma ta, pentruc a îmb-
trânit.

22. Câtig-i adevrul i nu le-

pd înelepciunea, învtura i ti-

ina.

23. Bine hrnete tatl drept, i
de fiul cel înelept se veselete su-

fletul lui.

24. Veseleasc-se tatl tu i mu-

ma ta de fine, i s se bucure ceea

ce te-a nscut.

25. D'mi fiule inima ta, i ochii

ti s pzeasc cile mele.

26. C vas gurit este casa stre-

in, i strimt fântâna strein.

27. C acesta degrab va pieri, t
fot clctorul de lege se va stinge.

28. Cui este vai? Cui sunt gâlce-

vuri? Cui judeci? Cui necazuri i
sfezi? Cui zdrobirea în zadar? Cui

sunt ochii urduroi?

29. Au nu celor ce se zbovesc
la vin, i celor ce pzesc unde se

fac ospee? Nu v îmbtai cu vin,

ci umblai cu oameni drepi, i vor-

bii la preumblri.

30. C de vei dâ ochii ti spre

urcioare t spre pahare, la urm vei

umblâ mai gol decât pilugu.

31. i apoi te vei tvli ca cel

mucat de arpe, i precum se vars
dela Cherast veninul lui.

32. Când ochii ti vor vedeâ stre-

in, atunci gura ta va gri îndrt-
nicii.

33. i vei zceâ ca în inima m-
rii, i ca un cârmaciuîn mult vol-

bur.
34. i vei zice: btutu-tn'a i nu

m'a durut, ocrîtu-m'a i eu n'am

tiut când se va face ziu, ca s
viu s întreb cu carii sm împreun

CAP. 24.
Sftuire a izbvi pre cei în primejdie,

de moarte i ferire de neînelepie

i uurtate' de minte.

Fiulel Nu urmâ oamenilor ri, nici

pofti a îi cu dânii.

2. C minciuni cuget inima lor,

i dureri griesc buzele lor.

3. Cu înelepciune se zidete casa

i cu pricepere se isprvete.

4. Cu tiina se umplu cmrile
de toat bogia scump i bun.

11. Ps. 67, 5. 16. Ps. 36, l; 24, 14.

22. Mat. 13, 44, 46.

29. Isaia 5, 12. 33. 08ie 4, 11.

24. 23, 17; Ps. 36, 1.
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5. Mai bun este îneleptul decât

cel tare, i omul cel înelept, decât

un lucrtor mare de pmânt.

6. Cu cârmuirea se face rsboiul,

iar ajutorul cu inima cea cu sfat.

7. ln|elepciunea i gândul bun în

porjile înelepilor, înfetepfii nu se

abat dela legea Domnului;

8. Ci gândesc întru adunri; pre

cei neînvaji îi întâmpin moartea.

9. i moare cel fr de minte în-

tru pcate, iar necuria este la o-

mul pierztor.

10. Pângri-se-va în ziua cea rea,

i în ziua necazului pân ce se va

sfâri.

11. A izbvi pre cei dui la moarte

i a rscumpra pre cei prini, nu

te scumpi

12. Iar de vei zice: nu'l tiu pre

acesta, afl c Domnul cunoate

Inimile tuturor, i cel ce au dat su-

flare la toi, acela tie toate; el va

rsplti fiecruia dup faptele lui.

13. Mnânc miere fiule, c este

bun fagurul, ca s se îndulceasc

gâtlejul tu.

14. C aa vei simi înelepciunea

în sufletul tu, care de o vei aflâ,

bun va fi svârirea ta, i ndej-

dea nu te va prsi.

15. S nu apropii de cel necre-

dincios partea drepilor, nici s te

amgeti cu sa{iul pântecelui.

16. C de apte ori va cdeâ drep-

tul, i se va scula; iar cei necre-

dincioi se vor sfâri în rele.

17. De va cdeâ vrjmaul tu,

/ s nu te bucuri de el, i pentru îm-

} piedecarea lui nu te înl.
18. C va vedeâ Domnul, i nu-i

;
va plceâ lui, i va întoarce mânia

! sa dela dânsul,

5. Eccl. 9, 16.

12. Ps. 61, 11; Mat. 16, 27; Rom. 2, 6; 1

Cot. 3, 8; 2 Cor. 5, 10; Gal. 6, 5; Hpoc.22, 10.

13. Ps 18. 11.

î4» 23 17»

16. Ps. 36, 24; Mib. 7, 8; Hmos 5, 2.

17. Iov 31, 29.

19. Nu te bucura de cei ce fac ru

;

nici râvni celor pctoi.
20. C cei ri nu vor aveâ nepo{i

i lumina celor necredincioi se va

slige.

21. Teme-te de Dumnezeu fiule i
de împratul, i de nici unul s nu
fii neasculttor.

22. C fr de veste vor rsplti
celor necredincioi, i casnile a-

mândurora, cine le tie?

23. i iar acestea zic vou îne-

lepilor: a cunoate faa la judecat,

nu este bine

24. Cel ce zice celui necredincios

c este drept, blestemat va fi po-

poarelor, i urît neamurilor.

25. Iar cei ce mustr, mai buni

se vor arta, i preste ei binecu-

vântare va veni.

26. i buzele vor iubi a rspunde
cuvinte bune.

27. Gtete spre ieire lucrurile

tale, i te gtete la arina ta, i
vino dup mine, i din nou vei zidi

casa ta.

28. Nu fii mrturie mincinoas
împroiiva ceteanului tu, nici te

lrgi cu buzele tale.

29. S nu zici: Cum mi-a fcut

el mie, face-voiu i eu lui, i voiu

rsplti lui cu cele ce m'a npstuit.

30. Ca o artur este brbatulne-

înelept i ca viea este omul cel lip-

sit de minte.

31. De o vei lsa se va elinî, i
se va îmburuenâ toat, i va fi p-
rsit, i pietrile cu care este în-

grdit se vor spa.
32. Apoi mie mi-a prut ru, i

am cutat, ca s aleg învtura.
33. Puin s dormitezi, i puin

s dormi, i puin s îmbriezi
cu mâinile tale pieptul.

19. Ps. 72, 3; Iov 21, 7.

20 Iov 18, 5, 6; Ps. 36, 9.

23. Eire 23, 6; Levii 19, 15; H 2 Lege
1, 17, 16 19; Sirab 46, 1.

29. Rom. 12, 17; 1 Tesal. 5, 15; 1 Petr. 3, 9.
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34. C de vei Iace aceasta, veni-
te»

va înainte mergând srcia ta, i:

lipsa, ca un bun alergtor.

CAP. 25.
Cuviina în adunri i msura în

vorb i în mâncri.

Acestea sunt pildele lui Solomon,

pe care îr alegere le-au scris

prietenii lui Ezechia împratul Iudei.

2. Slava lui Dumnezeu ascunde

cuvântul, iar mrirea împratului

cinstete porunca.

3. înalt c sie cerul i adânc este

pmântul; iar inima împratului este

netiut.

4. Bate argintul nelmurit i se

va curi lot curat.

5. Ucide pre cei necredincioi din

nainlea împratului, i va îndrept

întru dreptate scaunul lui.

6. Nu te mândri înaintea împra-
tului, i nu sta în locurile celor pu-

ternici.

7. C mai bine este s i se zic,

sui lâng mine; decât s te sme-

reti înaintea celui puternic, cele ce

au vzut ochii ti grete.
8. Nu începe curând la sfad* ca

s nu te ceti mai pre urm, când

te va înfrunt prietenul tu.

9. Te trage înapoi nu gri de ru,
ca s nu te ocrasc prietenul.

10. i sfada ta i vrajba la nu

se va deprtâ, ci va fi fie întocmai

cu moartea. Harul i prieteugul

mântuete, pe care ine-le tare la

line, ca s nu iii de ocar, ci p-
zete cile laie în bun prietenie.

11. Mr ue aur în fir de sardion,

aa este a zice cuvântul Ia cel ce

se cuvine lui.

12. La cercel de aur sardion de

mult pre este legat, i cuvântul în-

elept la urechea asculttoare.

Î3. Precum rcoreala la secere

25. 2. H 2 Lege 29, 29; Rom. 11, 33.

7. Lucâ 14, 8.

când este zduf folosete omului,

aa solul credincios la cei ce l-au

trimis pre el folosete sufletele ce-

lor ce tresc cu el.

14. Cum se apal- vânturile i no-

rii i ploile, aâ strat cei ca se f-

lesc cu dare mincinoas.

15. Intru delungarea mâniei spo-

rul împratului ; iar limba moale

zdrobete oase.

16. Miere aflând mnânc cu m-
sur, ca nu cumvâ sturându-te s
o veri.

17. Rar s mergi la prietinul tu,

ca nu cumva sturându-se de tine

s te urasc.

18. Mciuc i sabie i sgeat
ascuit, aâ este i omul, cel ce

mrturisete asupra prietenului su
mrturie mincinoas.

19. Calea celui ru i piciorul ce-

lui frdelege, peri-va în ziua cea

rea.

20. Precum oetul la ran i fu-

mul la ochi nu folosete, aâ boala

czând în trup, mâhnete inima.

21. Precum moliea în hain i
carii în lemn, aâ voea omului cea

rea stric inima.

22. De este flmând vrjmaul tu,

d-i s mnânce, de-i este sete a-

dap-l.

23. C fcând aceasta, crbuni

de foc grmdeti pre capul lui, iar

Domnul va rsplti ie bune.

24. Vântul dela miaznoapte ri*

dic nori, iar faa fr de ruine

întrit limba.

25. Mai bine este a tcui într'un

unghiu în pod, decât cu femeie sfad-

nic în cas de obte.

26. Precum apa rece sufletului se-

tos este dulce, aâ este vestea bun
din pmânt de departe,

27. Precum de va astup cinevâ

izvorul, i curgerea apei o va stric,

22. Ps. 139, 11.

23. Rom. 12, 20; Mat. 5, 44.
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aâ nu este cu cuviin a cdeâ
dreptul înaintea necredinciosului.

28. A mânca miere mult nu este

bine, iar cuvintele cele mrite tre-

bue a le cinsti.

29. Precum este cetatea cea cu

ziduri surpate i nezidit, aâ este

brbatul carele face cevâ fr de sfat.

CAP. 26.
Sfaturi improtiva leneviei i a vicleniei.

Precum în vremea seceriului nu

esle rou, i precum vara nu

este ploaie, aâ i la cel fr de

minte nu se afl cinste.

2. Precum pasrile zboar i vr-
biile, aâ blestemul îndeerl nu va

veni asupra nimnui.

3. Precum biciul la cal i boldul

la asin, aâ este toiagul la poporul

cel frdelege.

4. Nu rspunde nebunului dup
nebunia lui, ca s nu fii asemenea

lui.

5. Ci rspunde nebunului la ne-

bunia lui, ca s nu aib prere în

sine c el este înelept.

6. Din cile sale ocar face, cel

ce a trimis cuvânt prin sol nebun.

7. Oprete mergerea vinelor i f-

rdelegea din rostul celor fr de

minte.

8. Cel ce leag piatra în pratie,

asemenea este celui ce d celui fr
de minte mrire.

9. Spini cresc în mâna beivului;

iar robie în mâna celor fr de minte.

10. Mult se bate de valuri tot tru-

pul celor tr de minte, c se zdro-

bete uimirea lor.

11. Ca câinele care se întoarce la

vrstura sa, i se face urît.aâ i cel

fr de minte în rutatea sa se în-

toarce la pcatul su; este ruine
care aduce pcat, i este ruine,
care aduce mrire i dar.

26- H. 2. Petru 2, 22.

12. Vzut-am om, cruia i s'a p-
rut întru sine a fi înelept, îns mai
mult ndejde a avut cel nebun de
cât acesta.

13. Zice cel lene când se trimite

în cale: leu este în ci, i în uli
uciga.

14. Cum se întoarce ua în âân,
aâ leneul pre patul su.

*

15. Leneul care ascunde mâna în

sînul su, nu poate s o duc la

gur.
16. Mai înelept se pare lui le-

neul, decât cel ce în saturare duce

veste.

17. Ca i cel ce ine câinele de

coad, aâ i cel ce ade mai în-

tâi în judecata strein.

18. In ce chip cei ce ispitesc pun

înainte cuvinte la oameni; iar cel ce

va întâmpin întâiu cuvântul se va

împiedec;

19. Aâ toi cei ce pândesc în-

tr'ascuns pre prietenii si; i când

se vd, zic : c glumind am îcut.

20. In multe lemne s'aprinde fo-

cul ; iar unde nu este om iute la

mânie, se potolete sfada.

21. Grtar pe crbuni, i lemne în

foc; aâ omul gâlcevilor fre aâ-

area sîzii.

22. Cuvintele mgulitorilor sunt

moi, ele ptrund în adâncurile fica-

ilor.

23. Argintul dat cu înelciune,

ca un hârb s se socoteasc; bu-

zele blânde ascund inima trist.

24. Cu buzele toate le primete

jeluindu-se vrjmaul; iar în inim
meteugete vicleuguri.

25. De te-âr rug vrjmaul cu

glas mare, s nu'l asculi, c apte
vicleuguri sunt în sufletul lui.

26. Cel ce ascunde vrajba, în-

chiag vicleugul, i cel ce'i a-

copere pcatele sale, bine cunoscut

se face întru adunri.

13. 22, 13. 15. 6, 10; 19, 24; Eccl. 4, 5.

25. Eremia 12, 6.
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27. Cel ce sap groap aproape-

lui sâu, va cdcâ însu înfr'însa,

i cel ce prvlete piatr, pesie el

se va prvlî.

28. Limba mincinoas urte ade-

vrul, i gura nsacoperit face nea-

ezri.

* CAP. 27.

Sfaturi pentru mânie., adevrata prie-

tenie i îngrijirea turmelor.

Nu te lud pentru cele de mâine,

c nu tii ce va nate cea vii-

toare.

2. S te laude aproapele, i nu

gura ta, streinul, i nu buzele tale.

3. Grea este piatra, i cu anevoie

de purtat nisipul; iar mâniea celui

fr de minte mai grea este decât

amândou.
4. Cumplit este mâniea, i iute ur-

giea; iar pizma nimic nu rabd.

5. Mai bune sunt mustrrile f-
ie, decât prietenia ascuns.

6. Mai vrednice de credin sunt

ranele prietenului, decât srutrile

cele de bun voie ale vrjmaului.

7. Sufletul stul batjocorete fa-

gurii; iar sufletului celui flmând i
cele amari dulci i se par.

8. Precum pasrea când zboar
din cuibul su; aa se face omul
slug, când se înstrineaz dela lo-

curile sale.

9. Cu miruri i cu vinuri i cu

mirosuri se desfteaz inima; iar cu

nevoile se mâhnete sufletul.

10. Pe prietenul tu sau pe prie-

tenul printesc s nu'l prseti, i
în casa fratelui tu s nu intri în

ziua necazului tu, mai bun este

prietenul cel de aproape, decât fra-

tele care lcuete departe.

11. înelept fii fiule, ca s ve-

seleasc inima ta, i întoarce dela

line cuvintele cele de ocar.

27. Ps. 7, 16; Eccl 10, 8.

27- 3. Iov 6, 3. 6. Ps. 140, 6.

12. Isteul când îi vin rele se a-

scunde; iar cei fr de minte um-

blând se pgubesc.

13. lâ haina lui, c a trecut se-

meul, care stric cele streine.

14. Cel ce binecuvinleaz pe prie-

ten dimineaa cu glas mare, nimic

nu se vede a se osebi de cel ce

blesfeam.

15. Picturile scot pre om în zi

de iarn din casa lui; aâ i femeia

sfadnic din casa sa.

16. Vântul cel de ctre miaz-
noapte aspru este; iar pre nume i-

scusit se chiem.
17. Fier pre fier ascute; i omul

îhtrît faa prietenului.

18. Cine sdete smochin, va

mânca roadele lui, i cine pzete
pre Domnul su se va cinsti.

19. Precum nu seamn faa cu

fa, aâ nici inimile oamenilor nu

sunt tot una.

20. Iadul i pierirea nu se satur,

aâ i ochii oamenilor sunt nes-

ioi; urâciune este înaintea Dom-
nului, cel ce se uit ponci cu o-

chii, i cei neînvai cari nu'i con-

tenesc limba.

21. Cercarea argintului i a auru-

lui este lmurirea, iar omul se cear-

c prin gura celor ce'l laud pre el.

Inima celui frdelege caut rele;

iar inima cea dreapt caut cuno-

tin.
22. De vei bate pre cel fr de

minte în mijlocul adunrii necin-

sfindu-1, nu vei luâ nebunia lui.

23. Cu cunotin s cunoti su-

fletele turmei tale, i s întreti i-

nima cirezilor tale.

24. C nu este în veac la om pu-

terea i triea, nici se d din neam

îh neam.

25. Poart grije de fâneele cele

din câmp, i vei tunde buruiana i
adun iarba de munte.

20. Sirab 14, 9. 22 Ietem. 6, 29.
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26. Ca s aibi oi de îmbrcmin-
te; grijefe-fi câmpul tu, ca s îie

jie miei.

27. Fiule 1 Dela mine ai cuvinte

tari spre vieaa fa i sprevieaja slu-

gilor (ale.

CAP. 28.

Iubirea de lege i lauda binefacerei.

Fuge necredinciosul negonindu-l

nimenea; iar dreptul ca un leu

îndrznete.

2. Pentru pcatele necredincioi-

lor judeci se scornesc; iar omul

isiej le va pololî.

3. Ceî tare între cei necredincioi

npstueie pre sraci, ca o ploaie

mare i nefolositoare.

4. Aa cei ce au prsit legea, la-

ud necuriea; iar cei ce iubesc

legea, se îngrdesc cu zid.

5. Oamenii cei ri nu gândesc

judecat; iar cei ce caut pre Dom-
nul, la toate iau .aminte.

6. Mai bun este sracul care um-

bl cu adevr, decât bogatul min-

cinos.

7. Fiul în{elegfor pzete legea;

iar cel ce pate necuriea, necin-

stete pre tatl su.
8. Cel ce înmulete avujiea sa

cu camt i cu lcomie, o adun
pre ea celui ce miluete pre sraci.

9. Cel ce'i întoarce urechea sa,

ca s nu auz legea, eî însu îi

defaim rugciunea sa.

10. Cel ce face pre cei drepi s
rtceasc pre cale rea, el însu
va cdea în pierire; iar cei frde-
lege vor trece cele bune, i nu vor

intrâ la ele.

11. Omul bogat se pare lui c
este înelept, iar sracul cel înelept

îl va defimâ pre dânsul.

12. Pentru ajutorul drepilor mult

27. 1 Tim. 6, 3.

28. 1. Lev. 26, 17; R 2 Lege 28, 25; Iov
15, 21; Isaia 57, 21.

8. Ecl. 2, 26. 9. Zab. 7, 12.

laud se face; iar în locurile ne-

credincioilor se prind oamenii.

13. Cel ce acopere necuriea sa,

nu se va îndrepta; iar cel ce spune
mustrrile, iubî-se-va.

14. Fericit este omul caresc teme

de toate pentru evlavie; iar ce! vâr-

tos la inim cdeâ-va în rele.

15. Leu flmând i lup setos este

ce! ce te rnete, srac fiind de

neam srac.

16. împratul cel lipsit de veni-

turi, mare asupritor este; iar cei ce

urte nedreptatea, mult vreme va

tri.

17. Cel ce iâ în chezie pre o-

mul cel ce este în vin de moarte,

fugar va fî, i nu în linite. Ceart
pre fiul tu, i te va iubi, i va dâ

podoab sufletului tu, i nu va a-

scuifâ de neamul cel frdelege.

18. Cel ce umbl drept, se va a-

jufâ; iar ceî ce umbl în ci strâm-

be, se va încurca.

19. Cel ce lucreaz pmântul su,
sc va sturâ de pâine; iar cel le-

ne, se va umplea de srcie.
20. Omul cel vrednic de credin,

cu multe se va binecuvânta; iar cel

ru nu va fi nepedepsit.

21. Cel ce nu se ruineaz de fe-

ele drepilor, nu este bun, unul ca

acesta pentru o bucal de pâine va

vinde pre om.

22. Grbete a se îmbogi omul
cel pizmtarif, i nu tie, c cel

milostiv îl va stpâni pre el.

23. Cel ce mustr cile omului,

har va avea mai mult decât cel ce

se îmbuneaz cu limba.

24. Cine leapd pre tat sau pre

mum, i i se pare c nu pcfu-
ete, acesta este prta omului ne-

credincios.

25. Omul nesios, va judeca în.-

13. Ps. 31, 6; l Ioan 1, 10.

14. Fiiip. 2, 12, 13.

18. Ecl. 2, 14.

19. Sirab 20, 29.
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deert; iar cel ce ndjduele spre

Domnul, cu grije va îi.

26. Cel ce ndjdueîe cu inim
îndrzneaj, unul ca acesta esle

nebun; iar cel ce umbl cu îne-

lepciune, mânfuî-se-va.

27. Cel ce d sracilor, nu se va

lipsî; iar cel ce întoarce ochiul su,
în mult lips va îi.

28. In locurile necredincioilor sus-

pin drepii; iar întru pierirea ace-

lora se vor înmuljî drepii.

CAP. 29.

Lauda dreptei judeci.

Mai bun esie omul cel ce mu-
str, decât omul cel tare în cer-

bice, c îr de veste arzându-se

el nu este vindecare.

2. Când se laud drepii, se ve-

selesc popoarele; iar de boierii cei

necredincioi suspin brbaii.

3. De omul cel ce iubete înv-

tura se veselete tatl lui; iar cel

ce pate curve, pierde-va avuiea.

4. împratul drept ridic ara; iar

brbatul frdelege o stric.

5. Cel ce gtete înaintea feii pri-

etenului su mreaj, în picioarele

sale o pune pre ea.

6. Omuiui celui ce pctuete,
mare este laul; iar dreptul în bu-

curie i desftare va îî.

7. tie dreptul a face judecat s-
racilor; iar cel necredincios nu va

pricepe judecata, i cel srac n'are

pricepere a se cunoate pre sine.

8. Oamenii cei frdelege au a-

prins cetatea ; iar cei înelepi au

întors mâniea.

9. Brbatul înelept judec pre

neamuri; iar omul ru mâniindu-se

se face de batjocur, i nu se în-

grozete.

10. Brbaii cei prtai la sângiuri

27. H 2 Lege 15, 7, 8, 10.

28. Iov 24, 4.

29. 3. Lucâ 15, 13. 7. Iov 29, 16.

vor urî pre cel cuvios; iar cei drepi

vor cut sufletul lui.

îî. Toat mânia sa i-o arat cel

n<2înelept; iar cel înelept i-o ine

pe rând.

12. împratul care ascult cuvân-

tul nedrept, toi cei supui lui sunt

frdelege.

13. Inprumuftorul i datornicul

unul cu altui s'au întâlnit; iar Dom-
nul pre amândoi îi va cercet.

14. împratul cel ce cu adevr ju-

dec pre sraci, scaunul lui întru

mrturie se va pune.

15. Btile i mustrrile dau în-

; elepciune; iar pruncul cel ce um-

bl dup voea sa, ruineaz pre p-
rinii si.

16. Unde sunt muli necredincioi,

multe pcate se fac; iar când cad

aceia, drepii se umplu de fric.

Î7. Ceart pre fiul tu, i te va

odihni, i va dâ podoab sufletului

tu.

18. S nu fii tâlcuifor neamului

celui frdelege; iar cel ce pzete
legea, fericit este.

. Î9. Cu cuvintele nu se va înva
sluga îndrtnic, c de va i în-

elege, tot nu va ascult".

20. De vei vedeâ pre vre un om
grabnic la cuvinte, s tii c mai

mult ndejde are cel îr de minte

decât el.

21. Cel desfrânat din pruncie slu-

g va îi i mai târziu îi va preâ
ru de aceasta:

22. Omul mânios ridic pricini;

iar brbatul cel greu la mânie, oco-

lete pcatul.

23. Semeia pre om smerete; iar

pre cei ce gândesc cu smerenie, îi

,

întrete cu mrire Domnul.

24. Cel ce se împrtete cu fu-

rul, urte sufletul su, i de seva

pune jurmânt, auzind nu vor spune.

16. Ps. 36, 35. 23. Iov 22, 29; Isaia 66, 2.

24. Lev. 5, 1.
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25. Cel ce se teme i se ruineaz
de oameni, se împiedic; iar cel ce

ndjduete spre Domnul, veselî-

se-va.

26. Necuria la om d greal;

iar cel ce ndjduete spre Dom-
nul, se va mânlui.

27. Muli slujesc feelor povui-
torflor ; iar dela Domnul se face

dreptate omului.

28. Urît este înaintea dreptului o-

mul nedrept, i urît este celui fr-
delege calea cea dreapt.

CAP. 30.

Alte pilde.

Acestea a zis brbatul celor ce

cred în Dumnezeu, i înceteaz

:

2. C mai neînelept sunt decât

toi oamenii, i înelepciune de om
nu este întru mine.

3. Iar Dumnezeu m'au învat în-

elepciune, i am cunoscut tiina

sfinilor.

4. Cine s'a suit în cer i s'a po-

gorîf? Cine a adunat vânturile în

sân? Cine a întors toat apa întru

o hain? Cine a inut toate margi-

nile pmântului? Care este numele

lui? Sau care este numele fiilor lui?

ca s cunoasc.

5. C toate cuvintele lui Dumne-

zeu sunt cu foc lmurite, i ajut

el celor ce se cuceresc lui.

6. Nu adaoge la cuvintele lui, ca

s nu te mustre, i s iii mincinos.

7. Dou cer dela tine: s nu iei

harul meu mai 'nainte de ce voiu

muri eu.

8. Cuvântul deert i mincinos de-

prteaz-1 dela mine, bogie i s-
rcie nu'mi dâ.

9. Ci'mi rânduete cele de lips

i cele de ajuns.

30. 4. Isaia 40, 12; Ioan 3, 13.

5. Ps. 11, 6 i 118, 140.
6. R 2 Lege 4, 2, 12, 32; H>oc. 22, 15, 19.
9. Mat. 6, 11.

10. Ca nu sturându-m, s m
fac mincinos i s zic: Cine m
vede? Sau fiind srac, s fur, i s
jur pre numele lui Dumnezeu.

11. S nu dai pre slug în mâi-

nile stpânului, ca nu cumvâ s te

blesteme i s piei.

12. Fiul ru blesteam pre tatl

su, i pre muma sa nu o binecu-

vînteaz.

13. Fiul ru pre sine se judec a

îl drept, i ieirea sa nu o a splat.

14. Fiul ru trufai ochi are i cu

genele lui se înal; fiul ru dinii

are sabie i mselele bard, ca s
mistuiasc i s mnânce de tot pre

cei slabi de pre pmânt i pre s-
racii lor dintre oameni.

15. Lipitoarea trei fete aveâ foarte

iubite, i aceste trei n'o sturâ, i
a patra nu ajungeâ a zice : destul

este.

16. Iadul i dragostea muerii, i
pmântul neumplut de ap, i apa

i focul nu vor zice: destul este.

7. Ochiul cel ce batjocorete pre

tat, i nu cinstete btrâneile mai-

cii, s'l scobeasc pre el corbii din

vi, i s'l mnânce. puii vulturilor.

18. Trei sunt mie cu neputin a

le pricepe, i a patra n'o tiu:

19. Urmele vulturului când zboar,

cile arpelui pe piatr i calea co-

rbii când merge pe mare, i cile

omului în tinereele lui.

20. Tot aâ este calea muerii prea

curve, care dac face, se spal zi-

când : c nimic n'a fcut fr de

caîe
f

21". Pentru trei lucruri se cltete

pmântul i al patrulea nu'l poate

suferi :

22. De va împri sluga, i ne-

bunul de se va sturâ de bucate,

23. i slujnica de va scoate pre

stpâna sa, i femeia urâcioas de

va nemerî brbat bun.

10. fl 2 Lege 8, 12—14.
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24. i palru sunt pre pmârtl mai

mici, acestea suni mai înelepte de-

cât cele înjelepie:

25. Furnicile, care n'au putere, i'i
gtesc vara hran;

26. i aricii neam slab, carii îi

fac în pietre casele lor;

27. Lcusta împrat n'are, i din-

tr'o porunc merge la tabr cu bu-

n rânduial;

23. i nevsfuica care se reaze-

m pre mâini i lesne se poate prin-

de, i lcuete în poiatiile împra-
ilor.

29. i trei sunt care fericit um-

bl» i a patra care bine merge:

30. Puiul de leu cel ce este mai

tare între dobitoace, care nu se în-

toarce nici se teme de dobitoc;

31. i cocoul care umbl între

gini cu sfat bun; i apul care po-

vuete turma; i împratul care

griete în neamuri.

32. De te vei dâ pre tine la ve-

selie i vei întinde mâna fa cu sfad,

te vei necinsti.

33. Mulge lapte i va fi unt, i
de vei stoarce nrile va iei sânge;

iar de vei frage afar cuvinte, vor

iei vrjbi i sfzi.

CAP. 31.

Lauda femeii harnice.

Cuvintele mele sunt grite dela

Dumnezeu, învtura împratu-

lui, care 1-a învat pre el muma lui.

2. Ce vei pzi fiule? Ce ? Graiu-

rile lui Dumnezeu; ie zic fiule cel

întâiu nscut, ce, fiul pântecelui meu?
Ce, fiul rugciunilor mele?

3. Nu dâ muerilor avuia ta i
mintea ta i vieaa, c mai pre ur-

m îi vei muf sfatul.

4. Toate le f cu socoteal, cu

msur beâ vin, cei puternici sunt

mânioi; deci vin s nu beâ.

5. Ca nu bând s'i uite de în-

elepciune, i nu vor puteâ judec
drept pre cei slabi.

* 6. Dai butur, care îmbat, ce-

lor ce sunt în suprri i vin s beâ

celor ce sunt în dureri.

7. Ca s'i uite de srcie, i de

osteneles nu'i mai aduc aminte.

8. Fiulel Deschide gura fa cu cu-

vântul lui Dumnezeu, i judec pre

foi cum se cade.

9. Deschide gura ta, i judec
drept, i f dreptate sracului i
mielului.

10. Femeie vrednic cine va afla,

mai scump este una ca aceasta

decât pietrile cele de mult pre.

11. Ndjduefe spre dânsa inima

brbatului ei, una ca aceasta nu se

va lipsi de bune agonisele.

12. C lucreaz brbatului su lu-

cruri bune în toat vieaa.

13. Agonisind lân i in, face cu

mâinile sale lucru de treab.

14. Este ca o corabie, ce face ne-

gulorie, de departe adun avuia sa.

15. i se scoal de noapte, i g-
tete bucate casei, i d de lucru

slujnicilor,

16. Vzând moie o cumpr i din

rodurile mâinilor sale sdete vie.

17. Incingându'i mijlocul su cu

trie, îi întrete braul su la lucru.

18. A prins gust c bine este a

lucr, i nu se stinge lumânarea el

toat noaptea.

19. Mâinile sale întinde spre cele

de folos, i coatele ale le între-

te la fus.

20. Mâinile sale le deschide s-
racului, i hran d celui lipsit.

21. Nu poart grije de cele din

cas brbatul ei, când se zbove-
te undeva, c foi ai ei sunt îm-

brcai.

22. Câte dou haine a fcut br-
batului su, i ei îmbrcminte de

vison i de porfir.

31. 7. Ps. 103. 16. 9. Lev. 19, 15.
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23. Cinstit este în pori brbatul

«i, ori când merge întru adunare cu

cei btrâni i cu locuitorii pmân-
tului.

24. Pânzeturi a fcut, i le-a vân-

dut Finictenilor i cingtor! Hana-

neilor.

25. Intru trie i întru bun po-

doab s'a îmbrcat, i s'a veselit

în zilele de apoi.

26. Gura sa deschide cu socoteal

i dup lege; i rânduial pune lim-

bei sale.

27. Strimte sunt crrile casei sale

i bucatele nu le mnânc cu lene.

28. Crescutu-'a fiii si, i s'au îm-

bogit, i brbatul ei o a ludat
pre ea.

29. Multe îete au agonisit bogie,
muîte fete au fcut putere; iar tu

k-ai întrecut i le-ai covârii pre

toate.

30. Plceri mincinoase i frumu-

sei dearte femeeti nu sunt întru

tine, femeia cu minte se va binecu-

vânta; iar ea s laude frica Dom-
nului.

31. Dai ei din rodurile mâinilor

sale, i s se laude în pori brba-
tul ei.



ECLISIASTUL
CAP. 1.

Nimicnicia lucrurilor omeneti

Cuvintele Eclisiasfului îiuî lui Da-

vid împratul luilsrail din Ierusa-

lim.

2. Deertciunea deertciunilor a

zis Eclisiastul, deertciunea deer-

tciunilor, toate sunt deertciune.

3. Ce prisosete omului din toat

osteneala sa, care se trudete supt

soare ?

4. Neam trece i neam vine, i
pmântul în veac st.

5. Rsare soarele i apune, i la

locul su se trage, el acolo rsrind,
merge ctre miazzi, i încunjur

ctre miaznoapte.

6. Înconjurând încunjur, merge

duhul, i întru încunjurrile sale se

întoarce duhuL

7. Toate pâraele intr în mare, i
marea nu se umple, la locul de unde

iese rîuriîe, acolo se întorc, ca iar

s ias.

8. Toate cuvintele sunt cu anevoe,

nu le va puteâ omul gri, i nu se

va sturâ ochiul a vedeâ nici ure-

chea a auzi.

9. Ce este ce a fost? Ceea ce va

s fie, i ce este ce s'a îcut? Aceea

ce se va face; i nimic nu este nou
supt soare.

10. Nici va grî i va zice : iat

1. 2. Ps. 61, 9 i 38, 8.
5. Ps. 16, 5«7. 9. 3, 15.

acesta este nou, c a fost în vea-

curile care au fost înaintea noastr.

11. Nu esle pomenire de cei din-

tâiu, i înc nici de cei ce dup a-

ceea au fost, nu'i vor aduce aminte,

cei ce vor fi pre urm.
12. Eu Eclisiastul am fost împ-

rat preste îsrail în Ierusalim.

13. i am pus în inima mea a

cerc i a socoti cu înelepciune

despre toate câte se fac supt soare,

c îndeletnicire anevoias au dat

Dumnezeu fiilor oamenilor, ca s
migiasc cu dânsa.

14. Vzut-am toate lucrurile, care

se fac supt soare, i iat toate sunt

deertciune i vânare de vânt.

15. Ce este strâmb nu se va pu-

teâ îndrept, i ce lipsete nu se va

pute numr.
16. Grit-am eu întru inima mea,

zicând: iat m'am mrit, i am în-

trecut cu înelepciunea pre toi, cari

au fost mai înainte de mine în Ie-

rusalim i inima mea a vzut mult
înelepciune i tiin.

17. i am pus inima mea, s cu-

noasc înelepciunea i cunotina,

pilde i tiin. i am cunoscut eu,

c i aceasta este vânare de vânt.

18. Cci întru mulimea înelep-

ciunei, mulimea cunotinei este; i
cei ce adauge tiina, adauge durere.

13. î imp. 4, 30, 34.

15. 2, 11, 17, 26; 4, 4, 6, 16;
16. 3. Imp. 3, 12.
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CAP. 2.

Zdrnicia lucrurilor lumeti

Zis-am eu înfru inima mea: vino

acum s te ispitesc în veselie i
vezi binele, i iat i aceasta este

deertciune.

2. Râsului i-am zis nebunie, i bu-

curiei, cci îaci aceasta ?

3. i am socotit: oare inima mea

trage-va ca vinul trupul meu, i i-

nima mea m'a povuit întru îne-

lepciune, ca s stpânesc preste de-

sftare pân voiu vedea, care este

binele fiilor oamenilor, care s'l fac
supt soare în numrul zilelor vie-

ii lor.

4. Mrit am lucrurile mele, zidi-

tu-mi-am case, sditu-mi-am vii.

5. Fcutu-mi-am grdini i livezi,

i am sdit înir'însele tot felul de

pom roditor.

6. Fcutu-mi-am lacuri de ape ca

s ud dintr' însele dumbrava de

lemne odrslitoare.

7. Avut-am slugi i slujnice, i
robi am avut, i cirezi i turme

multe am avut, mai mult decât toi

cei ce au fost mai nainte de mine

în Ierusalim.

8. Adunatu-mi-am argint i aur, !
avuiile împrailor i ale jrilor.

Fcutu-mi-am cântreji i cântree,

i desftrile fiilor omeneti, ame-

stectori i amestectoare de vin.

9. i m'am mrit, i am sporit

mai mult decât toi, cei ce au fost

mai nainte de mine în Ierusalim, ci

i înelepciunea mea a fost cu mine.

10. i tot ce a poftit ochii mei

n'am deprtat dela dânii, i n'am

oprit inima mea dela nici o desf-

tare, c s'a desftat inima mea cu

toat osteneala mea, i aceasta mi-a

iost partea mea din toat osteneala

mea.

11. i am cutat eu spie toate

2. 8. 3 Imp. 9, 28; i 10, 10. 11. 1, 13, 17.

lucrurile meie, care le-au fcut mâi-

nile mele, i spre truda, care m'am
ostenit a o face, i iat toate sunt

deertciune i vânare de vânt, i
nimic nu este prisoire supt soare.

12. i am cutat s vz înelep-

ciunea i rtcirea i nebuniea, c
cine este omul, care va urm sf-

tuirea? Ori câte a fcut aceasta.

13. i am vzut eu, c covârete
înelepciunea pre nebunie, precum

covârete lumina pre înîunerec.

14. Ochii îneleptului în capul lui,

iar cel fr de minte întru înîune-

rec umbl, i am cunoscut eu, c
o întâmplare va întâmpina pre toi

acetia.

15. i am zis eu întru inima mea,

c precum se întâmpl celui nebun,

i mie mi se va întâmpl, i pentru

ce mai mult m'am strduit eu? i
am grit înfru inima mea, c cel

nebun din prisosin greie, ci i
aceasta este deertciune.

16. C nu este pomenirea celui

înelept cu cel nebun în veac, pen-

fruc în zilele cele viitoare pre toate

le va acoperî uitarea, i cum va murî

cel înelept cu cel nebun?

17. i am urît vieaa, c viclean

este asupra mea fapta cea fcut
supt soare, c toate sunt deert-
ciune i vânare de vânt.

18. i am urît eu toat osteneala

mea, care am ostenit supt soare,

pentruc o las pre ea omului, care

s'a nscut dup mine.

19. i cine tie, oare înelept va

fl au nebun? i oare stpânî-va

toat osteneala mea, care m'am o-

stenit i m'am strduit supt soare?

Ci i aceasta este deertciune.

20. i m'am întors eu, ca s în-

cetez cu inima mea dela toat o-

steneala, care m'am ostenit supt

soare.

14. Pilde 17, 25 i 28, 18.

16. Ps. 48, 9 i 20.



808 ECLISIASTUL 2-3

21. C esfe om, care se oste-

nete cu înelepciune i cu tiin
i cu brbie, i va da partea sa

omului, care nu s'a ostenit întru

aceea, ci i aceasta este deert-
ciune i rutate mare.

22. C ce are omul din toat o-

steneala sa, i din alegerea inimei

sale, cu care s'a ostenit el. supt

soare?

23. C toate zilele lui sunt ale du-

rerilor, i a mâniei migiala lui, cât

nici noaptea nu doarme inima lui,

i aceasia deertciune este.

24. Nu este bine omului, fr nu-

mai ce mnânc i ce beâ, i arat
sufletului su din osteneala sa; ci

i aceasta am vzut eu c din mâna
lui Dumnezeu esfe.

25. C cine va mâncâ i va beâ,

aîar de dânsul?

26. C omului celui bun înaintea

feii lui i-au dat înelepciune i minte

i veselie; iar celui pctos i-au dat

grij'e s umble i s adune, ca s
deâ celui bun înaintea feii lui Dum-
nezeu; ci i aceasta este deert-
ciune i vânare de vânt.

CAP. 3.

Vremea tuturor lucrurilor. Deosebirea
omului de dobitoc.

De toate este vreme, i tot lucrul

supt soare are vreme.

2. Vreme este a nate, i vreme

este a muri, vreme este a sdi, i
vreme este a smulge ce este sdit.

3. Vreme este a ucide, i vreme

este a vindeca, vreme este a surpâ,

i vreme este a zidi.

4. Vreme este a plânge, i vreme
este a râde, vreme este a se tân-

gui, i vreme este a jucâ.

5. Vreme este a zvârli pietre, i
vreme este a strânge pietre; vreme

23. Iov 14, l; Ps. 89, 9.

26. Iov 27, 17 i 32, 8; Pilde 28, 8.

este a îmbriâ i vreme este a se

deprtâ de îmbriare.
6. Vreme este a cuta i vreme

esfe a pierde, vreme esfe a ineâ i
vreme esfe a lepd.

7. Vreme esfe a rupe i vreme

este a coase, vreme esfe a lceâ i
vreme este a vorbi.

8. Vreme este a iubi i vreme este

a urî. Vreme este de rsboiu i vre-

me este de pace.

9. Ce are mai mult cel ce lucrea-

z din osteneala sa?

10. Vzuf-am toat migiala, care

o au dat Dumnezeu fiilor oameni-

lor, ca s migiasc într'însa.

11. Toate câte le-au fcut, bune

sunt în vremea sa, i tot veacul l-au

daf în inimile lor, ca s nu afle o-

mul fptura, care au fcuf Dumne-
zeu din început pân în sfârit.

12. Cunoscuf-am c nu este bine,

fr numai a se veseli i a face bine

în vîeaa sa.

13. i fot omul, care mnânc i
beâ, i vede binele întru toat oste-

neala sa, darul lui Dumnezeu esfe.

14. Cunoscut-am c toate câfe au

fcuf Dumnezeu, acestea vor îî în

veac, la acelea nu se poate adaoge,

i dela ele nu se poate luâ, i Dum-
nezeu au fcut ca s se feam de

faa lui.

15. Ce s'a fcut, iat este, i foafe

câfe vor s fie, iat au fost, i Dum-
nezeu va cutâ pre cel ce se go-

nete.

16. i am vzut înc supf soare

locul judecii i acolo este cel fr-
delege, i locul dreptului, acolo este

cel credincios.

17. i am zis eu înfru inima mea:

pre cel drepf împreun i pre cel

frdelege va judec Dumnezeu; c
de iot lucrul i de ioaf fapfa va îi

acolo vreme.

18. Zis-am eu înfru inima mea

3. li. E 2 Lege 32, 4.
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de vorba fiilor omeneti : c'i va o-

sebî pre ei Dumnezeu, ca s arate

c dobitoace sunt.

19. i cum c întâmplarea fiilor

omeneti, i întâmplarea dobitocu-

lui, o întâmplare este; precum este

moartea acestuia, aa i moartea

aceluia, i un duh este în toate, i
cu ce covârete omul pre dobitoc?

Cu nimic, c toate sunt deertciune.

20. Toate merg la un loc, toate

s'au fcut din (rân, i toate se

vor întoarce în rân.
21. i cine tie; oare duhul fiilor

oamenilor se sue în sus? i du-

hul dobitocului oare se pogoar în

jos în pmânt?
22. i am vzut, c nu este bine,

fr numai a se veseli omul întru

lucrul su, c acesta este partea

lui; c cine'l va duce pre el, ca s
vaza ceea ce va fi dup el?

CAP. 4.

Zdrnicia avuiei.

Si
m'am întors eu, i am vzut

j
toate nptile, cele ce se fac

supt soare, i iat lacrmile celor

ce se npstuesc, i nu este cine

s'i mângâe pre ei, i din mâna
celor ce'i necjesc pre ei, putere,

i nu este lor mângâifori.

2. i am fericit eu pre foi cei

mori, cari au murit, mai muît de

cât pre cei vii, cari tresc pân acum.

3. i decâl amândoi acetia mai

bun este, cel ce înc nu s'a nscut,

care înc n'a vzut lucrul cel ru,
care s'a fcut supt soare.

4. i am vzut eu toat osteneala,

i împreun toat brbia lucrului,

c aceasta este râvna omului dela

prietenul su; i aceasta înc este

deertciune i vânare de vânt.

5. Cel fr de minte ine mâinile

19. Ps. 48, 12; i 21. 20. Fac. 3, 19.

22. Iov 14, 10, 14, 15.

4. 5. Pilde 6, 10, 19, 24; i 26, 15.

în sân, i'i mnânc crnurile sale.

6. Mai bun este un pumn plin cu

odihn, decât doi pumni cu oste-

neal i cu vânare de vânt.

7. i m'am întors eu, i am v-
zut deertciune supt soare.

8. Este unul, i nu este al doilea,

i nici fiu, nici frate n'are i fot nu
înceteaz dela toat osteneala sa,

i ochiul Iui nu se satur de avuii;

i pentru cine m ostenesc eu, i'mi

lipsesc sufletul meu de buntate?

Ci i aceasta este deertciune, i
migial rea este.

9. Mai buni sunt doi decât unul,

cari au plat bun pentru osteneala

lor; c de va cdeâ unul, celalt va

ridic pre soul su.
10. i vai celui ce este singur

când va cdeâ, c nu este altul ca-

rele s'l ridice.

11. i de vor dormi doi, le va fi

i cald lor; iar unul cum se va în-

clzi?

12. i de se va scula asupra lui

unul, cei doi vor stâ asupra ace-

luia, i funiea cea întreit nu cu-

rând se rupe.

13. Mai bun este pruncul srac
i înelept, decât împratul btrân

i fr de minte, carele mai mult

nu tie purta grije.

14. C din temni iese sîmp-
reasc, iar întru împriea sa s'a

fcut srac.

15. Vzuf-am pre toi cei vil, cari

umbl supt soare cu tânrul cel al

doilea, care va fi în locul lui.

16. Nu este sfârit !a fot poporul

lui, la toi câi au fost înaintea lor,

i cei de pre urm nu se vor ve-

salî de dânsul, ci i aceasta este

deertciune i vânare de vânt.

17. Pzete piciorul tu, când

mergi în casa lui Dumnezeu i te

apropie, ca s auzi c mai bun

8. Ps. 38, 10; tetem. 17, 11.

16. Imp. 15, 22. 17. Ozic 6, 6.
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esle jerlfa la, decât darul celor fr
dc minte, c ei nu cunosc ruî ca-

re'l fac.

Folosul avuiei.

Nu fe grbi cu gura ta, i inima

ta s nu grbeasc a gri cu-

vânt înaintea lui Dumnezeu,c Dum-
nezeu este în cer sus, i tu pre p-
mânt jos; pentru aceasta fie cuvin-

tele tale puine.

2. C vine visul, când eti mult

ingrijaf i glasul nebunului în cu-

vinte multe.

3. Când vei fgdui fgduin Iui

Dumnezeu, nu zbovi a o dâ pre

ea, c nu este voie întru cei nebuni;

iu dar ori câte vei fgdui d.
4. Mai bine este a nu fgdui, de

cât a fgdui i a nu dâ.

5. Nu dâ gura ta, ca s faci s
pcStuiasc trupul tu, i s nu zici

înaintea feei lui Dumnezeu, c esfe

netiin, ca s nu se mânie Dum-
nazeu pentru cuvântul tu, i s
strice lucrul mâinilor tale.

6. C întru mulimea visurilor i
a deertciunilor i a cuvintelor ce-

lor multe; fu le teme de Dumnezeu.

7. De vei vedeâ în ar npastea
sracului i jefuirea judecei, i a

dreptei, nu fe mir de lucrul ace-

sta, c cel înalt preste cel înalt iâ

aminte, i este mai înalt decât ei.

8. i prisosina pmântului întru

toate este împrat arinei lucrate.

9. Cel ce iubete argintul, nu se

va sturâ de argint, i cel ce iube-

te rodurile întru mulimea lor nu

se va desffâ cu ele; i aceasta esle

deertciune.

10. Unde este mulime de bun-
ti, muli sunt, cari o mnânc pre

ea, i ce esle brbia celui ce o

5. 2. Pilde 10, 20. 4. H 2 Lege 23, 22.
6. Pilde 10, 20.

are pre ea? Fr numai s vaz cu
ochii si.

. .,.

11. Dulce este somnul slugei, ori

puintel, ori mult mnânce, iar pre

cel stul de se va îmbogi, nu'l

las s doarm.
12. Este boal care o am vzut

supt soare, a se pzi avuie spre

rul celui ce o are.

13. i piere avuia aceea întru mi-

giai rea, i a nscut fiu, i nimic

nu este în mâna lui.

14. Precum a ieit din pântecele

mumei sale gol, se va întoarce, ca

s mearg precum a venit, i nimic

nu va luâ din osteneala sa, ca s
duc în mâna sa.

15. Ci i aceasta este boal rea,

c precum a venit, aâ se va i duce

i ce are el mai mult? Pentruc s'a

ostenit în vânt.

16. i în toate zilele sale întru în-

tunerec i în jale, i în mânie mult
i în boal i în necaz.

17. Iat binele, care l-am vzul eu

c este bun: a mâncâ i a beâ, i
a vedeâ buntate întru toat oste-

neala sa, care s'a trudit supt soare

în numrul zilelor vieei sale, care

le-au dat Dumnezeu lui, c aceasta

este partea lui.

18. Ci fot omul, cruia i-au dat

Dumnezeu bogie i avere, i i-a

dat lui volnicie, ca s mnânce din-

lr'înseie, i s'i ia partea sa, i s
se veseleasc dintru osteneala sa,

acesta darul lui Dumnezeu este.

19. C nu mult îi va aduce a-

minte de zilele vieei sale, c Dum-
nezeu îi cuprinde pre el înlru ve-

selia inimii lui.

CAP. 6.

Deertciunea iubirei de avuie,

Este rutate, care o am vzul supt

soare, i mult este la oameni.

14. Iov 1, 21; 1 Tim. 6, 7; Ps. 48, 18.
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2. Om, cruia îi d Dumnezeu bo-

gie i avcre mrire
» ?* nimtc

nu este ce s lipseasc sufletului

lui din toate câte peftete, i nu'l

va învrednici Dumnezeu c s m-
nânce dinlru aceea, c om strein

mnânc aceea; aceasta deertciu-

ne i boal rea este.

3. De ar nate cinevâosui de fii

i mulli ani ar tri, i cât de multe

ar fi zilele anilor lui, sufletul lui nu

se va sturâ de buntate, i înc

nici îngropciune nu va aveâ i am
2is; mai bine ,este a îî o stârpifur,

decât acela.

4. C întru deertciune a venit,

i întru întunerec se duce, i întru

întunerec numele lui se va acoperi.

5.,i înc soarele nu 1-a vzut,

nici' 1-a cunoscut, odihna acestuia

mai
5
mult este decât a aceluia.

6. i de ar tri de dou ori o mie

de ani, i buntate n'a vzut, au nu

toate la un loc vor merge?

7. Toat osteneala omului de ar

veni în gura lui i înc sufletul lui

nu se va sturâ.

8. C ce are îneleptul mai mult

de cât nebunul? C sracul tie a

umblâ în preajma vieii.

9. Mai bun este vederea ochilor,

decât ceeace ai în gând ; ci i a-

ceasta este deertciune i vânare

de vânt.

10. Ori i ce fie, iat s'a chemat

numele lui, i s'a cunoscut, c el

este om, i nu se va pufeâ judec
cu cel mai tare decât el.

11. C sunt cuvinte multe, care

înmulesc deertciunea.

CAP. 7.

Folosul înelepciunei. Viclenia femeii.

Ce
folosete omului ? C cine tie

care este binele omului în viea,

6. 3. H 2 Lege 28, 26; Isaia 14, 19, 20.

6. Ps. 88, 47; 48, 14; 36, 36; Evr. 9, 27.

10 Iov 9, 32.

în numrul zilelor vieii deertciu-
ne! lui, i le-a fcut pre ele ca um-
bra ? C cine va spune omului ce

va fi dup el supt soare ?

2. Mai bun este numele bun, de-

cât untuldelemn bun, i ziua mor-

ii decât ziua naterii.

3. Mai bine este a merge la casa

plângerii, decât la casa ospului

;

pentruc acesta este sfâritul a tot

omul, i cel viu va pune ce este

bun întru inima sa.

4. Mai bun este mâhnirea de cât

râsul, c prin întristarea feii se în-

drepfeaz inima.

5. Inima înelepilor în casa plân-

gerii; iar inima nebunilor în casa

veseliei.

6. Mai bine este a auzi certarea

îneleptului, decât omul care aude

cântecele nebunilor.

7. C precum este froznetul spi-

nilor supt cldare, aa este râsul

nebunilor; ci i uceasta este deer-

tciune.

8. Npastea împresur pre celîn-

înelept, i stric inima celui de bun

neam.

9. Mai bun este sfâritul cuvân-

tului, decât începutul lui ; mai bun

este cel rbdtor, decât cel trufa

cu inima.

10. S nu grbeti cu duhul tu
a te mânieâ, c mâniea în sânul

nebunilor se odihnete.

11. S nu zici: ce este c zilele

cele mai .dinainte, erau mai bune de

cât acestea? C nu înelepefe ai

întreba aceasta.

12. Bun este înelepciunea cu a-

vuie, i mai mult folosete celor ce

vd soarele.

13. C în umbra ei înelepciunea

ca umbra argintului, i prisosina

cunotinii înelepciunii înviaz pre

cel ce o are pre ea.

7. 2. Pilde 22, 1. 6. Ps. 140, 6.

10. Pilde 12, 17.
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14. Vezi lucrurile lui Dumnezeu,

c cine va pufeâ înfrumusea, pre

care Dumnezeu î! va siricâ?

15. In ziua buntii frefe în

bine. i vezi în ziua rutii, vezi

înc i fu cu aceasta tocmirea ace-

stora, care au tcut Dumnezeu pen-

tru graiu, ca s nu afle omul dup
dânsul nimic.

16. Toate le-am vzut în zilele de-

ertciune! mele; este drept, care

piere întru dreptatea sa, i este ne-

drept, care mult vreme triete în-

tr'un rtutatea sa.

17. Nu fii drept prea mult, nici în-

elept de prisosit, ca nu cumvâ s-
li iei din fire.

18. i nu fii mult fr de lege, i
nu fii aspru, ca s nu mori fr
vreme.

19. Bine este a se {ineâ pre sine

întru aceasta, iar cu aceasta s nu-

i pângreti mâna ta, c celor ce

se tem de Dumnezeu vor iei toate.

20. înelepciunea va ajuta înelep-

tului mai mult decât zece puternici,

cari sunt în cetate.

21. C nu este om drept pre p-
mânt, care s îac bine i s nu

greeasc.
22. i la toate cuvintele, care

vor gri cei fr de lege, s nu pui

inima ta, ca s nu auzi i tu pre slu-

ga ta bleslemându-te.

23. C de multe ori te va vicleni

pre tine, i în multe chipuri va ne-

cji inima fa, pentruc i tu ai ble-

stemat pre alii muli.

24. Toate acestea le-am ispitii cu

înelepciunea, i am zis:

25. lrtjelepi-m-voiu, i s'a de-

prtat dela mine mai departe decât

erâ, c este adânc adâncime, i
cine o va aflâ pre ea ?

26. Inconjuraf-am eu i inima mea,

ca s tiu, i s socotesc, i s
15. Isaia 45, 7. 16. Ps. 72, 3, 12.

17. Rom. 12, 16.

21. 3. Imp. 8, 46; 2 Parai. 6, 37; 1 Ioan 1, 8.

caut înelepciunea i pricina, i sj
cunosc fr de legea nebunului, i
greala i rtcirea.

27. i o aflu eu pre ea mai amar
decât moartea, cu muerea care este

la vântor, i inima ei mreje, leg.

fur sunt mâinile ei, cel bun îna-

intea feii lui Dumnezeu se va iz.

byi de ea;' iar cel pctos se va

prinde întru ea.

28. Vezi, aceasta am aflat, zis-a

Eclisiastul, odat, i mai de multe

ori am cercat, ca s aflu pricina.

29. Care a cercat sufletul .meu, i
nu o aflat, un om dintru o mie am
aflat, iar muiere din toate acestea

n'am aflat.

30. Ins vezi, aceasta am aflat,

c au fcut Dumnezeu pre om drept;

iar oamenii ei au cutat multe cu-

getri, cine tie înelepciunea? l
cine tie dezlegarea cuvântului ?

CAP. 8.

Nestatornicia vieii.
,

' nelepciunea omului va lumin
faa lui; iar cel fr de obraz, va

f urît.

2. Gura împratului pzete i cu-

vântul jurmântului lui Dumnezeu.

3. Nu te grbi a merge dela faa

lui, i s nu stai în cuvânt ru, c
tot ce va vrea va face.

4. Precum va zice împratul, pu-

tere are, i cine?va zice lui, ce faci?

5. Cel ce pzete porunca nu va

cunoate cuvântul ru, i vremea

judecii o cunoate inima înelep-

tului.

6. C tot lucrul are vreme i ju-

decat, c tiina mult a omului

este mai pre sus de el.

7. C nu este cine s tie ceea

ce va fi, c în ce chip va fi, cine

va spune lui?

27. Pilde 5, 3, 4 i 6, 26.

30, Fac. 1, 27.

8. 2. Pilde 15, 1?. 5. Rom. 13, 3.
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8. Nu este om, care s aib pu-

tere presfe duh, ca s opreasc du-

hul; i nu este putere în ziua mor-

ii, i nu este rgaz în ziua rzbo-

iului, i frdelegea nu va mântui
|

pre cel ce o are pre ea.

9. i toate acestea le-am vzut,

i am dat inima mea spre tot lu-

crul, care s'a fcut supt soare, ca

s vz toate, câte cu putere a f-

cut omul împrofiva omului, ca s'l

necjasc pre el.

10. i atunci am vzut pre cei

frdelege îngropai, înc i din lo-

cul cel sfânt, i au mers, i au

fost luda ji în cetate, pentruc aâ
au fcut, ci i aceasta este deer-

tciune.

11. C de vreme ce nu se face

curând judecat celor ce fac ru,

pentru aceea s'a umplut inima fi-

ilor omeneti, ca s fac ru.

12. Cel ce a pctuit, a fcut

ru de atunci, i din tinerelele sale,

c tiu i eu, c va fi bine celor

ce se tem de Dumnezeu, precum se

tem de fa|a Iun

13. i bine. nu va fi celui frde-
lege, i nu va petrece multe zile la

umbr, cel ce nu se teme de faa

lui Dumnezeu.

14. Este deertciune, care se face

pre pmânt; c sunt drepi, presle

carii vin rele, ca i cum ar fi fcut

faptele nedrepilor, i sunt nedrepi,

crora le vin bune, ca i cum ar fi f-

cut faptele drepilor. Zis-arn : c i
aceasta este deertciune.

15. i am ludat veseliea, c nu

este bine omului supt soare, fr
numai a mâncâ i a beâ i a se

veseli, i numai aceasta va avea

din osteneala sa cea din toate zi-

lele vieii sale, care i le-au dat Dum-
nezeu lui supt soare.

16. Pentru care am dat inima mea,

11. Hvacum 1, 3, 4.

12. Ps. 48, 21, 22; Pilde 1, 33; Rom. 2, 4.

14. Iov 9, 23.

ca s cunosc înelepciunea, i s
vz migiala, care s'a fcut pre p-
mânt, c este om, care ziua i

,
noaptea nu vede somn în ochii si.

I Î7. i am vzut toate lucrurile lui

Dumnezeu, c nu va puteâ omul
aflâ litrul cel fcut supt soare, ori

cât se ta osteni omul a cutâ, nu
va aflâ \ ori câte va zice înelep-
tul, c ie cunoate, toi nu le va pu-
teâ aflâ.

CAP. 9.

Cei buni i cel ri au aceeai soart,
înelepii dispreuii.

Toate acesea le-am cugetat cu
inima mea i inima mea toate

acestea le-a v^uf, cum sunt drep-
ii i înelepii, faptele lor în mâna
lui Dumnezeu, iubirea i ura, nu
este om care s*e fje> toate sunt
înaintea feii lor.

2. Deertciune eje întru toate.

O întâmplare este d*ptu iU | ( { nc_

credinciosului, celui \m i C2 jU {

ru, celui curat i celu^iecura f | ce_

lui ce jertfete i celui -

e nu jerf_

fete, precum este cel bu a a es fe
i cel pctos, precum e^ cc j ce
jur, aâ este i cel ce se ,me
jurmânt.

3. Aceasta este ru întru rja fe
cele ce se fac supt soare, c cn .

tâmplare este tuturor, înc i int,a
fiilor oamenilor s'a umplut de r.

utate, i rtcire în inima lor pâm
tresc, i mai pre urm la cei mori.

4. C cine este, care s se îm-

prtasc cu toi cei vii? Esie n-
dejde, c mai bun este câinele cel

viu, decât leul cel mort.

5. C cei vii tiu c vor s moarî;

iar cei mori nu tiu nimic, i m
mult plat lor nu este, c s'a tim
pomenirea lor.

6. înc i iubirea lor i ura lor

i râvna lor acum au pierit, i nu-



814 ECLISIASTUL 9-10

mai au ei parle în veac de toate

cele ce se fac supt soare.

7. Vino mnânc cu veselie pâi-

nea ta, i beâ cu inim bun vinul

tu, c au plcut lui Dumnezeu fap-

tele tale.

8. In toat vremea s fie Hainele

tale albe, i untulddemn de pre

capul tu s nu HpseascÂ.

9. i'i petrece viea/a cu femeia,

pe care o iubeti în toate zilele

vieii deertciunii tale, care s'a

dat ie supt soare, c aceasta este

partea ia, în vieaa ta i întru oste-

neala ta, care te osteneti tu supt

soare.

10. Toate, oricâte îi d mâna fa

a tace, cât poji, î, rentruc în iad

unde mergi tu, nici ucru, nici gând,

nici tiin, nici în<<epciune nu este.

11. Intorsu-m'a*, i amvzut supt

soare, c nu es^ alergtura celor

sprinteni, nici âsboiul acelor tari,

nici pâinea a<*lor înelepi, nici a-

vuiite acelor 11 minte, nici harul a-

celor tiuto'. c vremea i întâm-

plarea va tâmpinâ pre toi acetia.

12. i r
a cunoscut omul, vremea

sa, ca p<?*n ce se vâneaz în mreaj

rea, i - a pasrile, care se prind în

a. a4 se prind îîii oamenilor în

vrerea rea, când cade preste ei fr
de 2s *e -

3. Ci i aceast înelepciune am
vzut supt soare, care mare este

naintea mea.

14. Cetate mic, i oameni putini

într'nsa, i vine asupra ei împrat
mare, i o încunjur, i face îm-

prejurul ei anuri mari.

"5. i se aîlîntr'însa un om s-
ra; înelept, i acesta mântuete ce-

taea cu înelepciunea sa, i dup
a:eea nimeni nu'i mai aduce a-

Hinle de omul acela srac.
16. t am zis eu : mai bun este

9. 11. Hmos 2, 14. 15. Pilde Zi, 22.
15. Iov. 6, 26; Pilde 24, 5.

înelepciunea decât puterea, i în-

elepciunea sracului cea nebgat
în seam, i cuvintele lui, care nu
se ascult.

17. Cuvintele înelepilor în linite

se aud, mai mult decât strigarea ce-

lui ce stpânete preste nebunt.

18. Mai bun este înelepciunea

decât uneltele rsboiului, i unul,

care greete, va pierde buntate
mult.

CAP. IO.

Urmrile nedreptii omeneti i ale

trândviei.

Mutele murind stric dulceaa

cea tocmit a unfuluidelemn, mai
scump este puin înelepciune, de

cât slava mare a nebuniei.

2. Inima îneleptului la dreapta lui

este; iar inima celui nebun la stânga

lui este.

3. înc i când umbl nebunul

pre cale, inima lui fr de minte

este, i toate câte gândete nebunie

sunt.

4. De se va suî preste fine duhul

celui puternic, s nu lai locul tu,

c tmduire este ce face s în-

ceteze pcate mari.

5. Este ru, care l-am vzut supt

soare, ca i cum fr de voie ar ft

ieit dela lata celui puternic.

6. Pre cel nebun pus întru înl-

imi mari, i pre cei bogai ezând
în smerenie.

7. Vzuf-am pre slugi clri, i
pre Domni umblând ca nite slugi

pe jos.

8. Cel ce sap groap el va c-
deâ înfr'însa, i cel ce curefe
gardul, muca'l-va pre el arpele.

9. Cel ce scoate pietre osfeni-se-

va cu ele, i cel ce despic lemne,

primejdul-se-va cu ele.

10. De se tocete fierul, i n'are

IO. 6. Pilde 19, 10.

8. Pilde 26, 27; Sirab. 27, 27. Ps. 7, 16.
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tiul ascuit, trebue îndoit putere;

aâ omul s'l îndoiasc osteneala

spre înelepciune.

11. De va mucâ arpele nu în-

tr'ascuns, i nu este folos celui ce

descânt.
12. Cuvintele gurii înelepte sunt

har, i buzele celui fr de minte

îl vor prpdi pre dânsul.

13. începutul cuvintelelor gurii lui

este nebunie, i sfâritul gurii lui

rtcire rea.

14. i cel nebun înmuîtete cu-

vinte; nu tie omul ce este i ce va

fi dup el, cine îi va spune lui?

15. Osteneala nebunilor îi nec-

jete pre ei, ca cei ce nu tiu a

merge în cetate.

18. Vai ie cetate, a creea împ-
rat este iânr, i boerii ti mnânc
de diminea.

17. Fericit eti tu pmântule, al

creia împrat este fecior de bun

neam, i boierii ti mnânc în vre-

mea sa, ca s se întreasc, i nu

se vor ruinâ.

18. Intru lene se vor povârnî grin-

zile, i întru întârzierea mâinilor, va

picur în cas.

19. Pentru râs fac pâinea, i vi-

nul veselete pre cei vii; i de ar-

gini ascult toate.

20. In cugetul tu s nu blestemi

pre împrat, i întru ascunsul c-
mrii tale s nu blestemi pre cel bo-

gat, c pasrea cerului va duce gla-

sul tu, i care are aripi, va spune

cuvântul tu.

CAP. 11.

Aducerea aminte de moarte i de

judecat.

Arunc pâinea ta prefaa apei, c
întru mulimea zilelor o vei afl.

2. F parte la apte i la opt, c
nu tii ce ru va fi pre pmânt.

12. Pilde 15, 2 i 16, 26 ; Pilde 10, 21, 3i.

16. Isaia 3, 3. 20. Eire 22, 28,

3. De se vor umpleâ norii de ploa-

ie, pre pmânt o vor vrsa; i de
va cdeâ lemnul ctre amiazzi sau

ctre miaznoapte, în care loc va

cdeâ lemnul, acolo va fi.

4. Cel ce pzete vântul nu va

semnâ, i cel ce se uit la nori

nu va secerâ.

5. Precum nu este, care s tie,

care este calea duhului, nici în ce

chip se închiag oasele în pântecele

femeii îngrecat, aâ nu tii lucru-

rile lui Dumnezeu, ori câte va face.

6. Dimineaa seamn smâna
ta, i seara s nu înceteze mâna
ta, c nu tii ce va rodi mai vâr-

tos, aceasta sau aceea, i de vor

rodî amândou mai bine va fi.

7. i dulce este lumina, i bine

ochilor a vedea soarele.

8. C de va trî ani muli omul,

i întru toi acetia se va veseli;

îns s'i aduc aminte de zilele

întunerecului, c foarte multe vor fi,

tot ce vine deertciune este.

9. Veselete-te tânrule în tinere-

ile tale, i cu cele bune s se de-

sîieze inima ta în zilele iinereeior

tale, i urnbi în cile inimii tale

fr de prihan, i nu dup vede-

rea ochilor tâi, i s tii, c pentru

toate acestea te va aduce Dumne-
zeu îa judecat.

10. i deprteaz mânia dela i-

nima ta i gonete rul dela trupul

tu, c tinereile i nebuniea deer-

tciune sunt.

CAP. 12.

Vârsta btrâneii i sfâritul vieei.

Adu'i aminte de fctorul tu în

zilele tinereelor tale, mai nainte

de ce vor veni zilele rutii, i se

vor apropieâ anii, întru care vet

zice: nu este mie întru acetia voie.

2. Mai nainie de ce se va întu-

11. 5. Ioan Z, 8.
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necâ soarele i lumina i luna i
sielele, t se vor întoarce norii dup
ploaie.

3. In ziua în care se vor clii p-
zitorii casei, i se vor cutremur

brbaii puterii, i vor încet cele

ce macin, c s'au împuinat i se

vor întunec cele ce vd în gaur.

4. i vor închide uile în uli
întru slbiciunea glasului cei ce ma-

cin, i se vor scul la glasul pasrii,

i vor smeri toate felele cântrii.

5. înc i din înlime vorvedeâ,

i va îi spimântare în cale, i va

înflori migdalul, i se va îngrâ
lcusta, i se va risipi chiparisul,

c va merge omul în casa veacu-

lui su, i vor încunjurâ pre uli
cei ce plâng.

6. Mai nainte de ce se va rupe

funiea argintului, i se va zdrobi floa-

rea aurului i se va sparge vadra

la izvor i se va învârii roata la

groap.
7. i mai nainte de ce se va în-

toarce râna în pmânt, precum a

12. 7. Fac. 3, 19; Ps. 89, 3; 145, 3.

fost, i duhul se va întoarce la Dum-
nezeu, la cel ce l-au dat pre el.

8. Deertciunea deertciunilor,

zis-a Eclisiasiul, foaie sunt deer-

tciune.

9. i fiindc de prisosit s'a fcut

Eclisiasiul înelept, i a învat pre

om liin, i urechea a cercat mult

frumuseea pildelor.

10. A cercat Eclisiasiul ca s afle

cuvintele voiei, i s scrie drepl cu-

vintele adevrului.

11. Cuvintele înelepilor, ca str-

murrile i ca cuiele înfocate care

din tocmele s'a dat dela un pstor.

12. i mai mult decât acestea fiul

meu, ia aminte; c a face cri multe

nu este sîârit, i cugetarea cea

mult este osteneal trupului.

13. Sfâritul cuvântului tot, auzi'l;

feme-te de Dumnezeu, i poruncile

lui le pzete, c aceasta este tot

omul.

14.C toat fapta o va aduce Dum-
nezeu la judecat, cu lot lucrul tre-

cut cu vederea, ori bun, ori ru fie.

8. Ps. 61, 9; i 143, 5. 13. Ps. 110, 9;
Lucâ 10, 42. 14. 2 Cor. 5, 10.
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CAP. 1.

Iubirea între mire i mireas.

S
rutc-m cu srutarea gurei sale;

mai bune sunt âele tale decât

vinul.

2. i mirosul mirurilor tale mai

mult decât toate mirosurile. Mir vr-
sat este numele tu, pentru aceea

te-au iubit pre tine fecioarele, trasu-

te-au dinapoi.

3. La mirosul mirurilor tale vom
alergâ. Bgatu-m'a împratul în c-
mara sa, bucurâ-ne-vom, i ne vom
veselî de tine, iubi-vom âele tale

mai mult decât vinul, dreptatea te-a

iubit pre tine.

4. Neagr sunt i frumoas, o fe-

tele Ierusalimului! ca slaele lui

Chidar, ca corturile Iui Solomon.

5. Nu v uitai la mine, c m'am
înnegrit, c m'a ars soarele, fiii mai-

cei mele s'au rzboit asupra mea,

pusu-m'au pzitoare în vii, viea mea
nu o am pzit.

6. Spune mie o tu, precarele iu-

bete sufletul meu, unde pati? Un-

de i-ai pus lcaul întru amiaz zi,

ca s nu fiu ca aceea ce rtcete
dup turmele prietenilor ti?

7. De nu te cunoti pre tine, cea

frumoas între femei, iei tu pre

1. 3. loan 6, 44; 1 Petr. 1, 8.

5. Isaia 6, 5.

urma turmelor, i pate iedele tale

lâng slaele pstorilor.

8. Cu clrimea în carele lui Fa-

raon te-am asemnat pre tine iubita

mea.

9. Cât de frumoase sunt flcile

tale, ca ale turturelei, grumazul tu
ca mrgelele scumpe.

10. Asemnri de aur vom face

ie, cu flori de argint.

11. Pân este împratul în cul-

cuul su, nardul meu dat-a miro-

sul su.
12. Mnunchiu de stactie, frio-

rul meu mie, între âele mele va

petrece.

13. Strugur din chipru este fri-

orul meu mie, din viile Engadi.

14. Iat frumoas eti iubita mea,

iat frumoas eti, ochii ti porumbi.

15. Iat bun eti friorul meu, i
frumos.

16. Patul nostru este umbros, i
grinzele noastre de chedru, podu-

rile caselor noastre de chiparos.

CAP- 2.

Mirele laud frumuseea miresei.

Eu floarea câmpului, crinul vilor.

2. Ca crinul între spini, aâ este

iubita mea între fete.

3. Ca mrul între lemnele pdu-
rei, aâ este friorul meu între fe-

ciori, supt umbra lui am dorit i

Biblia 52.
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am ezut, i dulce este rodul lui în

gâtlejul meu.

4. Ducei-m în casa vinului, gr-
mdii preste mine dragoste.

5. lntrii-m cu miruri, rcorii-

m cu mere, c sunt aprins de

dragoste.

6. Stânga lui supt capul meu, i
dreapta lui m va îmbriâ.

7. luratu-v'am pre voi fetele Ieru-

salimului pre puteri i pre triile

câmpului arinei, s nu deteptai,

nici s sculai pre iubita, pân când

va vreâ ea.

8. Glasul friorului meu, iat el

vine srind preste muni, sltând

preste dealuri.

9. Asemenea este friorul meu c-
prioarei, sau puiului de cerb pre

munii Vetel; iat el st dup pe-

retele nostru privind pe ferestre, ui-

tându-se prin mreji.

10. Rspunde friorul meu i zice

mie: Scoal-te vino iubita mea, fru-

moasa mea, porumbia mea.

11. C iat iarna a trecut, ploaea

s'a dus. a încetat.

12. Florile s'au ivit pre pmânt,
vremea plivelii a sosit, glasul tur-

turelii s'a auzit în pmântul nostru.

13. Smochinul a scos mugurii si,

viile înfloresc i dau miros, scoal,

vino iubita mea, frumoasa mea, po-

rumbia mea i vino.

14. Tu porumbia mea în despi-

clura pietrii, stând pe zidul dina-

inte, arat'mi faa ta, i m f s
auz glasul tu, c dulce este glasul

tu, i faa ta frumoas.

15. Prindei-ne nou vulpile cele

mici, care stric viile, c viile noa-

stre înfloresc.

16. Friorul meu mie i eu lui,

cel ce pate între crini.

17. Pân ce va încet ziua, i se

vor plecâ umbrele, întoarce-fe fr-

iorul meu i te aseamn cprio-
rului sau puiului de cerb în vile
munilor.

CAP. 3.

Mireasa arat iubirea sa ctre mire.

In
patul meu noaptea am cutat,

pre cel ce iubete sufletul meu,

cutafu-ram, i nu 1'am aflat, stri-

gafu-l'am i nu m'a auzit.

2. Sculâ-m-voiu dar t voiu în-

cunjurâ cetatea, în târguri i pre

ulie voiu culâ, pre cel ce iubete

sufletul meu, cutafu-l'am pre el, i
nu Fam aflat, strigatu-1'am i nu m'a

auzit.

3. Aflatu-m'au sfrejile, care încun-

jur prin cetate; n'ai vzut cumvâ
pre cel ce iubete sufletul meu?

4. Puin trecând dela ei, am aflat

pre cel ce'l iubete sufletul meu. i-
nufu-l'am i nu l'am lsat, pân nu

l'am dus în casa maicei mele, i în

cmara celei ce m'a zmislit.

5. jurafu-v'am pre voi fetele Ieru-

salimului pre puteri, i pre triile

arinii, s nu deteptai, nici s scu-

lai pre iubita, pân când va vreâ ea.

6. Cine este acesta, care se sue

din pustie, ca stâlpul de fum ce-1

face smirna i tmâea din foaie pra-

furile f&cforului de mir?

7. lat patul Iui Solomon: ase-
zeci ostai împrejurul lui din viteji

ai lui Israil.

8. Toi iind sabie, învai la r-
sboiu, fiecare cu sabia la coapsa

sa pentru frica nopii.

9. Pat i-a fcut iui împratul
Solomon din lemnele Livanului.

10. Stâlpii lui i-a fcut de argint

i cptâiul lui de aur, suiul lui

de porfir, înluntrul lui estur
aleas din dragostea fetelor Ierusa-

limului.

10. V. 13. 13. V. 10. 15. lezec. 13, 4.

16. Gal. 2, 20. 3. 8. Ps. 90, 5.
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11. Ieit* îetcle Sionului i vedei

pre împratul Solomon cu cununa,

cu care 1-a încununat pre el muma

lui, în ziua nun{ii lui i în ziua ve-

seliei inimei lui.

CAP- 4.

Frumuseea Miresei.

Iat
frumoas eti iubita mea, iat

frumoas eti; ochii ti de porum-

bi, supt vlul tu, prul tu ca

turmele caprelor ce se urc pre Ga-

laad.

2. Dinii ti ca turmele tunse, ce

ies din scldtoare, toate gemeni

au i stearp nu este întru ele.

3. Ca tortul cel roiu buzele tale

i graiul tu frumos, ca coaja rodiii

obrazul tu, supt vlul tu.

4. Grumazul tu, ca turnul lui Da-

vid cel zidit spre întrire; mii de

scuturi atârn pre el, toate arme de

viteji.

5. Amândou jâjele tale, ca doi

pui gemeni de cprioar cari pasc

în crini,

6. Pân va lumin ziua i vor

trece umbrele, duce-m-voiu la mun-

tele smirnei, i la piscul livanului.

7. oat frumoas eti, iubita mea
i întinciune nu este întru tine.

8. Vino din livan mireas, vino

din livan, veni-vei i vei trece de

pe culmea Amona, de pre capul Sa-

nir i Ermon, dela peterile leilor,

dela munii pardoilor.

9. Mi-ai robit inima, sora mea, mi-

reasa mea, mi-ai robit inima cu o
^

privire a ochilor ti, i c'un irag

dela grumazul tu.

10. Cât de frumoase s'au fcut

|âile tale, sora mea mireas! Mai

inimoase sunt tâtile tale decât vi-

nul, i mirosul hainelor tale întrece

toate miresmele

4. 2, 6, 5. 7. Efes 5, 27. 8. R 2 Lege 3, 9.

11. Fagur ce pic sunt buzele tale

mireas, miere i lapte este supt

limba ta, i mirosul hainelor tale,

ca mirosul Livanului.

12. Grdin închis este sora mea
mireas, grdin închis, izvor pe-

cetluit.

13. Odraslele tale grdin cu ro-

dii, cu rod din mguri, chipri cu

narduri.

14. Nard i ofran, trestie i scor-

ioar cu toate lemnele Livanului,

smirn i aloi cu toate mirosurile

cele de frunte.

15. Izvor de grdin i fântân
de ap vie, ce curge sgomotos din

Livan.

16. Scoal-te vântule cel dela mia-

znoapte, i vino boare dela amia-

zzi, i sufl prin grdina mea, i
s curg mirosurile.

CAP. 5.

Frumuseea mirelui,

Pogoar-se frjiorul meu în gr-
dina sa, i s mnânce din ro-

dul poamelor sale.

2. lnfraf-am în grdina mea, sora

mea mireas cules-am smirna mea
cu mirosurile mele, mâncaf-am pâi-

nea mea cu mierea mea, but-am
vinul meu cu laptele meu; mânca{t

prieteni i be(i, iv îmbtai frailor.

3. Eu dorm i inima mea privi-

gheaz, glasul friorului meu bate

la ue. Deschide'mi sora mea, iu-

bita mea, porumbia mea, desvâr-

ita mea, c s'a umplut capul meu
de rou i prul meu de picturi

de noaptea.

4. Desbrcatu-m'arn de haina mea,

cum m voiu îmbrc cu ea? Spâ-

lat-am picioarele mele, cum le voiu

întinâ?

5. Friorul meu întins-a mâna sa

prin fereastr i cele dinluntru ale

mele s'au micat spre el.
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6. Sculatu-m'am eu s deschiz

friorului meu, din mâinile mele a

picat smirn, degetele mele pline

sunt de smirn.

7. Pus-am mâinile mele pre în-

cuietoare, i am deschis friorului

meu, iar friorul meu se dusese;

sufletul meu s'a topit de cuvântul

lui, cutatu-î'am pre el i nu l-am

aflat, strigatu-l'am i nu m'a auzit.

8. Aîlatu-m'au pzitorii cei ce în-

cunjur cetatea, bâtutu-m'au i m'au

rnit, luatu-mi-au brobodel.nicul meu
dela mine pzitorii zidurilor.

9. juratu-v'am pre voi fetele Ie-

rusalimului, pe puterile i pe triile

arinii, de vei afl pe friorul meu,

spunei lui, c rnit de dragoste

sunt eu.

10. Ce osebire are friorul tu
de altul? Cea frumoas între femei?

Ce osebire are friorul tu de al-

tul, c ne-ai jurat aa?
11. Friorul meu este alb i ru-

men, ales din zeci de mii.

12. Capul lui aur lmurit, pleteie

lui valuri, negru ca corbul.

13. Ochii lui ca porumbiele pe

malul apelor, spal-te cu lapte, e-
zând la mulimea apelor.

14. Obrazii lui ca nstrpile cele

de miros, care dau mirosuri, bu-

zele lui crini, din care pic smirn
aleas.

15. Mâinele lui verigi de aur îm-

podobite cu pietre de Tarsis, pân-

tecele lui tabl de filde cu piatr

de Sapfir.

16. Pulpele lui stâlpi de marmur
în temeiuri de aur.

17. Faa lui ca livanul, aleas ca

chedrii, grumazii lui dulcea, i cu

totul plcut. Acesta este friorul

meu, acesta este iubitul meu, o fe-

tele Ierusalimului.

18. Unde s'a dus friorul tu, cea

frumoas între femei, încotro a c-

utat friorul tu, i'l vom cut pre
el împreun cu tine.

CAP. 6.

Iari se laud frumuseea miresii

Friorul meu s'a pogorît în gr-
dina sa la nstrpile cu miresme,

s pasc în grdini i s culeag
crini.

2. Eu friorului meu t friorul

meu mie, cel ce pate între crini.

3. Frumoas eti iubita mea, ca

un loc desftat, mândr ca Ierusa-

limul, îngrozitoare ca otile rânduitei

la rsboiu.

4. Intoarce-i ochii ti dela mine,

c ei mi-au dat aripi, prul tu ca
turmele caprelor, care se urc pe

Galaad.

5. Dinii ti ca turmele celor tun-

se, ce ies din scldtoare, i toate

au gemeni, i stearp nici una nu
este între ele.

6. Ca tortul rou buzele tale, fc

graiul tu frumos; ca coaja rodiei

obrazul tu, supt vlul tu.

7. Sunt asezeci împrtese, opt-

zeci iitoare i fete fr de numr.
8. Una este porumbia mea, de-

svârit a mea, este una a maicii

sale, aleas celei ce o a nscut pre

ea, vzuiu-o-au pre ea fetele i o au

fericit; împrtesete i iifoarele o

vor luda pre ea. >

9. Cine este aceasta, care se i-

vete ca zorile, frumoas ca luna r

aleas ca soarele, îngrozitoare ca

otile rânduite la rsboiu.

IC. In grdina nucului m'am po-

gorît s vz izvorul pârîului, s vz
de a dat viea, de au înflorit rodiile,

acolo voiu dâ âele mele ie.

11. N'a cunoscut sufletul meu, f-
eulu-m'am asemenea carelor lui A-

minadav.

12. Intoarce-te, întoarce-te, Suna-

5. 17- Ps. 44, 3. 6. 5. 4, 2.
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Mteanc, întoarce-te, i s te vedem.

CAP- 7.

Urmare.

Ce vei vedeâ la Sunamiteanca,

care vine ca jocul unor cete ?

Cât de frumoi sunt paii ti cu în-

clminlele tale îiica lui Nadav !

Rotunzimea coapselor tale este a-

semenea lanurilor de aur, lucru de

meter.

2. Buricul tu este ca o cup ro-

tund din care nu lipsete vinul dres,

pântecele tu stog de grâu îngr-

dit cu crini.

3. Amândou )â|ele tale, ca doi

pui gemeni de cprioar.

4. Grumazul tu ca un turn de

filde, ochii ti ca lacurile din Ese-

von, la porjile mulimei de fete, na-

sul tu ca turnul Livanului, ce caut
spre Damasc.

5. Capul tu sus ca i carmilul,

i cosi]ele capului tu ca purpura

împratului ce cade în foi.

6. Cât de frumoas eti, i cât de

dulce, iubit, în desftrile tale.

7. Statul tu se aseamn cu Uni-

cul, i âele tale cu strugurii.

9. Zis-am : suî-m-voiu în îinic,

incâ-m-voiu de ramurile Iui, i fi-

vor fâele tale ca strugurii viei, i
suflarea nrilor tale ca mirosul me-

relor.

9. i gâtlejul tu ca vinul cel bun,

ce curge lin pentru iubitul meu i
îndestuleaz buzele mele i dinii.

10. Eu friorului meu, i spre mi-

ne întoarcerea lui.

11. Vino friorul meu s ieim la

arin, s mânem In sate.

12. S mânecm la vii, s vedem

de a înflorit viea, florile fac rod ? In-

Horit-au rodiile ? Acolo voiu dâ â-

ele mele ie.

13. Mandragorile au dat miros i
la uile noastre tot felul de poame,

nou i vechi friorul meu, le-am

pstrat pentru tine.

cap- a
Dragostea cea desvârit.

Cine fe va dâ mie pre tine frio-

rul meu, cel ce sugi âele maicii

mele, ca s te aflu afar, i s te

srut, i mai mult nimenea s nu

m defaime ?

2. Apucâ-îe-voiu i te voiu bga
în casa maicii mele, i în cmara
celei ce m'a zmislit, acolom vei în-

v, i te voiu adpâ cu vin mi-

rositor dela curgerea rodiilor mele.

3. Stânga lui supt capul meu, i
dreapta lui m va îmbria pre

mine.

4. Juratu-v'am pre voi fetele Ie-

rusalimului pe puterile i pe tri-

ile arinii, s nu deteptai i s
nu sculai pre iubita mea, pân ce

va vreâ ea.

5. Cine este aceasta care se sue

albit, înflorit, rezemându-se pre

friorul su ? Supt mr le-am de-

teptat pre tine, acolo cu dureri te-a

nscut maica fa, acolo au cuprins

durerile naterii pre ceiace te-a n-
scut pre tine.

6. Pune-m ca o pecetie pre inima

ta, ca o pecetie pe braul tu, c
tare este ca moartea dragostea, grea

ca iadul râvna, aripile ei ca aripile

focului, crbuni înfocai flcrile ei.

7. Ap mult nu va puteâ stinge

dragostea, i rîurile nu o vor în-

necâ pre ea, de va dâ omul toat

avuia casei sale pentru dragoste, cu

defimare se va defima.

8. Sora noastr mic este, i âe
n'are, ce vom face surorii noastre

în ziua în care se va gri pentru ea.

7- 6. Ps. 44, 13. 9. Pilde 23, 31.

13. Fac. 30, 14.

8. 7. Rom. 8, s8, 39.
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9. De este zid, s zidim preste el

cmri de argint, i de este u s
o astupm cu scânduri de chedru.

10. Eu sunt zid, i âjele mele ca

turnurile, eu eram înaintea ochilor

lui aflând pace.

11. Vie a avut Solomon în Vee-

îamon, dat-a viea sa pzitorilor, o-

mul va aduce pentru road ei o mie

de arginti.

12. Viea mea este înaintea mea,
o mie lui Solomon, i dou sute ce-

lor ce pzesc rodul ei.

13. Cel ce ezi în grdini, când
prietenii ascult glasul tu, f ca

s'l aud i eu.

14. Fugi friorul meu, i te asea-

mn cu cprioara sau cu puiul

cerbului pre munii cei mirositori.



I S A I A
CAP. 1.

Prorocia lui Isaia despre adevratele

jertfe.

Y
edeniea, care o a vzui Isaia

feciorul lui Amos, care o a v-
zul asupra Iudei i asupra Ierusa-

limului întru împriea lui Oziea,

lui Ioafan, a lui Ahaz i a lui Eze-

chiea, carii au împrii în Iudeia.

2. Auzi cerule i ascult pmân-
lule, c Domnul au grit: îii am n-
scut i am crescut; iar aceia s'au

lepdat de mine.

3. Cunoscut-a boul pre stpânul

i asinul ieslea domnului su, iar

lsrail nu m'a cunoscut pre mine i
poporul meu nu m'a îneles.

4. Vai! Neam pctos, popor plin

de pcate, smân rea, fii frde-
lege; prsit-ai pre Domnul i ai

mânieat pre sfântul lui lsrail, în-

streinatu-v'ai înapoi.

5. Cci v rnii iar, adogând
frdelege? Tot capul spre durere

i toat inima spre întristare.

6. Dela picioare pân la cap nu

este într'însul întregime, nici bub,
nici vineeal, nici ran cu puroi,

nu este a pune leacuri, nici untde-

lemn, nici legturi.

7. Pmântul vostru pustiu, cet-

1. 2. H 2 Lege 4, 26; 32, 1: Ierem. 2, 12;
Ozie 11, 3.

3. Ierem. 8, 7 i 4, 22.

4. H 2 Lege 31, 20; Ps. 77, 63.

5. Mat. 23, 31—33; Ozia 4, 10; Ierem. 11, 11.

ile voastre arse cu foc, ara voa-

str înaintea voastr streinii o m-
nânc, i s'a pustiit, stricat fiind

de popoare streine.

8. Prsî-se-va fata Sionuîui ca

o colib în vie, ca un plul în gr-
din i ca o cetate înconjurat.

9. i de nu ne-ar îi lsat nou
Domnul Savaot smân, am fi fost

ca Sodoma i ne-am fi asemnat
Gomorei.

10. Ascultai cuvântul Domnului

domnii Sodomei, i luai aminte la

legea lui Dumnezeu poporul Go-

morei.

11. Ce'mi este mie de mulimea
jertfelor voastre? Zice Domnui: s-
tul sunt de arderile de tot ale ber-

becilor i seul mieilor, i sângele

juncilor i al apilor nu voesc.

12. Nici s venii s v artai
mie, c cine a cerut acestea din

mâinile voastre? Nu vei mai adaoge

a clca curtea mea.

13. De vei aduce mie fin de

grîu, tmâie în deerl, urâciune este

mie.

14. Lunile cele nou ale voastre,

i sâmbetele, i ziua cea mare nu

le voiu suîerî; postul i srbtorile

i praznicele voastre le-a urît su-

fletul meu, îcutu-v'ai mie spre sa-

7. R 2 Lege 28, 51, 52.

9. Rom. 9, 29; Facere 19, 24, 25; Ierem.
23, 14
IU Pilde 15, 8 i 21, 3; Ieremia 6, 20; H-

mos 5, 21.
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fiu, nu voiu mai suferi pcafele voa-

stre.

15. Când veji tinde mâinile voa-

stre ctre mine. întoarce-voîu ochii

mei de ctre voi, i de vei înmul(î

rugciunea voastr, nu voiu asculta

pre voi, c mâinile voastre sunt

pline de sânge.

16. Splafi-v, curtiji-v, tergei

rutile din sufletele voastre, din-

naintea ochilor mei, prsii-v de

rutile voastre.

17. Invai-vâ a face bine; cutai
judecata, mântuii pre cel npstuit,

judecai sracului i facei dreptate

vduvei.

18. i venii s ne întrebm, zice

Domnul: i de vor fi pcatele voa-

stre ca mohorâciunea, ca zpada le

voiu albi; iar de vor f't ca roeala,

ca lâna le voiu albi.

19. i de vei vreâ i m vei a-

scultâ, buntile pmântului vei

mâncâ.

20. Iar de nu vei vreâ i de num vei ascult, sabiea v va mânea
pre voi, c gura Domnului a grit

acestea.

21. Cum s'a fcut curv cetatea

cea credincioas Sionul, cea plin
de judecat, întru care a adormit

dreptatea, i acum sunt ucigai.

22. Argintul vostru nu este lmu-
rit; cârciumarii ti amestec vinul

cu ap.
23. Domnii ti sunt neasculttori

prtai furilor, iubitori de daruri i
umbl dup mit, sracilor nu fac

judecat, i judecata vduvelor nu

o au socotit.

24. Pentru aceasta aâ zice st-

pânul Domnul Savaot, vai 1 Cei pu-

15. Iov 35, 12; Pilde 1, 28; Ieretn. 14, 12.

16. 2 Coc. 7, 1; Ierem. 4, 14; Ps. 33, 15.

17. Eire 22, 22; Ps. 36, 27; Ierem. 22, 3.

18. Mibea 6, 2
20. Lev. 26, 14-15; letem. 2, 19 ; Malab.

2, 2. 21. letem. 2. 21.

22. Iezecb 22, 18; Ieremia 6, 30. H 2 Lege
24, 17. 23. Ieremia 5, 28.

24. n 2 Lege 28, 63.

ternici ai lui Israil, c nu va încet

mâniea mea asupra celor protivnici,

i judecat din vrjmaii mei voiu

face.

25. i voiu aduce mâna mea preste

tine, i te voiu lmuri spre curenie;

iar pre cei neasculttori voiu pierde

i voiu lepd pre toi cei fr de

lege dela tine, i pre toi semeii

voiu smeri.

26. i voiu pune judectorii ti ca

mai 'nainte, i sfetnicii ti ca din

început, i dup acestea te vei che-

m cetatea dreptii, Mitropolie cre-

dincioas Sion.

27. C cu judecat i cu milo-

stenie se va mântui robia lui.

28. i se vor sfrâm cei fr de

lege i pctoii împreun, i cei

ce au prsit pre Domnul se vor

sfâri.

29. C se vor ruinâ pentru idolii

si, pe carii iau voit, i se vor ru-

inâ pentru grdinile sale, care le-au

poftit.

30. C vor fi ca un Terevint, c-
ruia i-a czut frunzele, i Ca o gr-
din fr de ap.

31. i va fi tria lor ca puzderiile

ciilor, l lucrurile lor ca scânteile

focului; i vor arde cei frdelege,

i pctoii împreun, i nu va fi

cine s'i sting.

CAP. 2.

Prorocie despre Juda i Ierusalim.

Cuvântul care s'a fcut ctre Isaia

feciorul lui Amos pentru ludela

i pentru Ierusalim.

2. C va fi în zilele cele de apoi

artat muntele Domnului.i casa lui

Dumnezeu pe vârfurile munilor, i
se va înl mai pre sus de dealuri,

25. Malab. 3, 2, 3.

26. Zabar. 8, 3.

28. Iov. 31, 3; Ierem. 30, 19.

29. Iezecb. 20, 28; Ozie 4, 13.

31. Ierem 4, 20.

2- 2. Mibeia 4, 1, 2; Tovie 14. 7.
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si vor veni la dânsul toate neamurile.

3. i vor mer9e neamuri multe,

si vor zice : venii s ne suim în

muntele Domnului, i în casa Dum-

nezeului lui lacov, i ne va spune

nou calea sa, i .vom merge pre

dânsa, câ din Sion va ieî legea i

cuvântul Domnului din Ierusalim.

4. i va judec între neamuri, i

va mustr popor mult, i'ivor face

sbiile sale fiare de plug, i suliele

seceri, i nu va ridic neam împro-

iiva altui neam sabie, i nu se vor

mai înv a se bate.

5. i acum, casa Iui lacov, venii

s umblm întru lumina Domnului.

6. C au lepdat pre poporul su,

pre casa lui lacov, pentruc s'a um-

plut tara lor de vrji ca i mai 'na-

inte, ca i a celor de alt neam, i
fii muli de alt neam s'au fcut lor.

7. Pentruc s'a umplut ara lor de

argint i de aur, i nu er numr
vistieriei lor.

8. i s'a umplut pmântul lor de

cai, i n'au numr cruele lor, i
s'a umplut pmântul de urâciunile

lucrurilor mâinilor lor, i s'au în-

chinat celor fcute de degetele lor.

9. i s'a plecat omul, i s'a sme-

rit brbatul, i nu voiu iert lor.

10. i acum intrai în pietre i
v ascundei în pmânt de faa fri-

cii' Domnului i de mrirea triei

lui, când se va scul s piarz p-
mântul.

11. C ochii Domnului sunt înali,

iar omul este smerit, i se vasmerî

semeia oamenilor, i se va înl
Domnul însu în ziua aceea.

12. C ziua Domnului Savaot pre-

ste tot semeul i trufaul, i pre-

sle tot cel înalt i mre, i se vor

smerî.

13. i preste tot chedrul livanului

3. Zabaria 14, 16; Ietem. 31, 6.

4. Mibea 4, 3. 5. Ps. 88, 16. 6. Ozie 12, 2.

8 Ietem. 2, 28 i 50, 38.

10. V. 19 si 21. 11. Ps. 17, 30.

cel înalt i ridicat, i preste tot ste-

jarul Vasanului.

14. i preste tot muntele înalt, i
preste tot dealul înalt.

15. i preste tot turnul înalt, i
preste tot zidul înalt.

16. i preste toat corabia mrei,

i preste toat vederea frumuseii

corbiilor.

17. i se va smeri tot omul i va

cdeâ înlimea oamenilor, i seva

înl Domnul singur în ziua aceea.

18. i vor ascunde toate cele S-
cute de mân ale sale.

19. Bgându-le în peteri i în

crpturile pietriior, i în gurile p-
mântului de faa înfricorei Dom-
nului i de slava triei lui, când'

se va scul s piarz pmântul.

20. C în ziua aceea va lepd
omul urâciunile sale cele de argint

i de aur, care i-a fcut, ca s se

închine celor dearte i liliecilor.

21. Ca s intre în guri de piatr

vârtoas i în crpturile pietriior

de faa fricei Domnului i de slava

puterei lui, când se va scul s piarz

pmântul.

22. încetai dar dela om, al c-
ruia duh este în nrile lui, pentru

c în ce s'a socotit el?

CAP. 3.

Pedeapsa mândriei i a podoabelor
dearte,

Iat stpânul domnul Savaot va

lepd din îudeia i din Ierusa-

lim pre cel tare i pre cea tare, i
puterea pâinii i puterea apei.

2. Pre uria i pre cel puternic

i pre omul osta i pre judector

i pre proroc i pre vrjitor i pre

btrân i pre cpetenia preste cinci-

zeci i pre sfetnicul cel minunat i

19. Ozie 10, 8; Luca 23, 30; Hpoc. 6, 16
20. Mib. 5, 13.

21. V. 10, i 19.

3. 1. Ps. 104, 16'; Iov 19, 21.
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s. ,

pre mai marele meter de lemn cel

înelept i pre asculttorul cel tiutor.

3. i voiu pune lor domni tineri,

i cei batjocoritori îi vor stpânî

pre ei.

4. i va nvlî popor, om asupra

omului i om asupra vecinului su,
i se va sculâ cu sfad pruncul a-

supra celui btrân, i cel necinstit

asupra celui de cinste.

5. C se va apucâ omul de fra-

tele su sau de casnicul tatlui su,
zicând: hain ai, fii cpetenie nou,
i bucatele mele s fie supt tine.

6. i rspunzând acela în ziua a-

ceea va zice: nu voiu fi ie cpe-
tenie, c în casa mea nu este pâi-

ne, nici hain, nu voiu îi cpetenie

poporului acestuia.

7. C s'a pustiit Ierusalimul, i
ludeia a czut, i limbile lor sunt

cu frdelege, neasculfând de Dom-
nul, penlruc acum s'a smerit m-
rirea lor.

8. i ruinea feii lor a sttut îm-

protiv lor, i pcatul su ca alSo-

domei l a vestit i 1-a artat. Vai

sufletului lori C au sftuit sfat ru
ei asupra sa,

9. Zicând : s legm pre cel drept,

c nu ne este nou de nici o trea-

b; drept aceea, rodurile mâinilor

sale vor mâncâ.

10. Vai celui frdelege 1 C rele

îi vor veni dup lucrul mâinilor lui.

11. Poporul meul Cârmuitorii vo-

tri v jefuesc pre voi, i cei ce v
silesc v stpânesc pre voi; popo-

rul meul Cei ce v fericesc v în-

al pre voi, i crarea picioarelor

voastre o stric.

12. Ci acum va stâ Domnul la ju-

decat, i va pune la judecat pre

poporul su.
13. Insu Domnul va veni s se

3. Ecl. i:, 16. 8. Fac. 19, 4.

9. Ps. 36, 37-40; Ps. 127, 2.

11. Mat. 23, 13, 16, 24; Plâng. 1, 5.

judece cu btrânii poporului i cu

domnii lui; iar voi penfruce aji ars

viea mea, i prada sracului în ca-

sele voastre?

14. Pentruce facei strâmbtate

poporului meu, i ruinai faa s-
racilor? Zice Domnul otilor.

15. Acestea zice Domnul; pentru

c s'au înlat fetele Sionului, i au

umblat cu grumazii ridicai, i cli-

pind cu ochii i cu piful picioa-

relor împreun târsc hainele i îm-

preun joac cu picioarele.

16. Va smeri Dumnezeu pre doam-

nele fetele Sionului, i Domnul va

desvlî chipul lor în ziua aceea.

17. i va luâ Domnul mrirea îm-

brcmintei lor i podoabele lor i
gtelele prului lor.

18. i podoaba grumazilor lor i
intele lor i podoaba feii lor i
tocmirea podoabei cei de mrire.

19. i gherdanele i brrile ?i

împletiturile prului i verigele mâ-
nei drepte i inelele i cerceii.

20. i podoabele de porîir i a-

ternufurile cele de cas.
21. i oglinzile cele strlucitoare

i pânzeturile cele subiri i turba-

nele cele uoare.

22. i hainele roii i visonul cel

cu aur i cu vânt esut, i patu-

rile cu aternuturile lor.

23.i în locul mirosului celui fru-

mos va fî praf, i în loc de brâu te

vei încinge cu funie, i în locul po-

doabei cei de aur a capului, vei a-

veâ pîeuvire pentru faptele tale, i
în^ locul hainei cei de porfir te vei

îmbrc cu sac.

24. i fiul tu cel prea îrumosr

pre care iubeti, de sabie va c-
deâ, i cei mai puternici ai votri,

de sabie vor cdeâ i se vor smerL

25. i vor plânge sicriile podoa-

belor voastre, i vei rmâneâ sin-

gur i te vei lovi de pmânt.

25. Plâng. 1, 1.
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CAP. 4.

Urmare.

i sc vor apuc apte femei de un

om, în ziua aceea zicând: pâinea

noastr vom mâncâ i cu hainele

noastre ne vom îmbrc, numai nu-

mele tu s se cheme preste noi,

iâ ocara noastr.

2. In ziua aceea va lumin Dum-
nezeu întru sfat cu mrire pre p-
mânt, ca s înalte i s mreasc
rmia lui Israil.

3. i va fi cel rmas în Sion, i
cel rmas în Ierusalim, sfini se vor

chem totff cei ce s'au scris spre

viea în Ierusalim.

4. C va spl Domnul spurc-

ciunea fiilor i a fetelor Sionului,

i sângele Ierusalimului va curtl

din mijlocul lor cu duhul judecjii

i cu duhul cldurii.

5. i ya veni, i va fî lot locul

muntelui Sionului, i toate cele din

prejurul lui le va umbrî nor ziua,

i] ca fumul i ca lumina focului

ce arde noaptea.

6. Cu toat mrirea se va aco-

peri, i va fi umbr ziua asupra cl-

durii, i acoperemân! i ascundere

de vifor i de ploaie.

CAP. 5.

Viea neroditoare.

Cânlâ-voiu acum celui iubit cân-

tarea iubitului meu, viei mele;

vie s'a fcut iubitului în corn, de

loc gras.

2. i o am îngrdit i am fcut

împrejur an, i am sdit vit a-

leas, i am zidit turn în mijlocul

ei, i teasc am spat într'însa; i
am ateptat s fac struguri i a

fcut spini.

4. 2. Zabat. 6, 12.

5. Eire 13, 21; Sirab 34, 18.

5. 1. Ieremia 2, 21.

2. Mat. 21, 33 j Ozic 10, 1.

3. i acum omule cel din luda i
cei ce lâcuifi în Ierusalim, judecai
între mine i între viea mea.

4. Ce voiu face înc viei mele, i
nu i-am fcut ei? C am ateptat

s fac struguri i a fcut spini.

5. i acum voiu spune vou, ce

voiu face viei mele; luâ-voiu gar-

dul ei i va fî de jaf, i voiu surp
anul ei i va fi spre clcare.

6. i voiu prsi viea mea i nu

se va tiâ, nici se va spâ, i vor

crete într'însa spini ca întru o e-

len, i voiu porunci norilor s nu

plou presle dânsa ploaie.

7. C viea Domnului Savaol casa

iui Israil este, i omul din Iuda o-

drasl tânr i iubit.

8. Ateptat-am ca s fac judeca-

t i au fcut frdelege, i nu drep-

tate, ci ipei.

9. Vai! Celor ce lipesc cas lâng
cas i împreun arin lâng a-

rin, ca s iâ cevâ dela vecin; au

doar vei lcui voi singuri pre p-
mânt?

10. C s'au auzit acestea în ure-

chile Domnului Savaot; c de se

vor i face case multe, mari i fru-

moase, spre pustiire vor fl i nu

vor fi lcuitori într'însele.

11. C unde lucreaz zece perechi

de boi, vor face un urcior i cel ce

seamn ase obroace, va face trei

msuri.

12. Vai! Celor ce se scoal dimi-

neaa i umbl dup butur beiv,
ateptând pân seara, c vinul îi

va arde pre ei.

13. C cu chitare, cu alute, cu

timpane i cu fluere beau vinul; iar

spre lucrurile Domnului nu caut,

i lucrurile mâinilor lui nu le so-

cotesc.

5. Ps. 79, 13.

7. Ps. 79, % Ietem. 31, 20.

9. Mibea 2, 2.

11. Mib. 6, H, 15; flgbeu 1, 6.

,12. Intelep Sol. 2, 7; Pilde 23, 29, 30.
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14. Pentru aceasta s'a luat în ro-

bie poporul meu, c n'a cunoscut

pre Domnul i muli au murit de

foame i de sete de ap.
15. i 'a lrgit iadul sufletul su,

i 'a deschis gura sa fr de în-

cetare, i se vor pogorî în ea cei

mrii i cei mari i cei avui i
cei ce se bucur, i se va smerî

omul, i se va defima brbatul, i
se vor smerî ochii cei sumei.

16. i se va înîfâ Domnul Sa-

vaot întru judecat, i Dumnezeul

cel sfânt se va slvi întru dreptate.

17. i vor pate cei risipifi ca ta-

urii, i pustiile celor robii le vor

mâncâ mieii.

18. Vai de cei ce'i trag'pcatele

sale ca i cu o funie lung, i ca i
cu o curea a unui jug de boi fr-
delegile lor.

19. Cei ce zic: degrab s se apro-

pie cele ce va face, ca s le vedem
i s vie sfatul sfântului lui Israil,

ca s'l cunoatem.
20. Vai celor ce zic rului c este

bun i bunului c este ru, celor

ce pun lumina întunerec i întune-

recul lumin, celor ce pun amarul

dulce i dulcele amar.

21. Vai celor înelepi întru sine

singuri i înaintea lor tiui.

22. Vai celor puternici ai votri,

celor ce beau vinul i celor tari ca-

rii amestec butura beiv.

23. Cei ce îndrepteaz pre cel ne-

drept pentru daruri, lepdând drep-

tatea dreptului.

24. Pentru aceasta în ce chip arde

trestiea de crbunii focului, i se

aprinde de flacre; aâ rdcina lor

ca rîna va fi i floarea lor ca pul-

berea se va înla; c n'au voit s
fac legea Domnului Savaot, ci cu-

14. Ozie. 4, 6. 16. Ps. 17, 27, 30.

19. Ierem. 17, 13, 15; fimos 5. 18.

21. Pilde 3, 7; Rom 12, 16.

22. Pilde 23, 29, 30. 23. Pilde 17, 15.

vântul sfântului lui Israil l-a înt-

rîtat.

25. i s'au mâniat Domnul Savaqt

cu iufime asupra poporului su, i
i-au pus mâna sa preste dânii, i

i i-au btut i s'au întrâtat munii,

i s'au fcut morii lor ca gunoiul

în mijlocul drumului, i întru toate

acestea nu s'a întors mânia lui, ci

înc mâna lui este înalt.

26. Pentru aceasta va ridic semn
întru neamurile cele de departe, i
le va chem pre ele dela marginea

pmântului i iat degrab uor vor

veni.

27. Nu vor flmânzi, nici se vor

ostenî, nici vor dormit, nici vor

dormî, nici vor dezleg brânele sale

dela mijloacele sale, nici se vor rum-

pe curelele înclmintclor lor.

28. Ale crora sgeile sunt ascu-

ite i arcele lor încordate i picioa-

rele cailor lor ca o piatr tare s'a

socotit, roatele carelor lor ca un

vifor.

29. Nvlesc ca leii i au sttut

ca puii leului.

30. i va apuc i va strig ca

0 hiar, i se va arunc, i nu va

fî cine s'i mântuiasc pre ei; i va

strig pentru ei în ziua aceea, câ

glasul mrei ce se învluete, i
vor cut la cer sus i jos, i iat

întunerec tare întru lipsa lor.

CAP. 6.

Isaia vede slava Domnului.

01 a fost în anul, în care a murit îm-

ypratul Ozia, vzut-am pre Dom-

nul ezând pre scaun înalt i prea

înlat, i plin casa de slava lui.

2. i Serafimi stau împrejuiullui,

ase aripi la unul i ase aripi la

altul i cu dou îi acoperiau faa,
, /

25\ Ps., 17, 18; Ierem. 4. 24.

28. Ierem. 47, 3. 29. Ierem. 2, 15.

30. Hmos 8, 8, 9; Ier. 50, 42.

6. I- 4 Imp. 22. 19.
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i cu dou îi acoperiau picioarele,

i cu dou zburau.

3. i strig unul ctre altul i zi-

ceâ: Sfânt, sfânt, sîânt, Domnul Sa-

vaot, plin este tot pmântul de sla-

va lui.

4. i s'a ridicai pragul cel de sus

aî uei de glasul cu care strig î
casa s'a umplut de fum.

5. i am zis: O ticlosul de mine!

C m'am umilit, fiindc sunt om;

i buze necurate având i lcuesc

între popor, care are buze necurate,

i pre împratul Domnul Savao! l-am

vzut cu ochii mei.

6. i s'a trimis la mine unul din

Serafimi, i în mân avea un cr-

bune de foc, care îl luase cu cle-

tele din altar.

7. i 1-a atins de gura mea i a

zis: lat s'a atins acesta de buzele

tale, i va terge frdelegile tale,

i pcatele tale va curî.

8. i am auzit glasul Domnului

zicând: Pre cine voiu trimite? i
cine va merge la poporul acesta?

i am zis: Iat eu sunt, trimite-m.

9. i au zis: Mergi i zi popo-

rului acestuia: Cu auzul vefi auzî

i nu vei înelege, i uiiându-vv
vei uit i nu ve|i vedeâ.

10. C s'a îngroat inima popo-

rului acestuia i cu urechile sale

greu au auzit i ochii si i-au î"-

chis, ca nu cumvâ s vaz cu ochii

i cu urechile s auz, i cu inima

s înjeleag i s se întoarc, i
s'i vindec pre ei.

12. i am zis: Pân când Doam-
ne? i au zis: Pân când se vor

pustii cetile, ca s nu fie cine s
lcuiasc într'însele, i casele ca s
nu fie cu oameni, i pmântul va

rmânea pustiu.

3. Ps. 8, 1, 2, 10; 1Q&.25; Ps. 150, 1, 2t

Hpoc. 4, 8. 4. 3 hnp. 8;" io. 5. Ierem. 1, 9;
Dan 10, 16. 7. Ierem. l,-9.

9. Ierem. 5, 21; Mat. 13, 14; Marcu 4, 12;
Lucâ 8, 10; loan 12, 40; Eapte 28, 26; Rom.
11, 8.

12. i dup aceasta va îndelunga

Dumnezeu oamenii i se vor în-

muli cei ce au rmas pre pmânt.
13. i mai este înc întru el ze-

ciuire i iar va fi de prad, ca

terevintul i ca ghinda când cade

din ghioacea sa, smân sfânt sta-

rea ei.

CAP. 7.

Profeia despre naterea Mântuitorului

din Fecioara.

i a fost în zilele lui Ahaz fecio-

rul lui Ioatam, feciorul lui Ozie

împratul ludei, sculafu-s'au Rasin

împratul Aramului i Fachee fecio-

rul lui Romelie împratul lui Israil,

asupra Ierusalimului ca s'l bat, i
n'a putut s'l biruiasc.

2. i a vestit în casa lui David

zicând: Sftuitu-s'a Aram cu Efraim

i s'a spimântat sufletul lui i su-

fletul poporului lui, cum se cltete

în pdure copaciul de vânl.

3. i au zis Domnul ctre Isaia:

Iei înaintea lui Ahaz, tu i fecio-

rul tu cel rmas Iasuv, la fântâna

drumului celui de sus a arinii nî-

bitorului.

4. i s'i zici: Iâ aminte s taci

i nu te teme, nici s slbeasc su-

fletul tu pentru aceti doi tciuni

de lemne, ce fumeg, cci când va

îi întrâtarea mâniei mele, iar voiu

tmdui.
5. i feciorul lui Aram i feciorul

Iul Romelie, pentruc au sftuit sfat

ru împrotiva ta Efraim i fiul lui

Romelie, zicând:

6. S ne sculm asupra Iudeii i
vorbind cu ei, s'i întoarcem pre ei

la noi, i vom pune împrat preste

dânsa pre feciorul lui Taveil.

7. Aa zice Domnul Savaot: Nu
va rmâneâ sfatul acesta nici va f\

8. Ci capul Aramului Damascul

13. Sofon. 3, 12, 13.

7. 1. 4 Imp. 16, 5; 2 Parai. 28, 5.
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i capul Damascului Rasin; i înc
asezeci i cinci de ani i va lipsî

împrfia lui Eîraim din popor.

9. i capul lui Eîraim Somoron.i

capul Somoronului feciorul lui Ro-

meleie i de nu vei crede, nici nu

vei înelege.

10. i a adaos Domnul a gri c-
tre Ahaz, zicând: cere (ie semn dela

Domnul Dumnezeul tu înlru adânc

sau înlru înlime.

11. i a zis Ahaz: Nu voiu cere,

nici voiu ispiti pre Domnul.

12. i a zis Isaia: Ascultai dar

casa lui David, au doar pujin este

vou a dâ împrotivire oamenilor?

i cci Domnului dai împrotivire?

13. Pentru aceasta însu Dom-
nul va dâ vou semn: iat îecioara

în pântece va luâ i va nate fiu,

i vei chema numele lui Emanuil.

14. Unt i miere va mânca, mai

'nainte de ce va ti a osebi cele

rele, va alege binele.

15. C mai 'nainte de ce va cu-

noate pruncul binele sau rul, le-

pdâ-va rul ca s aleag binele,

i va rmâneâ pmântul, de care

tu te temi, dela faa celor doi îm-

prai.

16. Ci va aduce Dumnezeu preste

line i preste poporul tu i preste

casa tatlui tu, zile ce fel n'au ve-

nit din ziua, în care a luat Eîraim

dela Iuda pe împratul Asirienilor.

17. i va fî în ziua aceea, uerâ-

va Domnul mutelor, care domnesc
o parte a rîului Eghipetului, i al-

binei, care este în ara Asirienilor.

18. i vor venî toate i se vor

aez în vile rii i în gurile pie-

trelor i în peteri, i în toat sur-

pfura i în tot lemnul.

19. i în ziua aceea rade-va Dom-
nul cu briciul cel închiriat de din-

8. Ezdra 4, 2. 13. Mat. t, 22.
16. 4 Imp. 18, 13; 2 Parai. 32, I.

17. 2 Parai. 35, 20,

colo de rîul împratului Asirienilor,

capul i perii picioarelor, înc î
barba o va luâ.

20. i va fi în ziua aceea hrni-

va omul o juninc i dou oi.

21. i va face mult lapte, i va

mâncâ unt i miere tot cel rmas
pre pmânt.

21. i va fi în ziua aceea tot lo-

cul, în care sunt o mie de vie de

o mie de sicii, elin va îi i spini.

23. Cu sgeat i cu arce vor in-

tr acolo, c elin i spini va îî

iot pmântul.

24. i tot muntele de arai se va

ar, i nu va veni acolo fric, c va

îi din elin i din spini pune oiei

i cicfur boului.

CAP. 8.

Surparea împriei Siriei i a lui

Israil. Vremea lui Mesia.

i au zis Domnul ctre mine: iâ

ie o hârtie nou mare i scrie

într'însa cu condeiu omenesc: de-

grab la prad s faci dobânzi, c
a sosit.

2. i'mi î mie mrturii oameni
credincioi, pe Urie preotul i pe

Zaharia fiul Iui Varahie.

3. i m'am apropiat de proro-

ci i a luat în pântece, i a nscui
fiu, i mi-au zis Domnul mie* chia-

m numele lui; degrab prad, cu-

rând ieîuete.

4. Pentruc mai 'nainte de a tî
pruncul s zic: tat sau mam, va
luâ puterea Damascului i przile

Samariei, înaintea împratului Asi-

rienilor.

5. i au adaos Domnul a gri în-

c mie, zicând:

6. C nu vreâ poporul acesta apa

Siloamului care curge lin, ci vreâ s

19. Ezecb. 5, 1.

21. Lev 26, 20.

8. 1- 30, 85 Hvac. 2, 2.

4. 4. Imp. 16, 9 i 15, 24.
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aib pre Rasin i pre fiul lui Ro-

melie împrat preste voi.

7. Pentru aceea iat Domnul va

aduce preste voi apa rîului cea tare

i mult, pre împratul Asirienilor

i mrirea lui, i se va sui în toat

valea voastr i va umblâ preste

tot zidul vostru.

8. i va luâ din Iudeia pre omul,

care va putea s ridice capui, sau

va puteâ s svâriasc ceva, i vu

fi tabra lui, ca s umple rile tale.

9. Cu noi este Dumnezeu, înele-

gei neamuri i v plecai. Auzii

pân la marginile pmântului, cei

puternici plecai-v, c de v vei

întri iar, iar vei fi biruii.

10. i orice sfat vei sîtuî, risi-

pi'l-va Domnul, i cuvântul, care

vei gri, nu va rmâneâ întru voi;

c cu noi este Dumnezeu.

11. Aâ zice Domnul: Cu mân
tare s nu asculte a merge pe ca-

lea poporului acestuia, zicând:

12. Ca nu cândvâ s zic: greu,

pentruc lot ce zice poporul acesta,

greu este, ci de frica lui s nu v te-

mei, nici s v turburai.

13. Pre Domnul puterilor însu,

pre acela sfinii, i de acela v te-

mei, i de vei ndjdui într'însul,

acela va îi ie spre sfinenie.

14. i nu v vei apropia de el,

ca de piatra cea de sminteal, nici

ca de piatra cea de cdere; iar casa

lui Iacov, cei ce ed în Ierusalim în

la i în surptur.
15. Pentru aceasta vor slbi muli

dintr'înii, i vor cdeâ i se vor

sfrâm i se vor încurc, i se vor

prinde oamenii, cei ce sunt întru

întrire.

16. Atunci se vor vdi cei ce pe-

cetluesc legea, ca s nu învee.

17. i va zice : ateptâ-voiu pre

7. Ierem. 51. 42.
10 Neemia 4, 15; Ps. 32, 10.
14 Lucâ 2, 34; Rom. 9, 33; 1 Pctr. 2, 7.
15. Mat 21, 44.

Dumnezeu, cel ce 'au întors faa sa

dela casa lui Iacov, i voiu ndj-
dui întru dânsul.

18. Iat eu i pruncii, cari mi-au

dat Dumnezeu, i vor fi semne i
minuni în casa lui Israil dela Dom-
nul Savaot, cel ce lcuete în mun-
tele Sionului.

19. i de vor zice ctre voi : în-

trebai pre vrjitori i pre cei ce

strig din pmânt, pre cei ce gr-
esc deertciuni, carii glsuesc din

pântece. Au doar nu întreab un
popor pre Dumnezeul su? Pentru

ce s întrebe pre cei mori despre

cei vii?

20. C legea o au dat spre aju-

tor, ca s nu zic, precum este cu-

vântul acesta, c atunci nu vor mai

fi daruri pentru el.

21. i va veni asupra voastr foa-

mete grea i va fi dac vei flmânzi,

v vei mâhni i vei blestem pre

boieri i pre cele printeti, i vor

cut la cer sus i pre pmânt jos

vor privi.

22. i iat necaz, îmbulzeal, scâr-

b, nevoe i întunerec, ca s nu
vaz i nu va lipsi cel ce este în

necaz pân la o vreme.

CAP. 9.

Naterea, numele i împria lui Mesia,

Aceasta întâi bea, degrab f ara
Zavulonuiui, pmântulNeftalimu-

lui i ceilali, carii lcuesc pre lâng
mare i de cea parte de Iordan Oa-

lileea neamurilor.

2. Poporul cel ce umblâ întru în-

tunerec a vzut lumin mare, cei

ce lcuii în laturea i în umbra
morii, lumin va strluci preste voi.

3. Mulimea poporului o ai scos

18. E<rr. 2, 13.

19. H 2 Lege 13, 1; Mat. 24, 24; l Imp. 28,

7, 15; Lev. 20, 27; îi 2 Lege 18, 11; Fapt.
Hp, 16, 16.

9. 1. Mat. 4, 15.

3. Ps. 118, 162 i 125, 4.
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aib pre Rasin i pre fiul lui Ro-

melie împrat preste voi.

7. Pentru aceea iat Domnul va
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i mult, pre împratul Asirienilor

i mrirea lui, i se va sui în toat

valea voastr i va umblâ preste

tot zidul vostru.

8. i va luâ din Iudeia pre omul,

care va putea s ridice capui, sau

va puteâ s svâriasc ceva, i vu

fi tabra lui, ca s umple rile tale.

9. Cu noi este Dumnezeu, înele-

gei neamuri i v plecai. Auzii

pân la marginile pmântului, cei

puternici plecai-v, c de v vei

întri iar, iar vei fi biruii.
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pi'l-va Domnul, i cuvântul, care

vei gri, nu va rmâneâ întru voi;

c cu noi este Dumnezeu.

11. Aâ zice Domnul: Cu mân
tare s nu asculte a merge pe ca-

lea poporului acestuia, zicând:

12. Ca nu cândvâ s zic: greu,

pentruc lot ce zice poporul acesta,

greu este, ci de frica lui s nu v te-

mei, nici s v turburai.

13. Pre Domnul puterilor însu,

pre acela sfinii, i de acela v te-

mei, i de vei ndjdui într'însul,

acela va îi ie spre sfinenie.

14. i nu v vei apropia de el,

ca de piatra cea de sminteal, nici

ca de piatra cea de cdere; iar casa

lui Iacov, cei ce ed în Ierusalim în

la i în surptur.
15. Pentru aceasta vor slbi muli

dintr'înii, i vor cdeâ i se vor

sfrâm i se vor încurc, i se vor

prinde oamenii, cei ce sunt întru

întrire.

16. Atunci se vor vdi cei ce pe-

cetluesc legea, ca s nu învee.

17. i va zice : ateptâ-voiu pre

7. Ierem. 51. 42.
10 Neemia 4, 15; Ps. 32, 10.
14 Lucâ 2, 34; Rom. 9, 33; 1 Pctr. 2, 7.
15. Mat 21, 44.

Dumnezeu, cel ce 'au întors faa sa

dela casa lui Iacov, i voiu ndj-
dui întru dânsul.

18. Iat eu i pruncii, cari mi-au

dat Dumnezeu, i vor fi semne i
minuni în casa lui Israil dela Dom-
nul Savaot, cel ce lcuete în mun-
tele Sionului.

19. i de vor zice ctre voi : în-

trebai pre vrjitori i pre cei ce

strig din pmânt, pre cei ce gr-
esc deertciuni, carii glsuesc din

pântece. Au doar nu întreab un
popor pre Dumnezeul su? Pentru

ce s întrebe pre cei mori despre

cei vii?

20. C legea o au dat spre aju-

tor, ca s nu zic, precum este cu-

vântul acesta, c atunci nu vor mai

fi daruri pentru el.

21. i va veni asupra voastr foa-

mete grea i va fi dac vei flmânzi,

v vei mâhni i vei blestem pre

boieri i pre cele printeti, i vor

cut la cer sus i pre pmânt jos

vor privi.

22. i iat necaz, îmbulzeal, scâr-

b, nevoe i întunerec, ca s nu
vaz i nu va lipsi cel ce este în
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Naterea, numele i împria lui Mesia,
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Zavulonuiui, pmântulNeftalimu-

lui i ceilali, carii lcuesc pre lâng
mare i de cea parte de Iordan Oa-

lileea neamurilor.

2. Poporul cel ce umblâ întru în-

tunerec a vzut lumin mare, cei

ce lcuii în laturea i în umbra
morii, lumin va strluci preste voi.

3. Mulimea poporului o ai scos

18. E<rr. 2, 13.

19. H 2 Lege 13, 1; Mat. 24, 24; l Imp. 28,

7, 15; Lev. 20, 27; îi 2 Lege 18, 11; Fapt.
Hp, 16, 16.

9. 1. Mat. 4, 15.

3. Ps. 118, 162 i 125, 4.
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înlru veseltea ta, i se vor veseli

înainlea ia, ca cei ce se veselesc Ia

seceri i ca cei ce împart dobânzi.

4. C se va luâ jugul cel pus pre-

sle dânii i toiagul cel pus pre-

ste grumazii lor; c toiagul celor

silnici î-au sfrâmat Domnul, ca l
în zilele lui Madiam.

5. C toat haina luat cu vicle-

ug i îmbrcmintea jefuit, o vor

dâ înapoi, i ar lî dorit s îi fost

arse cu îoc.

6. Cci prunc s'a nscut nou, fiul,

i s'a dat nou, a cruia stpânire

s'a fcut preste umrul lui, i se

chiam numele lui înger de mare
sfat, sfetnic minunat, Dumnezeu tare

biruitor, Domn pcii, printe vea-

cului ce va s fie, c voiu aduce

pace preste domni i sntate iui.

7. i mare va fi stpânirea lui, i
pcii lui nu va fi hotar, pre scaunul

lui David i întru împria lui va

edeâ, ca s o îndrepteze i s a-

pere cu judecat i cu dreptate, de

acum i pân în veac, râvna Dom-
nului Savaot va face acestea.

8. Moarte au trimis Domnul pre-

ste Iacov, i va veni preste Israil.

9. i va cunoate tot poporul lui

Efraim i cei ce lcuesc în Sama-
riea cu semeie i cu inim înalt,

zicând :

10. Crmizile au czut, ci venii

s cioplim pietre, i s tem duzi

i chedri, i s ne zidim nou tur-

nuri.

11. i va sîrîmâ Dumnezeu pre

cei ce se scoal asupra muntelui

Sionului i pe vrjmaii lutva risipi.

12. Pe Siriea cea despre rsri-
tul soarelui i pe Elinii cei despre

apusul soarelui, cei ce mnânc pe

Israil cu toat gura, întru toate a-

cestea nu s'a întors mâniea, ci înc
mâna este înalt.

4. Judec. 7, 2i, 23.

6. lerem. 23, 5; Luc. 2, 11.

7. 4 Jmp. 19, 31; Lucâ. 1, 32, 33.

13. i poporul nu s'a întors pâng 1
când s'a rnit i pre Domnul nu 1
l-a cutat, ji

,
14. i va luâ Domnul dela Israil I

capul i coada, i pre cel mare j J
pre cel mic într'o zi. 1

15. Pre cel btrân i pre cei ce J
se minuneaz de fe|e, acesta este

capul, i pe prorocul, care înva '

frdelegi, acesta este coada. h

16. i vor fi cei ce fericesc pre

poporul acesta, amgindu'l îl vor i

amgi pân'l vor înghii pre el.

17. Pentru aceea de tinerii lor nu

se va vcselî Domnul, i pe sracii

lor i pre vduvele lor nu va mi-

luî, c toi sunt frdelege i ri,

i toat gura grete nedreptate. In.

tru toate acestea nu s'a întors mâ-

niea, ci înc mâna este înalt.

18. i va arde ca focul frde-
legea, i ca nite burueni uscate se

va mistui de foc, i va arde întru

desiurile pdurii, i va mâncâ toate

cele de prin prejurul dealurilor.

19. De iuimea mâniei Domnului

a ars fot pmântul, i va fi poporul

ca de foc ars; omului de fratele su
nu'i va fi mil.

20. Ci se va pleca spre dreapta, c
va flmânzi i v,a mâncâ din cele

deastânga, i nu se va sfurâ o-

mul mâncând carnea braului su.
21. C va mâncâ Manasi a lui

Efraim i Efraim a lui Manasi; c
împreun se vor rzboi asupra lui

Iuda. i întru toate acestea nu s'a

întors mâniea, ci înc mâna este

înalt.

CAP. IO.

Pedeapsa nedrepifei. Pieirea

Asirienilor.

Vai celor ce rostesc porunci ne-

drepte i celor ce scriu hotrîri

viclene.

19. Ierem. 19, 9.

IO. I. Ps, 57, 2.
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2. Abtând judecata mieilor i

rpind dreptatea sracilor poporu-

lui meu; ca s le fie lor vduva de

jaf i sracul de prad.

3. i ce vor face în ziua cerce-

trii? C necaz vou de departe va

veni, i ctre cine veji îugi s v
ajute? i unde vei lsa mrirea

voastr, ca s nu cdeji în robie?

4. i supt cei ucii vor cdeâ. i
întru toate acestea nu s'a întors

mâniea lui, ci înc mâna este înalt.

5. Vai Asirienilor! Toiagul iuimei

mele, i mânie este în mâinile lor.

6. Urgia mea O voiu trimite asu-

pra neamului celui frdelege, i po-

porului meu voiu porunci s fac
przi i jefuire, i s calce cetile

i s le fac pulbere.

7. Iar el n'a gândit aa, i cu su-

fletul n'a socotit aâ; ci a mutat

gândul su, ca s piarz neamuri

nu puine.

8. i de vor zice lui: tu singur

eti domn ?

9. Va rspunde: n'am luat ara

cea deasupra Vavilonului i a Ha-

îaanuiui, unde s'a zidii turnul? i
am îuat Âraviea i Damascul i Sa-

mariea.

10. In ce chip am luat acestea,

voiu lua i toate domniile. Viîafi-

v cele cioplite din Ierusalim i din

Samariea.

11. G precum am fcut Sama-
rlei i celor fcute de mâinile ei,aâ
voiu face i Ierusalimului i idoli-

lor lui.

12. i va îi dac va plini Dom-
nul a face toate în muntele Sionu-

lui i în Ierusalim, va cutâ spre

mintea cea mare spre împratul Â-

sirienilor i spre înlimea mrirei

ochilor lui.

2. Ierem. 7, 5; Jov 31, 16.

6. ierem 25, 9; 4 imp. ÎS, 13.

7. Hvac l, 17.

8. Ozia 8, 10.

J2, 4 Imp. 10, 15.

13. C au zis: cu triea voiu face,

i cu înelepciunea minii voiu luâ

hotarele neamurilor, i puterea lor

voiu prda i voiu cltî cetile în

care lcuesc.

14. i toat lumea cu mâna o voiu

luâ ca un cuib, i ca nite ou p-
rsite voiu ridic, i hu va fî cine

s scape de mine sau s'mi gr-
iasc împrofiv i 'i deschiz
gura i s griasc.

15. Au mri-se-va securea fr de

cel ce lae cu ea? Au înlâ-se-va

hierstrul fr de cel ce'l trage pre

el? Aijderea de ar luâ cineva to-

iag sau lemn, înlâ-se-va lemnul?

i nu aâ.
Î6. Ci va trimite Domnul Savaot

spre cinstea ta ocar, i spre m-
rirea ta, foc arztor se va aprinde.

17. i va iî lumina lui Israil ca

focul, i'l va sfini pre el cu foc ar-

ztor, i va mânca pdurea ca fânul.

18. In ziua aceea se vor stinge

munii i dealurile i pdurile, i va

mânca dela suflet pân la trup, i
va fi cel ce va fugi, ca cel ce fuge

de par arztoare.

19. i cei ce vor rmâneâ din-

fr'înii, în numr puin vor fi, t un

prunc îi va seri pre ei.

20. i va ?i în iiiua aceea, nu se

va mai adaoge rmia lui Israil,

i cei mântuii ai lui Iacov nu vor

mai ndjdui spre cei ce îe fceau
strâmbtate; ci vor ndjdui spre

Dumnezeul cel sfânt al lui Israil în-

tru adevr.

21. i va fi rmia lui Iacov

spre Dumnezeul cel puternic.

22. i de va H poporul lui Israil

ca nisipul mrii, rmia lui se va

mântui, cuvânt ce sfârete i scur-

teaz întru dreptate.

23. C cuvânt scurt va face Dom-
nu! în toat lumea.

i

i
—

i

j
22, Rom. 9, -7, 28.
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24. Pentru aceea acestea zice Dom-

nul Savaot: nu ie teme poporul meu,

cel ce lcuefi în Sion, de Asirieni,

pentrucâ cu toiagul te va bate,c ra-

n voîu aduce preste tine, ca s, vezi

calea Eghipelului.

25. C înc puin, i va încet;

urgiea, iar mâniea mea preste sfa-

tul lor.

26. i va ridic Domnul Dumne-
zeul puterilor preste ei ca ranele lui

Madiam, în locul necazului, i mâ-

niea lui în calea cea despre mare,

în calea Eghipelului.

27. i va fi în ziua aceea, luâ-se-

va jugul lui dup umrul tu i
frica lui dela tine, i se va stric

jugul dela umerii votri.

28. C va veni ia cetatea Anghe,

i va trece la Maghedo, i în Mah-

mas va pune vasele sale.

29. i va trece valea i va veni

la Anghe, fric va apuc pre Rama
cetatea lui Saul, va fugi.

30. Inal'i glasul tu fata lui Gal-

lirri, auzi în Laisa, auzî-se-va în A-

natot.

31. i s'a spimântai Madevina

i cei ce lcuesc în Ghevim.

32. Mângâiai astzi în cale, ca

s rmâe; cu mâna mângâiai mun-
tele, pre fata Sionului i dealurile

cele din Ierusalim.

33. Iat stpânitorul Domnul Sa-

vaot va turbur pre cei mrii cu

trie, i cei înali cu semeie sî-

râmâ-se-vor, i cei trufai se vor

smeri.

34. i vor cdeâ cei înali de sa-

bie i livanul împreun cu cei în-

nali va cdeâ.

CAP. 11.
Puterea lui Mesia,

Qi va ieî toiag din rdcina iui

ylesse i floare din rdcina lui

se va înl.
27. Jud. 7, 25; Esire 14, ÎS.

30. Jud. 18, 14, 27, 29.

11. 1. Fapte 13, 26^ Hpoc. 5, 5, 6.

2. i va odihni preste dânsul Du-

hul lui Dumnezeu, Duhul înelep-

ciune'! i al înelegerei, Duhul sfa-

tului i al puferei, Duhul cunotin-

ei i al bunei credine.

3. Duhul temerii de Dumnezeu îl

va umpleâ pre dânsul, nu dup m-
rire va judec, nici dup graiu va

mustr.

4. Ci va judec smeritului jude-

cat i va mustr pre smeriii p-
mântului, i va bate pmântul cu

cuvântul gurii sale i cu Duhul bu-

zelor sale va omorî pre cel necurat.

5. i va fi cu dreptate încins mij-

locul lui, i cu adevr învtite coa-

stele lui.

6. i va pate împreun lupul cu

mielul i pardosul va odihni împre-

un cu iedul, i vielul i leul i faurul

împreun vor pate i uri prunc rnic

îi va pate pre ei.

7. i boul i ursul împreun se

vor pate, i fiii lor împreun vorJi,

i leul ca boul va mâncâ paie.

8. i un prunc mic preîe vizu-

nia aspidelor, i în culcuul puitor

aspidelor mâna îi va pune.

9. i nu'i vor face ru,, nici vor

puteâ s piarz pre nici unul în mun-
tele cel sfânt al meu, pentruc s'a

umplut tot pmântul a cunoate pre

Domnul, ca apa mult, care aco-

pere mrile.

10. i va îi în ziua aceea rd-
cina lui Iesse, i cel ce se va scul
s stpâneasc neamurile; spre dân-

sul neamurile vor ndjdui i va fi

odihna lui, cinstea.

11. i va fi în ziua aceea, ada-

oge-va Domnul a'i art mâna sa,

ca s râvneasc rmia poporu-

lui su, care va rmâneâ dela Asi-

rieni, dela Eghipel, dela Vavilon, de

la Etiopia, dela Elamiteni, dela r-

2. Mat. 3, 16; loan 3, 34.

j
4. Malacb. 3, 16, 17, 18; Iov 4, 9; 2 Tes. 2, 8.

9. Iezecb. 34, 26; Ierem, 31. 34.
1

10. Mibea 4, 2; Rom. 15, 12.
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sriturile soarelui i dela Aravia.

12. i va ridica semn înfru nea-

muri i va aduna pre cei pierdui

ai lui Israil; i pre cei risipii ai lui

luda îi va sirânge din pairii laiuri

ale pmânlului.

13. i se va terge pisma dela E-

fraim i vrjmaii lui luda vor pieri.

Efraim nu va mai pismuî asupra lui

luda i luda nu va mai necji pre

Eîraim.

14. i vor zbura în corbiile celor

de aii neam. Marea împreun vor

prdâ i pre cei dela rsritul soa-

relui i Idumea, i întâi pre Moav
îi vor pune mâinile, fiii lui Amon
întâi se vor supune.

15. i va pustii Domnul marea E-

ghipetului, i'i va pune mâna sa

preste rîu cu vânt iute, i va lovi

apte vi, cât va trece el încljaf.

16. i va fl trecere poporului meu
celui rmas în Eghipet, i va fi lui

Israil, ca în ziua când a ieit din

pmântul Eghipefului.

CAP. 12.

Cântare de mulamire

i vei zice în ziua aceea: bine te

voiu cuvânta Doamne; c te-ai

mâniat pre mine i i-ai întors mâ-

nia ta, i m'ai miluit pre mine.

2. lat Dumnezeul meu, mântui-

torul meu, ndjdui-voiu spre dân-

sul i m voiu mântui i nu m
voiu teme, pentruc mrirea mea i
lauda mea este Domnul i s'au f-

cut mie spre mântuire.

3. Scoatei ap cu veselie din i-

zvoarele mântuitorului.

4. i vei zice în ziua aceea: l-

udai pre Domnul; strigai numele

lui; vestii întru neamuri mririle

12. Ier. 44, 28.
16. Esire 14, 29.

12- 1. 14, 1 i 54, 7, 8.

2. Eite 15, 2; Psalm 117, 14.

3. Ioan 7, 37, 38
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lui, aducei-v aminte, c s'a înl-
at numele lui.

5. Ludai numele Domnului, c
înalte au îcut, vestii acestea în tot

pmântul.

6. Bucurai-v i v veselii cei

ce lcuii în Sion, c s'a înlat sfân-

tul iui Israil în mijlocul lui.

CAP. 13.

Vedenia lui Isaia,

Vedenia, care o a vzut Isaia fi-

ul lui Amos asupra Vavilonului.

2. Ridicai semn pe vârful mun-
telui, înlai glas lor, nu v temei,

chemai cu mâna, deschidei boieri.

3. Eu voiu rândui i voiu pov-
ui pre dânii, uriai vor veni s
plineasc mânia mea, bucurându-

se i semeindu-se.

4. Glas de neamuri multe pre murii

asemenea cu neamuri multe, glas de

împrai i dc neamuri adunate.

5. Domnul Savaot au poruncit nea-

mului întrarmat, ca s vie din p-
mânt de departe, dela marginea te-

meliei cerului, Domnul i înfrarmaii

lui s strice toat lumea.

6. Plângei, c aproape este ziua

Domnului i sfrâmare dela Dum-
nezeu va veni.

7. Pentru aceea toat mâna va

slbi i tot sufletul omului se va

spimântâ.

8. Turburâ-se-vor solii, i'i vor cu-

prinde dureri, ca pT2 femeia ceea

ce nate, i se vor plânge unul c-
tre altul i se vor spimântâ, i'i

vor schimba faa sa în chipui fo-

cului.

9. C iat ziua Domnului vine ne-

vindecat de mânie i de iuime, ca

s fac lumea pustie î s piarz

pre pctoi dinfr'însa."

5- Ps. 104, 1 i 105, 1 ; 1 Parai. 16, 8.

13. 2. fcrem. 50 2.

if. lecem. 50, 44; Plâng. 1, 15; Iezecb. 30, 11.

4. 4 Imp. 7, 6. 5. 46, 11. 7. Isus Navi 5, 1.
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10. C stelele cerului i Orionul

i loal podoaba cerului nu'i vor

dâ lumina, i se va întunec soa-

rele rsrind i luna nu'i, va dâ

lumina sa.

11. i voiu porunci la tosl lu-

mea rut{i i celor necurai pca-
tele lor, i voiu pierde semejia ce-

lor frdelege, i rruîiea mândrilor

o voiu smeri.

12. i vor fi cei rmai mai scumpi

decât aurul nelmurit i omul mai

scump va fl decât piatra Sapfirului.

13. C cerul se va turbur i p-
mântul se va clfî din temeliile sale

pentru aprinderea mâniei Domnului

Savaof, în ziua în care va venî mâ-

nia lui.

14. i vor fî cei rmai ca o c-
prioar ce fuge i ca o oaie ce

rtcete, i nu este cine s o a-

dune, ca omul la poporul su
se întoarc i omul în {ara sa s
fug.

15. C cine se va prinde, biruî-

se-va i cei adunai vor cdea de

sbie.

16. i pre fiii lor înaintea lor îi

vor ucide, i casele lor le vorpr-
dâ i pre femeile Ier îe vor lu.

17. Iat eu voiu ridic asupra voa-

str pre Midieni, cari de argint nu

bag seam, nici de aur n'au lips.

18. Arcele tinerilor vor sfrâm
i de fiii votri nu le va fi mil, nici

fiilor ti vor prtini ochii lor.

19. i va fi Vavilonul, care se chia-

m mrit pentru împratul Haldei-

lor, în ce chip au prpdit Dumne-
zeu Sodoma i Gomora.

20. Nu se va lcuî în veci, nici

vor intr înlr'însul pân ce vor trece

10. Ezecb. 32. 7; lori 2, 10; 3. 15; Mateiu
24, 29; Marcu 13, 24; Lucâ 2Î, 25.

11. Iercm. 50, 29, 31.

13. loil 3, 16; Ierem. 25, 30.

16. Ps. 136, 12î Facere 19, 24; R 2 Lege
29, 23. 77. Ierem. 51, 2S.

19. Ierem. 51, 41; Ierem. 50, 9.

20. Ezecbil 16, 49; Sofon. 2, 9; Ierem. 51,

29, 43, 44.

multe neamuri, nici vor trece prin-

tr'însul Aravii, nici pstorii nu se

vor odihni într'însul.

21. i vor odihni acolo hiare, i
se vor urripîeâ casele de sunet, a-

colo se vor odihni Sirene i de-

moni acolo vor jucâ.

22. i Oriochentabri acolo vor l-
cui i se vor încuiba arici în ca-

sele lor.

CAP. 14:4'

Prcrocia îmvretiva Vavilonului,

Curând vine i nu zbovete i zi-

lele lor nu se vor îndelung, i
va milui Domnul pre îacov, i va

alege înc pre fsrail, i se vor o-

dihni în pmântul su i cel nemer*.

nic se va lipi de ei i se va lipi de

casa lui Iacov.

2. i'i vor lu pre ei neamurile,

i'i vor bg la locul lor, i'i vor

moteni, i se vor înmul|î pre p-
mântul lui Dumnezeu cu slugi i cu

slujnice, i Ie vor fi robi cei ce i-au

robit pre ei, i se vor stpâni cei

ce i-au stpânit pre ei.

3. i va îi în ziua aceea odihni-

te-va Dumnezeu de durerea i de

mânia fa, i de robia fa cea grea,

care ai robit lor.

4. i vei lu plângerea aceasta

asupra împratului Vavilonului, i
vei zice în ziua aceea: cuiti a în-

cetat cei ce cere, i s'a odihnit cel

sârguitor?

5. Sîrâmaf-au Domnul jugul p-
ctoilor i jugul domnilor,

sbtând
neamul cu mânie, cu ran nevin-

decat.

6. Btând neamul cu rana mâniei,

n'a prtinit, odihnit-a cel ce a n-
djduit.

7. Tot pmântul strig cu veselie.

8. i lemnele livanului s'au bu-

curat de fine, i chedrul livanului,

14. 2. Zab. 9, 16.
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de când, iu ai adormit,. nu s'a suit

cel ce ne laie pre noi.

9. Iadul jos s'a amrîl întâmpi-

nându-te pre tine, scuîatu-s'au îm-

preun cu tine, toi uriaii cei ce au

stpânit pmântul, carii au scos din I

scaunele sale pre toi împraii nea-

murilor.

10. Tofi vor rspunde i vor zice

fie: i tu te-ai robit ca i noi, i le-ai

socotii între noi.

11. Pogoritu-s'a la iad mrirea ta i
mult veselia ta; supt tine vor ater-

ne putrejune i rmia ta vierme.

12. Cum a czut din cer luceaf-

rul cel ce rsreâ dimineaa, zdro-

bitu-s'a pre pmânt, cel ce trimiteâ

îa toate neamurile.

13. i tu ai zis întru cugetul tu:

în cer m voiu suî, deasupra ste-

lelor cerului voiu pune scaunul meu,

edeâ-voiu pre muntele cel înalt, pre-

ste munii cei înali, cari sunt spre

miaznoapte.

14. Suî-m-voiu deasupra norilor,

fl-voiu asemenea celui prea înalt.

15. Iar acum în iad te vei pogorî,

i în temeliile pmântului.

16. Cei ce te vor vedeâ, se vor

mir de tine i vor zice: acesta este

omul, cel .ce turbura pmântul i
zguduiâ împrii.

17. Cel ce a pustiit lumea toat,

i cetile ei le-a surpai, i pre cei

ce i-a dus în robie nu i-a slobozit.

18. Toi împraii neamurilor au a-

dormit cu cinste, fiecare în casa sa;

19. îar tu le vei lepd în muni
ca un mort urît cu muli mori tei
de sabie cari se pogoar în iad.

20. Precum haina în sânge încrun-

tat nu este curat; aa nici tu nu

eti curai, penlrucâ pmântul meu
l-ai pierdut i pre poporul meu l-ai

omorît, nu vei rmâneâ în vreme

venic, smân rea,

13. Ps. 47, 2, 3.

19. H 2 Lege 28, 26 sq.
20. Iov 18, 18; Ps. 20, 11.

21. Gfele'i fiii ti, ca s fieo-

morîi pentru pcatele lallui su,
ca s nu se scoale, i s mote-
neasc pmântul, i s umple p-
mântul de rsboaie.

22. i m voiu sculâ asupra lor,

zice Domnul Savaol i voiu pierde

numele lor, i rmia i smâna,
acesiea zice Domnul.

23. i voiu pustii Vavilonia, ca s
lcuiasc într'însa ariei i va fî de

nimic, i o voiu face pre ea groap
de tin spre pierzare.

24. Acestea zice Domnul Savaci,

precum am zis, aâ va fî i în ce

chip am sftuit, aâ va rmâneâ.

25. Ca s pierz pre Asirieni din

pmântul meu, i din munii mei,

i vor fî spre clcare, i se va luâ

dela ei jugul lor, i se va luâ sar-

cina lor de pe umerii lor.

26. Acesta este sfatul, care l-au sf-

tuit Domnul asupra a toat lumea,

i aceasta este mâna cea înalt a-

supra tuturor neamurilor.

27. C cele ce au sftuit Dumne-

zeu cel sfânt, cine le va stric? i
mâna lui cea înalt, cine o va în-

toarce?

28. în anul, în care a murit îm-

pratul Ahaz, s'a fcut cuvântul a-

cesta.

29. Nu v veselii foi cei de alt

neam, c s'a sfrâmat jugul celui

ce v bteâ pre voi; c din smâna
arpelui vor iei pui de aspid, i
puii lor vor iei erpi zburtori.

30. i se vor pate cei sraci prin-

tr'însul, i oamenii cei sraci în pace

se vor odihni, i va omorî cu foa-

mea smâna ta irmia ta o va

pierde.

31. Vitai-v porile cetilor, s
strige cetile cele turburate, cei de

21. Esice 20, 5. £3. Sof. 2, 13. 14.

25. Lev. 25, 23; Ioil 2, 18.

27. Dan. 4, 34. 28. 4 Imp. 16, 20.

29. Mihea 7, 8.



838 FROROCIA 14-15-16

alt neam toji.c fum vine dela miaz-
noapte i nu este scpare.

32, i ce vor rspunde împraii

neamurilor? Pentruc Domnul au în-

temeiat Sionul i printr'însul se vor

mântui cei smeri|i ai poporului.

CAP. 15.

Prorocia ttnprotiva lui Moav.

Cuvîntul cel asupra Moavului: noap-

tea va pieri Moavul, c noaptea

va pieri zidul Moavului.

2. Mâhniti-v întru voi îniv, c
va pieri i Divon, unde este capi-

tea voastr, acolo v vei sui s
plângei pentru Navaul Moavului,

vitati-v pentru tot capul pleuv,

toate bra{ele fiefe;

3. Inulijile eiîmbrcsji-v cu saci

i plângei presie acoperiurile ei,

în rspântiile ei foi v vitaji cu

plângere.

4. C a strigat Esevon i Eleali,

pân ia Iasa s'a auzit glasul lor,

pentru aceea alele Moavului strig,

sufletul ei va cunoate.

5. inima Moavului strig întru si-

ne pân la Sigor, ca o junic de

trei ani este. La suirea Luilului ctre

tine plângând se vor sui pre calea

Aroniimului; strig zdrobire i cu-

tremur.

6. Apa Nemirim pustiu va îî i
iarba va lipsi, pentruc iarb verde

nu va îi.

7. Au doar i aâ se va mântui?

C voiu aduce pre vale Aravi, i o

vor lu pre ea.

8. C a ajuns sJrigarea la hota-

rul Moavului, plângerea ei pân la

Agaliim i vaetul ei pân la fântâna

Elim,

9. i apa Dimonului se va um-

32. Ps. 86, 1, 5 i 101, 14.

15. 1. Num. 21, 28; Ietem. 48, 1, 2.

2. Ieremia 7, 29 i 48, 37; lezecbil 7, 18.
4. Is. Navi 13, 17.
5. Ierem 48, 5, 34'

6. Is. Navi 13, 27.

pleâ de sânge, c voiu aduce asu-

pra Dimonului Aravi, i voiu pierde

smâna lui Moav i a lui Ariil, i
rmia Adamei.

L

CAP. 16.

Urmare.

Yoiu trimite ca jivinile pre pmânt.
Au piatr pustie este muntele

fetei Sionului?

2. C vei fi, ca puiul cel luat de

pasre ce zboar, fata lui Moav.

3. i dup aceea Arnonule mai

multe sftuete, i f lui acopere-

mânt plânsului pururea, întru înfu-

nerec la amiazzi vor fugi, spimân-
fatu-s'a; s nu te ari.

4. Lcul-vor lâng tine pribegii

lui Moav, fî-vor acoperemînt vou
de ctre fata celui ce gonete, pen-

truc s'a luat ajutorul tu, i a pie-

rit boierul, cel ce clcâ pmântul.

5. i se va gti cu mil scaunul

i va edeâ pre el cu adevr în cor-

tul lui David judecând i cutând
judecat, i curând fcând dreptate.

6. Auzit-am eme{ia lui Moav, se-

me este foarte, trufia i semefiaiui

i pizma lui; nu este aâ vraja ta.

7. Vilâ-se-va Moav, c în Moa-
vita loi se vor vitâ ; iar pre cei ce

lcuesc în Desef vei cercet, i nu te

vei ruina. s

8. Câmpii Esevonului vor plânge,

viea din Sevama, cei ce înghiii

neamurile, clcai viile ei, pân la

lazir, s nu v împreunai, râiciti-

v prin pustie, cei trimii dela ea

s'au prsii, c au trecut marea.

9. Pentru aceea voiu plânge, ca

plângerea lazirului viea din Sevama.
Copacii ti i-a oborît Esevon i E-

leali, pentruc seeerea i culesul tu
voiu clcâ i toate vor cdeâ.

10. i se va luâ bucuria i vese-

16. 5. Dan. 7, 14, 27; Lucâ 1, 32.
6. Ierem. 48, 29, 30.

7, Ierem. 48, 20. 10. flmos 5, 17.



ISAIEI 16-17 839

îia din vii i în viile taie nu se vor

veseli, i nu vor calc vinuri în tea-

scuri, c a înceiat.

11. Pentru aceea pântecele meu
asupra lui Moav, ca o alut va sunâ

i cele din iuntrul meu ca un zid

le-ai înnoit.

12. i va fl ie spre ruinare, pen-

truc s'a ostenit Moav în capiti,

i va intra ia cele fcute de mâna
sa, ca s se roage, i nu'l vor pu«

teâ mântui pre el.

13. Acesta este cuvântul, care l-au

grit Domnul asupra lui Moav, când

au grit.

14. i acum au grit Domnul zi-

când: în trei ani ai anilor nimitu-

lui, seva necinsti mrirea lui Moav
cu toat avuia cea mult i va r-
mânea foarte mic i necinstit.

CAP. 17.

Prorocia pentru Damasc.

Cuvântul cel asupra Damascului,

lat Damascul se va luâ dintre

ceti, i va fl spre cdere.

2. Prsit în veac, spre zcere i
odihn turmelor, c nu va îî cine

s le alunge.

3. i nu va mai fi întrit, ca s
scape acolo Elraim, i mai mult îm-

prie nu va îî în Damasc, i r-
mia Sirienilor, c nu eti tu mai

bun decât fiii lui Israil i decât m-
rirea lor, acestea zice Domnul Sa-

vaof.

4. Fî-va în ziua aceea scdere mâ-
rirei lui Iacov, i cele grase ale m-
rirei lui se vor cutremur.

5. i va fi ca i cum ar adun
cineva secerfur stând, i smâna
spicelor ar secer, i va îi în ce

chip ar adun cineva spic în vale

seac.

6. i vor rmâneâ înfr'însa paie,

sau ca dou, sau trei boabe de m-
slin pre vârî înalt, sau patru sau

cinci, care rmân pre stâlprile sale,

acestea zice Domnul Dumnezeul lui

Israil.

7. In ziua aceea va ndjdui o-

mul spre cel ce l-au fcut pre el, i
ochii Iui spre sfântul lui Israil vor

cut.
8. i nu vor ndjdui spre capiti,

nici spre lucrurile mâinilor sale, care

le-au îcut degetele lor, i nu vor c-
ut la copaci, nici la urâciunile sale.

9. în ziua aceea îî-vor cetile tale

prsite, precum au prsii Amo-
reii i Eveii de îaa fiilor lui Israil

i vor fi pustii.

10. Pentruc ai lsat pre Dumne-
zeu mântuitorul tu, i nu i-ai a-

dus aminte de Domnul aiutorul tu»

pentru aceea vei sdi rsad necre-

dincios i smân necredincioas.

11. i în ziua în care vei sdi
vei îngrdi, i dimineaa de vei se-

mna, înflorî-va spre secere, în care

zi vei moteni, i ca un lat vei îm-

pri fiilor ti moie.
12. Vai mulimei neamurilor ce-

lor multei Ca marea ce se învlue,

aâ v vei turbur, i spatele nea-

murilor celor multe ca apa va r-
sun.

13. Ca apa mult neamurile multe,

ca apa mult, care se pornete cu

sil, i'l va scoate pre el, i departe'l

va goni, ca praful din pievi, când

se vântur asupra vântului, i ea

pulberea roatei, ce se învârtete de

volbur.

14. Seara va îi plângere i pân
a nu se face diminea, nu va îi,

aceasta va fi partea celor ce v'au

lefuit pre voi, i motenirea celor ce_

v'au motenit pre voi.

12. tetem. 4, 19 i 48, 36. 14 Iov 7. 1, 2.

17. Ierem. 49, 22; flmos 1, 3, 5; 4 Imp.
16, 9.

8. Lev. 26, 30.

13. Es. 1, 4; Iov 21, 18.
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CAP. 18.

Urmare.

Vai de pmântul cruia sunt ari-

pile corbiilor dincolo de rîurile

Etiopiei.

2. Cel ce trimite pe mare zloage
i cr(i de hârtie deasupra apei, c
vor merge soli uori la neam înalt

i la popor strein i nsilnic, ce

este dincolo de el? Neam desndj-
duit i clcat acum.

3. Pe care neam toate rîurile p-
mântului l-au pustiit, ca o {ar l-
cuit se va lcuî;|ara lor, ca un semn
dela munte se va ridic, ca glasul

trâmbiei se va auzi.

4. Câ aâ mi-au zis mie Domnul:
nu va fi fric în cetatea mea, ca lu-

mina soarelui la amiaz zi, i ca

norul cel de rou în ziua secerii

va ii.

5. înainte de secere, când se va

sfâri floarea, i strugurul cel ne-

copt va înflori, floarea odrslind, i
va tiâ struguraii cei mici cu co-

soarele, i ramurile le va luâ i le

va tiâ.

6. i le va lsa împreun pas-
rilor: cerului i hiarelor pmântului
i se vor adunâ la ele pasrile ce-

rului i hiarele pmântului vor veni

acolo preste dânsa.

7. In vremea aceea se vor aduce

daruri Domnului Savaot dela popo-

rul cel necjit i smult, i dela po-

por mare, de acum i în veacul vre-

mei neam ndjduitor i clcat de

tot, care este în partea rîului rei
lui, în locul unde este numele Dom-
nului Savaot, muntele cel sfânt.

CAP. 19.

Prorocie pentru Eghipet,

Vedenia Eghipetului.lat Domnul
ade pre nor uor, i va veni

în Eghipet, i cele fcute de mân

ale Eghipetului se vor clti de faa
lui, ji inima lor se va sfâri în.

fr'înii.

2. i se vor scula Eghiptenii a-

supra Eghipfenilor, i seva rzboi
asupra fratelui su, i fiecare asu-

pra vecinului su, i se va scul
cetate asupra cetei, i inut asu-

pra inutului.

3. i se va turbur duhul Egip-
tenilor într'înii, i sfatul lor voiu

risipi, i vor întreb pre dumnezeii

lor i pre chipurile lor, i pre cei

ce din pmânt glsuesc, i pre cei

ce din pântece gresc i pre ghi-

citori.

4. i voiu d Eghipetul în mâini

de oameni, cari vor îi domni sâl-

nici. i împrai grei îi vor stpâni

pre ei, acestea zice Domnul Savaot.

5. i vor beâ Eghiptenii apa cea

|

dela mare, i rîul va sec i se va

j

usca.

i
6. i vor sec rîurile i izvoarele

rîului, i va sec toat adunarea a-

pei, i fot lacul cel cu resiie i cu

papur.

7. i toat iarba verde împreju-

rul rîului, i fot ce se seamn lâng
rîu se va usca, piit de vânt.

8. i vor suspin pescarii i vor

suspin toi cei ce arunc undia în

rîu, i cei ce umbl a pescui cu

nvoade i cu mreji, vor jeli.

9. i ruinea va cuprinde pre cei

ce lucreaz inul periat, i pre cei ce

lucreaz visonul.

10. i vor fi cei ce lucreaz ace-

stea întru durere, i toi cei ce* fac

bere se vor supr i li se vor mâhni
sufletele.

11. i vor fi nebuni domnii a-
neosului, sfetnicii cei înelepi ai îm-

pratului, i sfatul lor va nebuni,

cum vei gri împratului, fii îne-

19. 1. Ps. 17, 11; Icrem. 43, 12, 13 i 46,25.
J. 2 Imp. 15, 31. 4. ieretn 46, 13.

11. 1 Coc. 1, 19.
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lepilor, noi fiii împrailor ccior din

începui?

12. Unde sunt acum înelepii ti?

i s spue ie i s'i zic: ce au sf-

tuit Domnul Savaot asupra Eghipe-

tului?

13. Sîâritu-s'au domnii Taneosu-

lui, i s'au înlat domnii Memîisu-

îui, i vor înel Eghipetul i nea-

murile.

14. C Domnul au turnat lor duh

de înelciune, i au fcut s rt-
ceasc Eghipetul întru toate lucru-

rile lui, precum rtcete cel beat,

care totdeodat vars.

,15. i nici un lucru nu va fi la

Eghipteni, cares fac cap i coad,
început i sfârit.

16. i în ziua aceea îî-vor Eghip-

tenii ca femeile în fric i în cutre-

mur de ctre faa mâinii Domnului

Savaot, care o va pune preste ei.

o 17. i va fî ara Iudeilor înfrico-

are Eghipteniîor, i când va po-

meni cinevâ despre ca înaintea lor,

se vor înîricoâ pentru sîatul, care

l-au sftuit Domnul Savaot asupra ei.

18. In ziua aceea vor îî cinci ce-

ti din Eghipet grind cu limba Ha-

nanianc, i jurându-se pre numele

Domnului Savaot; cetatea Asedec se

va chemâ o cetate.

19. In ziua aceea îî-va jertîelnic

Domnuluiîn ara Eghipetului i stâlp

la hotarul ei Domnului.

20. i va fî spre semn în veac

Domnului în ara Eghipetului, c
vor striga ctre Domnul pentru cei

ce îi necjesc pre ei, i va trimite

lor om, care va mântui pre ei, ju-

decând îi va mântuî pre ei.

21. i cunoscut va tl Domnul E-

ghiptenilor, i vor cunoate Eghip-

tenii pre Domnul îh ziua aceea, i

13. Ietem. 44, 1.

U. 2 Parai. 18, 22.

18. H 2 Lege 10, 20.

21. Ps. 67, 32 i 71, 11; Malab. 1, 11.

vor aduce jertfe i dar, i vor face

fgduine Domnului i le vor îm-

plini.

22. i va bate Domnul cu ran
pre Eghipteni, i îi va vindec pre

ei, i se vor întoarce ctre Domnul,

i'i va ascult pre ei, i'i va vin-

dec pre ei cu vindecare.

23. In ziua aceea fî-va calea E-

ghipetului ctre Asirieni i vor in-

tr Asirienii în Eghipet, i Eghip-

tenii vor merge la Asirieni, i vor

slujî Eghipfenii Asirienilor.

34. In ziua aceea îî-va Israil al trei-

lea între Eghipteni i între Asirieni,

binecuvântat pre pmântul, pre care

l-au binecuvântai Domnul Savaot,

zicând-

25. Bine este cuvântat poporul meu
cel din Eghipet, lucrul mâinei mele

din Asiria i motenirea mea îsraiî.

CAP. 20.
Robia Eghipteniîor i Etiopiior.

În anul, în care a intrat Tanafan

în Azot, când a fost trimis de Arnâ

împratul Asirienilor, i a btut A-

zoful i 1-a luat.

2. Atunci au grit Domnul ctre

Isaia fiul lui Amos, zicând: mergi

i desbrac sacul dela alele fale

i scoate înclmintde tale dela

picioarele tale, i a fcut aa, um-
blând gol i descul.

3. i au zis Domnul: Precum um-

bl robul meu lsaia gol i descul,

trei ani vor fî semne i minuni £-

ghiptenilor i Etiopiior.

4. G aâ va duce împratul A-

sirienilor robimea Eghipetului i a

Eh'openilor, pre tineri i pre btrâni

goli i desculi, descoperind rui-

nea Eghipetului.

5. i se vor ruinâ Eghiptenii fi-

ind biruii împreun cu Eliopenii,

spre care ndjduiau Ephiptenii, pen-

truc le er lor mrire.
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6. i vor zice lcuilorii ostrovu-

lui acestuia în ziua aceea: iat noi

am ndjduit, ca s alergm la ei

spre ajutor, cari n'au putut s se

mântuiasc de împratul Asirieni-

lor, i cum ne vom mântui noi?

CAP. 21.

Prorocie pentru Vavilon.

¥edenia pustiului. Ca un vârtej

prin pustie trece, din pustie vine,

din pmânt.
2. Vedenie groaznic i grea s'a

vestit mie, cel defimtor defaim,

i cel frdelege face frdelege. A-

supra mea Elamitenii i solii Per-

ilor asupra mea vin, acum voiu

suspin, i m voiu mângâia pre

mine însumi.

3. Pentru aceea s'au umplut alele

mele de slbiciune, i dureri m'au

cuprins pre mine, ca pre ceea ce

nate; nedreptate am fcut, ca s
nu auz, sârguit-am, ca s nu vz.

4. Inima mea rtcete, i fr-
delegea meam afund, sufletul meu
este cuprins de fric.

5. Gtii masa, mâncai, bei, scu-

lai-vâyboierilor, gtii scuturi.

6. Caâauzis ctre mine Dom-
nul: mergând sli de streaj, i ce

vei vedeâ, spune.

7. i am vzut doi clrei, unul

clare pre asin, i altul clare pre

cmil.
8. Ascult cu mult luare aminte

i chiam pre Urie la slreaja Dom-
nului i a zis: stfuf-am toat, ziua

i în tabr am sttut toat noaptea,

9. i iat^el vine suit pre doi i
rspunzând a zis: czut a, czut-a
Vavilonul. i toi idolii lui, i cele

fcute, de mân ale lui s'au zdro-

bit pre pmânt.

21. 3. lezecb. 21, 12.
4. Iov, 7, 4.

8. flvacum 2, 1.

9. Hpoc. 14, 8; Jcrcm. 51, 6.

10. Ascultai cei rmai i cei ne-

cjii, ascultai cele ce am auzit de

la Domnul Savaot, Dumnezeul lui

Israif ne-au spus nou.
11. Vedenia Idumeii. Ctre mine

strig din Seir, pzii Intriturile, p-
zesc dimineaa i noaptea.

12. De vrei s caui, caut i lâng
mine ezi.

13. Vedenia Araviei. In dumbrav
seara vei dormi, sau în calea Dedan.

14. Intru întâmpinarea celui setos

de ap aducei cei ce lcuii în ara

Temanului, cu pâine întâmpinai pre

cei ce fug.

15. Pentru mulimea celor omo-

râi i pentru mulimea celor ce r-
tcesc, pentru mulimea sbiilor t
pentru mulimea arcelor sgettoare
i pentru mulimea celor czui în

rsboiu.

16. C aa mi-au zis mie Dom-
nul; înc un an, ca anul celui ni-

mit, lipsî-va mrirea lui Kidar, i
rmia sgettorilor celor tari âi

fiilor lui Kidar se va împuinâ, c
Domnul Dumnezeul lui Israil au

grit.

CAP. 22.

Prorocie pentru Ierusalim.

Vedenia vii Sionului. Ce'i este

ie, c acum v'ai suit toi în po-

duri în deert?

2. Este plin cetatea de cei ce stri-

g, rniii ti nu sunt rnii de sa-

bie, nici morii ti mori de rsboiu.

3. Toi boierii ti au fugit i cei

prini cumplit sunt legai i cei tari

din tine departe au fugit.

3. Pentru aceea am zis: lsai-m,,
amar voiu plânge, nu m vei pu-

teâ mângâiâ de suprarea fetei nea-

mului meu.

5. C ziua turburrei i a pierz*

16. Ictcm. 49, 27.

22> 4. Ierem. 4, 19 i 9, 1.
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rei i a clcrei este i rtcire de

la Domnul Savaot, în valea Sionu-

lui rtcesc dela c?l mic pân la

cel mare prin muni,

6. Iar Elarnitenii ?.u luat tulbe, i
s'au suit oameni pre cai, i s'au

adunat la btae.

7. i vor fi vile tale cele aîese

se vor umplea de care, i clreii

vor împresura porile tale.

8. i vor deschide porile lui Iuda,

i vor privi în ziua aceea la casele

cele alese ale cetei.

9.i vor descoperi ascunsele case-

lor marginei lui David. t au vzutc
mai muli sunt, i cum c au abtut

apa scldtoarei cei vechi în cetate.

10. i cum c au stricat casele

Ierusalimului, ca s întriasc zi-

durile cetei.

îl. i v'ai fcut vou ap între

dou ziduri mai înluntru de scl-

dtoarea cea veche, i n'ai cutat

la cel ce dela început o au fcut,

i pre cel ce o au zidit pre ea nu

l'afi vzut.

12. i au chemat Domnul Savaot

în ziua aceea plângere i tânguire i
radere i încingere de saci.

13. Iar ei au fcut veselie i bu-

curie junghind viei i jertfind oi,

ca s mânânce crnuri i s b*â

vin, zicând: s mâncm i s bem
c mâine vom muri.

4
14. i descoperite sunt acestea în

urechile Domnului Savaot, c nu se

va ierfâ vou pcatul acesta, pân
ce vei muri, zice Domnul puterilor.

15. Acestea zice Domnul Savaot:

mergi în cmar la Somna cm-
raul, i zl lui:

16. De ce eti Iu aici i ce'i este

ie aici? C i-ai cioplit aici mor-

mînt, i i-ai fcut în Ioc înalt mor-

mînt, i i-ai spat în piatr lca ?

17. lat Domnul Savaot va lepd
i va sfrâm pe aâ om, i va lu

13. Inel. 2, 6; Hmos 6, 4—6; 1 Cor. 15 32,

îmbrcmintea ta i cununa fa cea

mrit,
18. i te va lepd în ar mare

i nemsurat, i acolo vei muri i
va pune carul tu ce! frumos spre

1 necinste, i casa boierului tu spre

clcare.

19. i te vei lepd din dregto-

ria casei tale i din starea ta.

20. i va fi în ziua aceea chemâ-

voiu pre sluga mea Eliachim al lui

Helchie.

21. i'l voiu îmbrc pre el cu

îmbrcmintea fa, i cununa fa o

voiu dâ lui, i puterea i dregto-

ria ta o voiu dâ în mâinile lui i
va fî ca un printe celor ce lcuesc

în Ierusalim, i celor ce lcuesc în

luda.

22. i voiu dâ lui cheia casei lui

David presfe umrul lui, i va de-

schide i nu va fi cine s închiz, i
va închide i nu va fî cine s deschi-

z; i voiu dâ lui mrirea lui David, i
va stpâni, i nu va fi cine s'i gr-
iasc împrofiv.

23. i'l voiu pune pre el stpâni-

lor în loc credincios, i va edeâ
pre scaunul mrirei casei tatlui su.

24. i va ndjdui spre el fot cel

mrit în casa tatlui su dela cel

mic pân la cel mare, tot vasul cel

mic, dela vasul Aganolilor, i vor

fi supui lui în ziua aceea.

25. Acestea zice Domnul Savaof:

Micâ-se-va omul cel întemeiat în

loc credincios, i se va luâ, i va

cdea i se va pierde mrirea lui,

c Domnul au grit.

CAP. 23.
Prorocie fentru Tir.

Vedenia Tirului. Vifai-v cor-

biile Carhidonului, c au pierit,

i mai mult nu vor veni din pmân-
tul Chifeilor, dusu-s'au robi.

20. 4 Imp. 18, 18.

22. Iov 12, 14; Hpoc. 3, 7.

23. 1' Icrem. 47, 4.
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25. Acum dar cu cine m'ai ase-
I

mnaf, i m voiu înl? 2is-au cel >

sfânt. I

26. Cutai în sus cu ochii votri, !

i vedei cine.au fcut acestea toate?
\

Cei ce scoate dup numr podoaba

sa, i toate pre nume le chiarn din-

tru multa mrire, i cu puterea t-

riei sale nimic n'au ascuns de tine.

27. C au doar zice-vei Iacove,

i ce, grit-ai îsraile? Ascunsu-s'a

calea mea dela Dumnezeu, i Dum-
nezeul meu au luat judecata mea,

i s'au deprtat?

28. i acum au n'ai cunoscut, sau

n'ai auzit? Dumnezeu cel venic,

Dumnezeu cel ce au aezat margi-

nile pmântului, nu va flmânzi, nici

se va osteni, nici este aflare îne-

lepciune! lui.

29. Cel ce d flmânzilor întrire,

i celor fr :de durere, întristare.

30. C vor îimânzî pruncii, i
vor osteni tinerii i cei alei vor

slbi.

31. Iar cei ce ateapt pre Dum-
nezeu vor muta tria, i vor luâ a-

ripi ca vulturii, alergâ-vor i nu vor

osteni, umbîâ-vor i nu vor flmânzi.

CAP. 41.

Puterea iui Dumnezeu i deertciunea
slujirei de idoli.

Innoil-v ctre mine oslroave, c
boierii i-au întrit vîrtutea, apro-

pie-se, i s griasc împreun, a-

tunci judecat vor vesti.

2. Cine au sculat dela rsrituri

dreptate, chematu-o-au pre ea la pi-

cioarele sale, i va merge; dâ-va

înaintea neamurilor, i pre împ-
rai va spimântâ, i va dâ la p-
mânt sbiile lor, i ca nite puzde-

rii lepdate arcele lor.

25. Hvac. 3, 3.

26. Ps, 146, 4; Fac. 2, 1.

28. Ps. 146, 5; Ps. 59, 2; Rom. 11, 33.

31. Ps. 102, 5.

3. i va goni pre ei, frece-va

pace calea picioarelor lui.

4. Cine au lucrat i au fcut a

stea? Chematu-o-au pre ea cel c

chiarn pre ea dela începutul
r.«.a.

murilor, eu sunt Dumnezeul cel din- -

fâiu, i la cele viitoare eu sunt. £

5. Vzut-au neamurile i s'au te- ii

mut i marginile pmântului s'

spimântat l s'au apropiat, i
venit împreun.

6. Judecând flecare s ajute ve. 3

cinului su i fratelui, i va zice:

7. întrifu-s'a omul meter, i
rarul ce bate cu ciocanul, împreun
lucrând, c atunci va zice ; înche-

etur bun este, întritu-o-s pre ea

cu cuie, pune-vor acestea, i nu se

vor cltî.

8. Iar tu Îsraile sluga mea, Iacove

precare te-am ales, smâna lui A-

vraam, care am iubit.

9. Pre care l-am luat dela mar-

ginile pmântului, i dela locurile

deprtate ale lui te-am chemat, i
i-am zis ie: sluga mea eti tu, a-

îesu-te-am i nu te-am prsit.

10. Nu te teme, c, cu tine sunt

nu te înela, c eu sunt Dumnezeul

tu, cel ce te-am întrit pre tine,

j

i i-am ajutat ie, i te-am înteme-

iat cu dreapta mea cea cu dreptate.

11. Iat se vor ruina i se vor

înfrunta toi vrjmaii ti, c vor

fî, ca i cum n'ar îi, i vor pieri

toi împrotivnicii ti.

12. Cutâ-vei pre ei i nu vei afîâ

oameni, cari s te batjocoreasc

pre tine, c vor îl, ca i cum n'ar

fî, i nu vor fî cine s se lupte cu

tine.

13. C eu sunt Dumnezeul tu,

cel ce iu dreapta ta, carele zic ie

:

nu te teme.

14. Nu te teme vierme Iacove, I-

41. 4. Hpoc. 1, 17 i 22, 13.

j
S. R 2 Lege 7. 6; îacov 2, 23; Ejre 19,

|
5, 6; 2 Parai. 20, 7; 1 Pett. 2, 9.

i 10. Ierem. 46, 26. 11. Ierem. 30, 13.
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*6 Pentru aceea blestem va mâncâ

Sâmântul, c au pctuit cei ce l-

esc pre dânsul; pentru aceea s-

vor fl cei ce lcuesc pre p-

jnânt, i vor rmânea oameni putini.

7 Plânge-va vinul, plânge-va viea,

s'uspinâ-vor toji cei ce/i veseleau

suitul. ,

8.
Incetat-avesha lirnpineior, în-

Cclat-a
îndrzneala i âvujia necu-

ra|ilor, încetat-a glasul alutei.

9. Ruinalu-s'au, n'au but vin,

amar s'a fcut butura celor ce

beau.

10. Pustiitu-s!a„ toat cetatea, în-

chide-va casa, ca s nu intre.

11. Vita(i-v pentru vin pretutin-

denea, încetat-a veselia, trecut-a oa-

l bucuria pmântului.

1?. i vor rmâneâ ceti pustii

i case' prsite, vor pieri.

13. Acestea toate vor fl pre p-
mânt în mijlocul neamurilor, pre-

cum oarecine culege mslinul, aâ
îi vor culege pre ei; i de va încet

culesul.

U. Acetia cu glas vor strig, iar

cei ce vor fl rmai pre pmânt se

vor veseli împreun cu mrirea Dom-
nului, turburâ-se-va apa mrei.

15. Pentru aceasta mrirea Dom-
nului va fl în ostroavele mrei i nu-

mele Domnului va fî mrit.

16. Doamne Dumnezeul lui Israil

dela marginile pmântului minuni

am auzit, ndejdea celui bine cre-

dincios.

17. i vor gri: vai neascultto-

rilor celor ce calc legea. Fric i
groap i lat preste voi cei ce l-
cuii pre pmânt.

18. i va fl cel ceva fugi de fric,

va cdeâ în groap, i cel ce va

scp de groap, prinde-se-va de

laj, c îerestrile cerului s'au deschis

8. Irrem. 7, 32 i Ierem. 16, 8; Iezecb. 26, 13.

13. Ietem. 6, 9,

18, Ierem. 48, 44; Plâng. 3, 46.

i se vor clii temeliile pmântului.
19. Cu lurburare se va turbur

pmântul, i cu lips se va lipsi

pmântul
20. Plecatu-s'a i se va cutremur

ca o colib pmântul, ca cel beat

i ameit i va cdeâ i nu va pu-

teâ s se scoale, pentruc 1-a biruit

pre el frdelegea.
!

21. i va îi în ziua aceea', va pune

Dumnezeu mâna preste podoaba ce-

rului, i preste împraii pmântului.

22. i adunarea lui vor strânge,

i o vor închide în groap i în tem-

ni; dup multe neamuri cercetare

va fl lor, i se va topi crmida,
i va cdeâ zidul.

23. i se va înfrunt luna i se

va ruinâ soarele c va împri
Domnul în Sion i în Ierusalim i
înaintea celor btrâni se va mri.

CAP. 25.
Cântare de mulmire.

Doamne Dumnezeul meu, mrî-te-

voiu i voiu lud numele tu,

c ai tcut lucruri minunate; sfatul

cel din început adevrat, fie Doamne.

2. C ai prefcut ceti în trîn,
ceti tari, ca s nu sieâ pe teme-

liile lor; cetatea necredincioilor în

veac nu se va zidi.

3. Pentru aceasta bine te va cu-

vânt poporul cel srac i cetile

oamenilor celor npstuii te vor

binecuvânta.

4. C ie-ai fcut ajutor la toat

cetatea smerit, i acoperemânt ce-

lor slbii de lips, izbvl-vei pre ei

de oameni ri, rcoreal celor în-

setai i duhul oamenilor celor ne-

cjii, bine te va cuvânt.

5. Ca nite oameni puini la su-

flet, însetai în Sion, c'i vei mân-

tui pre ei de oamenii cei frdelege

crora ne-ai dat pre noi.

23. Joii 2, 3i.

25- 2. Hpoc, 14, 8,
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6. i va face Domnul Savaot tu-

turor neamurilor în muntele acesta

osp<â-vor întru veselie, beâ-vor vin.

7. Unge-se-vor cu mir în muntele

acesta; d acestea toate neamurilor

c sfatul acesta este preste toate

neamurile. ,

8. Inghijit-a moartea biruind, i
iari au luat Dumnezeu toat l-

crma dela toat faa, ocara popo-

rului o au luat de preste tot pmân-
tul, c gura Domnului a grit a-

ceslea.

, 9. i vor zice în ziua aceea: iat

Dumnezeul nostru întru careie am
ndjduit, i ne va mântui pre noi,

acesta este Domnul, ateptafu-î-am

pre el, i ne vom bucur, i ne vom
veseli de mântuirea noastr.

10. Odihn va dâ Dumnezeu în

muntele acesta, i se va clcâ Mo-

avul, precum calc aria cu care.

11. i'i va întinde mâinile sale,

în ce chip i el a smerit spre a pierde

i va smerî semeia lui, preste cele

ce a pus mâna sa.

12. i înlimea zidului celui de

scpare va smeri, i se va pogorî

pân la pmânt.

CAP. 26.
Cântarea celor rscumprai.

In
ziua aceea cântâ-voiu cântarea

aceasta în pmântul Iudei, zicând:

iat cetate tare i mântuire va pune

nou zidul i împrejurul zidului.

2. Deschidei porile s intre po-

porul, cel ce pzete dreptatea i
cel ce pzete adevrul.

3. Cel ce apr adevrul i p-
zete pacea, c spre tine Doamne
am ndjduit pân în veac.

4. Dumnezeule cel mare, cel venic
5. Ce! ce smerind ai pogorît pre

8. 1 Corint. 15, 54, 55; Hpoc. 7, 17, 21,4.
9. Ps. 26, 20. :

26. 1- Ps. 45, 5.

2. Ps. 117, 19; Ps. 14, 2.

cei ce lcuesc întru cele înalte,

ti tari vei stric i le vei surpi
pân la faa pmântului.

6. i le vor clcâ pre ele picioa-

rele celor blânzi i paii celor sme-
rii.

7., Calea celor bine credincioi ne*

teda" s'a fcut i gata este calea ce-

lor bine credincioi.

8. Cci calea "Domnului este ju.

decata, ndjdtiit-am întru numele

tu, i întru pomenirea,, de care do-

rete sufletul nostru.

9. De noapte mânec duhul meu
ctre tine Dumnezeule, pentruc lu-

min sunt poruncile tale pre p-
mâni, dreptate v învai, cei ce

lcuii pre pmânt.
10. C a încetat cel necurat, fot

cel ce nu va înv dreptate pre

pmânt, adevr nu va face, ridice-

se cel necurat, ca s nu vaz slav
Domnului.

11. Doamne, înalt este braul tu,

i n'a tiut, iar cunoscând se vor

ruinâ, pismuire va lu pre popo-

rul cel neînvat, i acum focul pre

cei protivnici îi va mâneai

12. Doamne Dumnezeul nostru, pa-

ce d nou, c toate ne-ai dat nou.
13. Doamne Dumnezeul ndstru, mo-

tenete-ne pre noi; Doamne pre al-

tul afar de tine nu tim, numele

tu numim.
14. Iar morii vieaf nu vor ve-

dea, nici doftorii nu vor învieâ, pen-

tru aceasta ie-ai adus asupr i ai

pierdut, i ai ridicat toat partea

brbteasc a lor.

15. Adaoge lor rele Doamne, a-

daoge rele celor mrii ai pmân-
tului.

16. Doame, întru necaz ne-am a-

dus aminte de tine, întru necaz mic
pedepsirea ta este nou.

17. i precum ceea ce se chinu-

ete când se apropie s nasc, i

17. Ioan ÎS, 21.
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strig întru durerea sa, aâ ne-am

fcut celui iubii al tu.

18. Pentru frica ta Doamne, în

pântece am luat, i am chinuit i
am nscut duhul mânfuirei tale, care

am fcut pre pmânt, nu vom c-

deâ; ci vor cdeâ cei ce lcuesc pre

pmânt.
19. Invieâ-vor morii i se vor scu-

l cei din mormânturi i se vor veseli

cei de pre pmânt, c roua cea

dela tine vindecare lor este, i p-
mântul necredincioilor va cdeâ.

20. Mergi poporul meu, intr în

cmara ta, închide ua ta, ascun-

de-te puin cât de cât, pân va trece

mânia Domnului.

21. C iat Domnul din cel sfânt

va aduce mânia sa preste cei ce

lcuesc pre pmânt, i va desco-

peri pmântul sângele su, i nu

va mai ascunde pre cei ucii.

CAP. 27-

înainte vestire pentru aezarea popo-
rului lui Dumnezeu.

In
ziua aceea aduce-va Dumnezeu

sabia cea sfânt i mare i tare

asupra balaurului, arpele ce fuge,

i asupra balaurului celui încolcit

i va ucide pre balaurul cel din

mare."

2. In ziua aceea viea cea bun,
dorirea lui, ca s o stpâneasc
pre ea.

3. Eu cetate tare, cetate încunju-

rat de otire, în zadar o voiu a-

dpâ pre ea, c se va luâ noaptea

i ziua va cdeâ zidul ei.

4. C nu este care s nu se fi

apucat de ea; cine m va pune s
pzesc paieie în arin? Pentru b-
taea aceasta o am lepdat pre ea.

5. Penttu aceasta îcul-au Domnul

19. Ozie 6, 4. 20. 2 Cor. 4, U .

21. Mibeia 1. 3; Iov 16, 18.

27- 2. Ps. 79, 9.
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toate, câte au rânduit, arsu-m'am,
sfrigâ-vor toi, cei ce lcuesc în-

fr'însa, s facem pace cu dânsul, s
facem pace.

8. Fiii lui Iacov, cei ce vin, va o-

drslî i va înflori Israil, i se va

umplea lumea de rodul lui.

7. Au nu precum el a btut, i el

însu aâ se va rni? Sau precum

el a ucis, aâ i el se va omorî?

8. Cerfându'i i ocrându'i va slo-

bozi pre ei. Nu erai tu, cel ce cu-

getai cu duh aspru s'i ucizi pre

ei cu duh de mânie?

9. Pentru aceasta se va îuâ fr-
delegea lui îacov, i aceasta este

binecuvântarea lui, când voiu lu
pcatul lui, când vor zdrobi toate

pietrile capitelor ca praful mrunt,
i nu vor râmâneâ [copacii lor, i
idolii lor tâiei ca o dumbrav de-

parte.

10. Turma cea lcuit se va ls
ca o turm prsit, i va R mult
vreme la pune, i acolo vor o-

dihnl turme.

11. i dup câtvâ vreme nu va

fi într'însa nimic verde, pentruc se

va usca. Femei cele ce venii dela

vedere venii. C nu este popor, care

are înelegere, pentru aceea nu se

va îndur spre ei cel ce i-au fcut

pre ei, nici cel ce i-au plsmuit pre

ei nu'i va miluî.

12. i va îi în ziua aceea, aslu-

pâ-va Domnul dela ezerul rîului pân
la Rinocuron, iar voi adunai pre

fiii lui Israil unul câte unul.

13. i va fî în ziua aceea vor trâm-

bi cu trâmbia cea mare, i vor

veni cei pierii în ara Asirienilor i
cei pierdui în Eghipet, i se vor în-

chin Domnului în muntele cel sfânt

în Ierusalim.

6. Ps. 71, 16.

8. Ierem. K, 24; ÎS, 17 i 30, 11.

12. Ietem. 3, 14.

13. 4 Imp. 17, 6; Iercm. 43, 7 i 44, 28.
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CAP- 28.

Prorocie împrotiva lui Efraim. Ame-
ninri i mângâeri.

Vai cununei sumeiei, nimiii lui

Efraim, floarea, care a czui din

mrire pre vârfui muntelui celui gras

cei ce se îmbat fr de vin.

2. iat tare l grea este mânia

Domnului, ca grindina ce cade jos,

care n'are acoperemînt, silnic cade,

ca mulime de ap mult, care tâ*

rte |ara pre pmânt, va face o-

dihn cu mâinile.

3. i cu picioarele se va clca
cununa sumeiei, nimiii lui Efraim.

4. i va fi floarea, care a czut
din ndejdea mrirei pre vârful mun-
telui celui înalt, ca cel ce alearg

înainte ia smochin, care vzându-o,

mai 'nainte de a o lua în mân,
poftete s o înghi.

5. In ziua aceea iî-va Domnul Sa-

vaot cununa ndejdii, cea împletit

cu mrire, a poporului meu celui

rmas.
6. i va rmâneâ întru duh de

judecat ta judecat, i trie celor

ce opresc a omorî.

7. C acetia cu vinul au rtcit,

pentru butur beiv au rtcit,

preotul i prorocul i-au ieit din

minte pentru beie; înghiitu-s'au pen-

tru vin, cutremuratu-s'au de beie

de sicher, rfcil-au; aceasta este

artarea.

8. Biesiemul va mânca sfatul a-

cesfa, c sfatul acesta este pentru

lcomie.

9. Cui am vestit rele? i cui am
adus vesle? dei înrcai de lapte,

cei smuli dela âe.
10. Necaz preste necaz ateapt,

ndejde preste ndejde, înc puin,

înc puin.

11. Pentru defimarea buzelor prin-

28. i. Ozia 5, 5.

fr'alf limb, c vor grî poporului
acestuia zicând:

12. Aceasta esle odihna celui flg.
*

mând, i aceasta este sfrâmarea^
i n'a vrut s asculte.

13. i va fî lor cuvântarea lui Dum-
nezeu necaz preste necaz, ndejde
preste ndejde, înc puin, înc pu.

in ca s mearg i s caz îna-

poi, i s se primejduiasc i s
se zdrobeasc i s se prinz.

14. Pentru aceea aicultai cuvân-

tul Domnului brbai necjii, i bo-

ierii poporului celui din Ierusalim.

15. C ai zis: îcut-am legtur
cu iadul, i aezmânt cu moartea;

vifor iute de va trece, nu va veni

preste noi, pus-am minciuna ndej-

dea noastr, i cu minciun nu vom
acoperi. "t.

16. Pentru aceasta aa zice Dom*
nul: Iat eu voiu pune în femeliitet

Sionului piatr de mult pre, aleas

în capui unghiului, cinstit întru te-

meliile ei, i cel ce va crede într'în-

sa nu se va ruinâ.

17. i voiu pune judecat întru

ndejde; iar mila mea în cumpene. i
cei ce ndjduii în zadar spre min-

ciun,c nu va trece preste voi vifor.

18. i nu va stric legtura voa-

str cea cu moartea, i ndejdea

voastr cea cu iadul nu va rmâ-
neâ, vifor învluindu-se de va veni,

vei fi lui spre clcare.

19. Când va trece, va ridica $re

voi; dimineaa de diminea va trece

ziua, i noaptea va fi ndejde fia*;"

învai-v a auzi cei din necaz.

20. Nu putem s ne batem, i în-

i-ne am slbit a ne adun.
21. Ca un munte al necurailor

sculâ-se-va Domnul, i va fî îh v-

ii. 1 Cotint. 14. 21.

15. Ierem. 5, 12,

16'. Ps. 24, 2; Rom. 9, 32: Rom. 10, 11;

Ps. 117, 22; Mat. 21, 42; F. Hp. 4, 11.

21. 2 Imp 5, 20; 1 Parai. 14, ll;IsusNavi
IC, ÎO.
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îea Gavaonului, cu mânie va face

lucrurile sale, lucruri de amrciune

i mânia iui strein va lucr, i a-

mrciunea lui strein.

22. i voi nu v veselii, nici s
se întreasc legturile voastre, pen-

truc lucruri svârite i rânduite

am auzii dela Domnul Dumnezeul

Savaot, care ve îace preste fot p-
mântul.

23. Bgai în urechi i auzi|i gla-

sul meu, iuaji aminte i ascultai

cuvintele mele.

24. Au doar toat ziua va ara cel

ce ar? Sau nu va gti smâna sa

mai 'nainte de ce lucreaz pmân-
tul?

25. Au nu când va netezi faja lui,

atunci va semna puin mac au chi-

min? i apoi va semna grâu i
orz i meiu i hric, în hotarele

laie?

26. i te vei certa cu judecata

Dumnezeului tu i te vei veseli.

27. C nu cu greutate se cur
macul, nici cu roat de car se calc

chiminul, ci cu toiag se scutur ma-

cui, iar chiminul cu pâine se m-
nânc.

28. C nu în veac m voiu mâ-

nia eu pre voi, nici glasul amr-
ciunei mele va cicâ pre voi.

19. i minunile acestea dela Dom-
nul Savaot su ieit, sffuii-vâ i
înlai deart mângâere.

CAP. 29-

Prorocie împrotiva Ierusalimului

Yai cetatea Ariil, care o a btut

Davidl Adunai roduri din an în

an, pentruc vei mâncâ cu Moav.

2. C voiu necjî pre Ariil, i va

iî tria i avuia lui a mea.

3. i te voiu încunjurâ ca David

i te voiu încinge cu an, i voiu

28-29 849

zidi, i voiu pune împrejurul tu
turnuri.

4. i se vor smeri la pmânt cu-

vintele tale, i în pmânt cuvintele

fale se vor afunda, t glasul tu va

fi ca al celor ce gresc din pmânt
i la faa pmântului glasul tu va

slbi
5. i va fi ca pulberea roatei, a-

vuia celor frdelege, i ca râna
ce se spulber, mulimea celor ce

te supun pre tine; i va îî ca o îm-

punsur repede dela Domnul Sa-

vaot.

6. C va fî cercetare cu tunet si

cu cutremur i cu glas mare, vol-

bur învluindu-se iute, i par de

foc mistuind.

?. i va fi ca a celui ce viseaz
în somn avuia tuturor neamurilor,

cari au dat rsboiu asupra Ariiluiui

i toi câi s'au rsboit asupra Ie-

rusalimului i foi câi s'au adunat

asupra lui, i câi l-au necjit.

8. i vor fî ca i cei ce beau i
mnânc în vis, i dup ce se de-

teapt, deert le este visul; i în ce

chip viseaz cel setos c beâ, i
dup ce se deteapt tot îi este sete

i sufletul lui îndeert a ndjduit,

aa va fi avuia tuturor neamurilor,

cari s'au rsboit asupra muntelui

Sionului.

6. Slbii i v spimântai, i v
îmbtai nu de sicher, nici de vin.

10. C v'au adpat pre voi Dom-
nul cu duhul umilinei, i va închide

ochii lor i ai prorocilor lor i ai

boierilor lor, cari vd cele ascunse.

îl. i vor fi vou toate cuvintele

acestea, ca cuvintele crei cei pe-

cetluite, care o vor dâ omului, ce

tie carte, zicând: citete aceasta,

iar el va zice: nu pot s o citesc

c este pecetluit.

12. i se va dâ cartea aceasta în

24. 45, 9. 29. Ier. 32, 20,

29. 1- lezecb. 43, 15, 16. 3. krem. 6, 3,

5. 17, 13; Ps. 1, 4.

10. Rom. 31, 6.
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mâna omului, ce nu lie carte, t
vor zice lui, ciiele cartea aceasta

i el va zice: nu tiu carte.

13. i au zis Domnul: apropie-se

de mine poporul acesta cu gura sa,

i cu buzele sale m cinstete, iar

inima lor departe este deîa mine;

iar în zadar m cinstete învând
porunci omeneti i învturi.

14. Pentru aceasta iat eu voiu

adaoge a mut pre poporul acesta

i îi voiu muta pre ei, i voiu pierde

înelepciunea înjelepjiior, i mintea

celor pricepui o voiu ascunde.

15. Vai celor ce fac sfat adânci

i nu prin Domnul, vai celor ce fac

sfat într'ascuns! i vor fi întru în-

tunerec lucrurile lor, i vor zice:

cine ne-a vzut pre noi? i cine

ne va cunoate pre noi? Sau cele

ce le facem noi?

16. Au doar nu v ve{i socoti ca

lutul olarului? Au doar va zice zi-

direa celui ce o au zidit pre ea: nu

m'ai zidit tu? Sau fptura ceiui ce

o au fcut: nu întelepete m'ai f-

cut?

17. Au nu înc puin, i se va

mufâ Livanulca muntele Hermel i
Hermelul ca o dumbrav se va so-

coti?

18. i vor auzi în ziua aceea sur-

zii cuvintele crtei, i cei dintru în-

tunerec i cei din negur: ochii or-

bilor vor vedeâ.

19. i se vor bucura sracii pen-

tru Domnul cu veselie, i cei fr
de ndejde dintru oameni se vor

umpleâ de bucurie.

20. Lipsit-a cel frdelege, i s'a

sfârit cel trufa, i au pierit cei ce

fac frdelege întru rutate.

21. i cei ce fac de pctuesc oa-

13. Matciu 15, 8; Marcu 7, 6.

14, flvdiu 1, 8; 1 Cor. 1, 19.

15. Sirab 23, 25.

16, 45, 9; Rom. 9, 20, 21; îerem. ÎS, 6.

18. Mat îl, 5.

21, flmos 5, 10.

menii cu cuvântul, i pre toti cei

ce mustr în pori piedec le vor
pune, pentruc au abtut pre cel

drept la cei nedrepi.

22. Pentru aceasta aâ zice Dom- ^

nul asupra casei lui Iacov, care o ;

au ales din Avraam; nu acum se va

ruinâ Iacov, nici îi va schimb
acum faa Israil.

23. Ci când vor vedeâ fiii lor, lu-

crurile mele, pentru mine vor sfini

numele meu, i vor sfini pre sfân-

tul liii Iacov, i de Dumnezeul lui

Israil se vor teme.

24. i cei ce rtcesc cu duhul

vor cunoate înelegerea, i cei ce

cârtesc vor înva a asculta i lim-

bile cele gângave vor înv a gri

pace.

CAP.SO.
Ameninri asupra Iudeei,

Vai fii rsvrtii zice Domnul: f-

cuf-ai sfat nu prin mine, i toc-

meal nu prin duhul meu, ca s a-

daogei pcate preste pcate.

2. Cei ce merg ca s se pogoare

în Eghipet, i pre mine nu m'au în-

trebat, ca s capete ajutor deîa Fa-

raon, i s se acopere dela Eghip-

teni.

3. C va fi vou ocrotirea lui Fa^

raon spre ruine, i celor ce n-
djduesc spre Eghipet, ocar.

4. C sunt în Tani cpetenii ve-

stitori ri.

5. în deert vor osteni ctre po-

por, care nu le va folosi lor spre

ajutor, ci spre ruine i ocar. Ve-

denia hiarelor celor cu patru picioare

din pustie.

6. Intru necaz i întru strâmtoare

leul i puiul de leu, de acolo i a-

23. Ps. 8, 4; Ps. 101, 16,

3Q. 2. Ierem. 37, 7 i 2, 18.

3. lezecfr 29, 6.

5. Ierem. 2, 36.

6. 2 Parai. 28, 21-23
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spide i pui de aspid zburtoare,

cari aduceau pre asini i pre c-
mile avuia sa la neam, care nu le

va folosi lor spre ajutor, ci spre ru-

ine i ocar.

7. Eghiplenii nimic, i în zadar

vor îolosî vou, vesfefe-le lor, c
deart este mângâerea voastr a-

ceasta.

8. Acum dar ezând scrie acestea

pre lespede i în carte, c vor fî

acestea la zilele vremei i pân în

veac.

9. C popor neasculttor este, fii

mincinoi, cari nu vreau s asculte

iegea lui Dumnezeu.

10. Cei ce zic Prorociîor: nu ve-

stii nou i celor ce vd vedenii;

nu ne grii nou, ci ne grii nou
i ne vestii alt rtcire.

îl. i ne întoarcei pre noi din

calea aceasta, luai dela noi cra-

rea aceasta, i luai dela noi cu-

vânttorul lui Israii.

12. Pentru aceea, acestea ziceDom-
nul sfântul lui Israii: pentruc n'ai

ascultat de cuvintele acestea, ci ai

ndjduit întru minciun, i pentru

c ai cârtit, i te-ai încrezut cuvân-

tului acestuia,

13. Pentru aceea fî-va vou p-
catul acesta ca un zid, care cade

îndat, a unei ceti tari ce s'a lu-

at, a creea îndat de fa este c-
derea.

14. i cdsrea ei va fî ca sfrâ-

marea unui vas de lut, din cr-
mid subire, cât s nu se afle în

tru ele hârb, cu care s aduci foc,

i cu care s iei puin ap.
15. Aa zice Domnul,j Domnul sfân-

tul lui Israii, când te vei întoarce,

i vei suspin, atunci te vei mân-

tui, i vei cunoate unde ai fost,

când ndjduiai întru cele dearte.

7. Ierem. 37, 7, 8 i 2, 36. 8. 8, l.

10. Hmos 2, 12; Ierem. 11, 2i.
14- Ierem, 19, 11.

Deart s'a fcut tria voastr, i
n'at vrut s auzii, ci ai zis:

16. Pre cai vom fugi, pentru aceea

vei fugi, i ai zis: pre cai iui vom
încîicâ, pentru aceea iui vor fi cei -,

ce v vor goni pre voi.

17. O mie vor fugî de glasul u-

nuia, i de glasul a cinci vor fugî

muli, pân ce vei rmâneâ ca un

catart de corabie^ pre munte, i ca

un steag, ce se poart pre deal.

18. i iar va atepta Dumne-
zeu, ca s se îndure spre voi, i
penfTU aceea se va înla, ca s v
miluiasc pre voi, c judector este

Domnul Dumnezeul vostru, unde ai

lsat slava voastr? Fericii toi cei

ce rmânei într'însul.

19. Pentruc popor sfânt va l-
cui în Sion, i în Ierusalim cu plân-

gere a plâns, miluefe-m, milui-te-

va, glasul strigrei tale când l-au v-
zut, te-au ascultat.

20. i va dâ vou Domnul pâi-

nea necazului i apa nevoii, i mai

mult nu se vor apropiâ de tine cei

ce te înai pre tine, c ochii ti

vor vedeâ pre cei ce te înal.
21. i urechile fale vor auzi cu-

vintele celor ce te-au înelat, cari

zic: aceasta este calea, s mergem
pre ea ori deadreapta sau deastânga.

22. i vei pângri idolii cei fere-

cai cu argint, i cei ferecai cu aur

i'i vei zdrobi mrunt, i'i vei arunc
ca o cârp lepdat, i ca nite gu-

noiu îi vei lepda.

23. Atunci va fî ploaie sminei
câmpului tu, i pâinea rodului p-
mântului tu va fi mult i gras,

i se vor pate vitele tale în ziua

aceea în loc gras i larg.

24. Taurii votri i boii, cei ce lu-

creaz pmântul, vor mâncâ paie

mestecate cu orz vânturat.

15. Plâng. 3, 26.

17. Lev. 26, 8, 36.

18. Ps 2, 11. 22. 64, 6.

23. Lev. 26, 4: Ierem- 14, 22.
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25. i va ii în tot muntele înalt,

i în fot dealul înalt va curge ap
în ziua aceea, când vor pieri muli

i când vor cdeâ turnuri.

26. i va fî lumina lunii ca lu-

mina soarelui, i lumina soarelui va

îi de apie ori mai mare în ziua a-

ceea, când va vindeca Domnul zdro-

birea poporului su, i durerea ranei

îale vs vindeca.

27. lat numele Domnului vine du-

p mult vreme, arztoare mânie,

cu mrire cuvântarea buzelor lui,

cuvântare plin de mânie, i iui-

mea mâniei lui ca focul va mâncâ.

28. i duhul iui, ca apa în vale

curgând, va veni pân la grumaz,

i se va împri, ca s turbure nea-

murile pentru rtcirea îor cea de-

art, i'i va goni pre ei rtcirea,

i'i va prinde înaintea feei îor.

29. Au totdeauna se cade s v
veselii voi, i s intrai întru cele

sfinte ale mele totdeauna, ca i când

ai prznuî, i ca i când v'ai ve-

seli, s intrai cu fluer în muntele

Domnului, la Dumnezeul lui Israil?

30. i auzit va face Domnul m-
rirea glasului su, i mânia brau-

lui su, o va arta cu mânie i cu

urgie, i cu flacre mistuitoare, fu-

nâ-va tare, i ca apa i ca grindina

care cu sil se pogoar.

31. C prin glasul Domnului se

vor birul Asirienii, cu rana, cu care

va bate pre ei.

32. i va îî prin prejurul lui, de

unde avea ndejde de ajutor, întru

cari au ndjduit, aceia cu tâmpine

i cu alute vor dâ rsboiu asupra

lui din schimbare.

33. C tu mai 'nainfe de zile te

vei pedepsi, au doar i ie s'a g-
tit s împreti ? Vale adânc, lem-

ne zcând, foc i lemne multe mâ-
niea Domnului, ca o vale de iarb
pucioas aprins.

CAP. 31.

Blestem întreit asupra legatarei cu E-
ghipetul i Asiria. Dumnezeu însu

va izbvi Israilul.

Vai celor ce se pogoar în Eght-

pef pentru ajutori Celor ce n-
djduesc în cai i în care, pentru

c sunt multe, i de clrei mul-

ime mult, i n'au ndjduit înfru

sfântul lui Israil, nici au cutat pre

Dumnezeu.

2. Iar el îneîepete ;au adus a-

supra lor rele, i cuvântul iui nu
va îî îndeerf, i se va scula asu-

pra caselor oamenilor ri, i asu-

pra ndejdei lor cei dearte.

3. Spre Eghiptean om i nu
Dumnezeu, spre trupuri de cai, i
nu este ajutor, iar Domnul va pune
mâna sa preste ei, i vor osteni cei

ce ajut, i toi împreun vor pieri

de sabie.

4. C aâ mi au zis mie Domnul:
precum când strig leul, sau puiul

de leu pentru vânatul, care l-a prins,

i strig pentru el pân se umplu

munii de glasul lui, i se biruesc,

i de mulimea mâniei lui se sperie;

aâ se va pogorî Domnul Savaot, ca

s deâ rsboiu pre muntele Sionului,

pre munii lui.

5. Ca pasrile ce zboar, aâ va

acoperi Domnul Savaot Ierusalimul,

i'i va scuti, i'i va scoate, i'i va

ocroti, i'i va mântui.

6. Inloarcei-v cei ce sftuii sfat

adânc i frdelege, fii lui Israil.

?. Pentruc în ziua aceea vor le-

pda oamenii cele fcute de mâini,

din argint, i cele fcute de mâini,

din aur, care le-au fcut mâinile lor.

8. i va cdeâ Asur nu de sa-

bie de brbat, nici sabie de om îl

va mâncâ pre el, i va fugi nu de

31. 1. Ps. 10, 8. 2. Plâng. 3, 37.
3. Iezech. 28- 9. 4. Ps. 103, 22.

5. H doua Lege 32, II.

8. 2 Parat. 32, 21.
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faa sbiei, i tinerii lui vor fi bi-

ruii.

9. C cu piatr se vor încunjurâ

ca i cu an, i se vor biruî, iar

cel cc va fugi se va prinde. Ace-

stea zice Domnul: fericit este cel

ce are în Sion smân, i caznici

în Ierusalim.

CAP. 32.
Fgduin despre timpuri fericite.

C iat împrat drept va împri
i boierii cu judecat vor stpâni.

2. i va fi omul ascunzând cu-

vintele sale, i se va ascunde, ca

apa ce curge, i se va artâ în Sion

ca un rîu curgtor mrit în pmânt
setos.

3. i mai mult nu vor fi ndj-
duind spre oameni, ci vor dâ ure-

chile sale spre auzire.

4. i inima celor slabi va luâ a-

minte, ca s auz, i limbile celor

gângavi, curând vor înv a grî
pace.

5. i mai mult nu vor zice celui

nebun s stpâneasc, i nu vor

mai zice slugile tale, taci.

6. C cel nebun, nebune va grî, i
inima lui dearte va gândi ca s s-
vârasc frdelege, i s griasc
ctre Domnul înelciune, ca s ri-

sipeasc sufletele cele flmânde i
sufletele cele setoase s le fac de-

arte,

7. C sfatul celor ri frdelege
va sftui, ca s strice pre cei sme-

rii cu cuvinte nedrepte, i s risi-

peasc cuvintele celor smerii la ju-

decat.

8. Iar cei credincioi înelepte au

sftuit i sfatul acesta va rmâneâ.
9. Femei bogate sculai-v i a-

uzii glasul meu, fete întru ndejde
auzii cuvintele mele.

10. Zilei anului pomenire facei

întru durere cu ndejde. Sfâritu-

s'a culesul, încetat-a semntura,
mai mult nu va veni.

11. Spimântai-v i v întristai

cele ce n'avei grije, desbrcai-v,
fii goale, încingei-v cu saci mij-

loacele voastre.

12 i batei-v pieptul, de dorul

arinei i pentru rodul viei.

13. In pmântul poporului meu
spini i buruian va rsri, i din

toat casa se va luâ veselia.

14. Cetate bogat, case prsite
bogia cetei vor isâ, case pof-

tite, i vor fi satele peter pân în

veac, veselie coluniîor i pune
turmelor.

15. Pân când va veni preste noi

duh din înlime. i va fi pustiu

Hermeluî.iHermelul ca o dumbrav
se va socoti.

16. i se va odihni în pustie jude-

cata, i dreptatea în Cârmii va lcul
17. i vor fi faptele dreptei pace

i va avea dreapt odihn, i vor

fi ndjduind pân în veac.

18. i va lcuî poporul lui în ce-

tatea pcei, i va lcuî ndjduind
i se va odihni cu avuie.

19. i grindin de va cdea, nu

va veni preste voi, i vor fi cei ce

lcuesc în pduri ndjduind, ca i
cei dela câmpie.

20. Fericii cei ce seamn fot pe

lâng ap, unde boul i asinul calc.

CAP. 33.
Izbvireafgduit poporului lui Dum-

nezeu,

Yai celor cev chinuesc pre voi!

C pre voi nimeni nu v va chi-

nui, i cei ce v defaim pre voi,

nu pre voi v defaim, prinde-se-

vor defimtorii, i se vor dâ, i
ca molia în hain, aâ se vor birui.

2. Doamne miluete-ne, c întru

32- 1- Ps. 44, 6! Zabar. 9, 9. 33. 1- Jud. 1, 7; 1 Imp. 15, 33.
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line am ndjduit, fcutu-s'a smân-
a celor neasculitori spre pierzare;

iar mântuirea noastr în vremea ne-

cazului.

3. Pentru glasul fricei tale s'au

spimânlaf popoarele i s'au risipit

neamurile de frica ta.

4. Iar acum se vor adunâ przile

voastre dela mic i dela mare, pre-

cum adun cinevâ lcuste, aâ v
vor batjocori pre voi,

5. Sfânt este Dumnezeu cel ce l-
cuete în ceruri înalte, umplutu-s'a

Sionul de judecat i de dreptate.

6. In lege se vor dâ, în vistierii

mântuirea noastr, acolo este în-

elepciune i tiin, i cucernicie

ctre Domnul, acestea suni vistie-

riile dreplfei.

7. lata de frica voastr se vor te-

me aceia, de cari voi v'ai temut,

ajutor vor aveâ dela voi; soli vor

trimite, amar plângând i cerând

pace.

8. C se vor pustii cile lor, în-

cetat-a frica neamurilor, i aez-
mântul cel fcut cu ei s'a stricat,

i nu'i vei socoti pre ei oamenii

9. Plâns-a pmântul, ruinatu-s'a

Livanul, pustiu s'a fcut Saronul, a-

rtat va fî Galileia t Carmiîul.

ÎO. Acumm voiu scuiâ zice Dom-
nul, acumm voiu mrî, i m voiu

înl.
11. Âcum vei vedeâ, acum vei

simjî, deart va fi tria duhului vo-

stru, foc v va mânca pre voi.

12. i vor fi neamurile arse, ca

spinul cel aruncat în arin i ars.

13. Auzi-vor cei de departe, cele

ce am fcut, i cei de aproape vor

cunoate puterea mea.

14. Deprfatu-s'au din Sion cei

frdelege, apucâ-va cutremur pre

cei necurai, cine va spune vou,
c foc arde? Cine va spune vou
Jocul cel venic?

15. Cel ce umbl întru dreptate,

cel ce grele cale dreapt, cel ce

urte frdelegea i nedreptatea,

cel ce'i ferete mâinile de daruri,

cel ce'i astup urechile, ca s nu
auz judecata sângelui, cel ce'i în-

chide ochii, ca s nu vaz nedrep-

tate.

16. Acesta va lcui în peter în-

nalt de piatr tare, pâine se va dâ

lui, i ap lui de but.

17. Împrat cu mrire vei vedeâ

i ochii votri vor vedeâ pmânt
departe.

18. Sufletul vostru va cugeta frica

Domnului; unde sunt crturarii? Un-

de sunt sfetnicii? Unde este cel ce

numr pre cei ce hrnesc popor

mic i mare?

19. Cui n'ai dat sfat, nici a tiuf

glas adânc gritor, ca s nu auz;
popor defimat i cel ce aude nu are

pricepere.

20. Iat Sionul cetatea, mântuirea

noastr, ochii ti vor vedeâ Ierusa-

limul, cetatea cea bogat, corturile

care nu se vor clti, nici se vor clii

parii cortului lui în vreme venic,
nici sforile lui nu se vor rumpe.

21. C numele Domnului mare este

vou, în locul vostru va fi rîuri l
vi late i largi, nu vei umbl pre

calea aceasta, nici va umbl cora-

bie vâslind, c Dumnezeul meu mare

este, nu m va trece.

22. Domnul este judectorul no-

stru, Domnul este stpânul nostru,

Domnul este împratul nostru, Dom-
nul însu ne va mântui pre noi.

23. Ruplu-s'au funiile tale, c n'au

biruit, catargul tu s'a plecat, nu

va slobozi vetrelele, nu va ridic

semn, pân ce se va dâ spre prad;

pentru aceea muli chiopi prad
vor face.

24. i nu va zice: ostenesc popo-

rul cel ce lcuete într'însele, c s'a

iertat lor pcatul.

15. Psalm 14, 2. 20. Ps. 45, 5,



ISAiEI 34-35 855

C AP- 34 -

prorocie
împroiiva Idumeii.

A propieti .v neamuri, i auzii bo-

A ieri auz ^pmântul, i cei ce

iacuesc pre dânsul, lumea i po-

norul cei dintru dânsa.

2 C rnânia Domnului este pre-

Sle toate neamurile i urgia lui pre-

ste numrul lor, ca s'i prinz pre

e l
i s'i dea pre ei la junghiere.

'3. i râni{ii ;lor i morii se vor

lepda, i se va suî putoarea lor,

l S e vor udâ munii cu sângele lor.

4. i se vor cutremur toate pu-

terile cerului, i se va învlui ce-

rul ca o hârtie, i toate stelele vor

cdea tea frunzele [de pre vi, i

cum cad frunzele din smochin.

5. lmbtatu-s'a sabia mea în cer,

ial preste Idumeea se va pogor?,

i preste poporul pierzrer cu ju-

decat.

6. Sabia Domnului s'a umplut de

sânge, îngratu-s'a din grsimea

de sânge de api i de miei, i de

seu de tauri i de berbeci, c jertf

*ste lui Dumnezeu înVosor, i |un-

gbiere mare în Idumeea.

7. i vor cdea cei grai împre-

un cu ei, i berbecii i taurii, i
se va îmbat pmântul de sânge,

i lutul lui, i se va umplea de gr-

simea lor.

8. C ziua judeceî Domnului este

i anul izbândirei judecajei Sionului.

9. i se vor preface vile ei în

smoal, i pmântul ei în pucioas
i va fi pmântul ei arzând ca r-
ina,

10. Noaptea i ziua, i nu seva
stinge în vreme venic, i se va

suî fumul ei în sus, întru neamuri

i în vreme mult se va pustii.

11. i vor lcui într'însa pasri,

34« 4- Hpoc. 6, 12, 13, 14.

5. lerem. 46, 10; Ezecb. 35, 7.

6. Ierem. 47, 24.

10. Hpoc. 14, 11 si 19, 3.

i arici i stârci i corbi, i se va

arunca preste ea funia de msur
a pustiei, i Onochentauri vor l-
cui într'însa.

12. Domnii ei nu vor fi, c îm-

praii ei i cei mai mari ai ei vor

pieri.

13. i vor rsri în cetile ei lem-

ne spinoase, i în anurile ei, i
vor îî slauri Sirinilor i cuib stru-

ilor.

14. i se vor întâmpin Dimonii

cu Onochentauri, i vor strig unul

ctre altul, acolo se vor odihnî 0-

nochentauri,c i-au aflat lor odihn.

15. Acolo i-a fcut cuib ariciul,

i a mântuit pmântul pre fiii lui

cu temeiu. Acolo s'au întâmpinat

cerbii, i i-au vzut feele lor.

16. Cu numr au trecut, i nici

unul dintru ei n'a pierit, unul pre

altul nu cut, c Domnul au porun-

cit lor, i duhul lui i-a aaunat pre ei.

17. i el va arunca lor sori i
mâna lui a împrit lor ca s se

pasc, în vreme venic vei mo-
teni, în neamurile neamurilor se

vor odihni într'însul.

CAP. 35.
Starea de fericire a Bisericei.

Yeselete-fe pustia cea însetat,

i s se bucure pustia i s în-

floreasc ca crinul.

2. i vor înflori i se vor bucur
pustiile Iordanului. Mrirea Livanu-

lui s'a dat ei i cinstea Carmilului, i
poporul meu va vedea slava Dom-
nului, i înlimea iui Dumnezeu.

3. Intrii-v mâini slabe, i ge-

nunchi slbnoage mângâei-v.

4. Cei slabi de inim cu cugetul

întrii-v i nuv temei; iat Dum-
nezeul nostru cu judecat rspl-
tete i va rsplti, acela va veni

i ne va mântui pre noi.

11. 4. Imp. 21, 13; Hpoc. 18, 2.

35. j. 55, 12. „V. Iov 4, 3; Evrei 12, 12.
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5. Afund se vor deschide ochii

orbilor, i urechile surzilor vor auzî.

6. Afuncea va sri chiopul ca

cerbul, i limpede va fi limba gân-

gavilor, c s'a vrsat în pustie ap,
i vale în pmânt însetat.

7. i vor fl cele fr de ap bli,

i în pmântul cel însetat izvor de

ap va fi, acolo va fi veselia pa-

srilor i lcauri de turme, de tre-

stie i blji.

8. Acolo va fi cale curat, i cale

sfânt se va chemâ, i nu va trece

acolo necurat, nici va fi acolo cale

spurcat, cei risipii vor merge pre

dânsa i nu vor rtci.

9. i nu va îi acolo leu, nici hiar
cumplit nu se va sui pre dânsa,

nici se va afîâ acolo; ci vor merge

pre dânsa cei mântuii i alei de

Domnul.

10. i se vor întoarce i vor veni

în Sion cu veselie i cu bucurie

i desftare venic preste capul

lor, lauda i bucuria i veselia îi

va ajunge pre dânii, i va fugi du-

rerea i întristarea i suspinarea.

CAP. 36.
Nvlirea lui Senaherim în Iudeea.

Ameninrile lui Rapsachi.

Ci a fost în anul al patrusprezecelea

V al împriei lui Ezechia, suitu-s'a

Senahirim împratul Asirienilor a-

supra cetilor celor tari ale Iudeei

i le-a luat.

2. i a trimis împratul Asirieni-

lor pre Rapsachi din Laxis în Ie-

rusalim la împratul Ezechia cu

putere mult, i a sttut la ducerea

apei lacului celui din sus în calea

arinei nlbitorului.

3. i a ieit lâ el Eliachim al lui

Helchie dregtorul casei,Somna seri-

5. Ps. 49, 3; Mat. 11, 5.

6. Mat. 9, 33; loil 3, 18. 10. Hpoc. it, 4.

36. 1> 4 Imp. 18, 13; 2 Par. 32, 1; Sirab
48, 21.

itoruî, i Ioah al lui Asaî hrotio- m
graful.

jj
4. i le-a zis lor Rapsachi: spu. 1

nei lui Ezechia: acestea zice îm.
"1

pratul cel mare, împratul Asirie- I
nilor.

|
5. în ce ndjdueti? Au doar 1

cu sfatul, sau cu cuvintele buzelor 1

se face rsboiul? i acum întru ci- 1
ne ndjdueti, de nu asculi de î

mine? |

6. Iat ndjdueti în toiagul de ^

trestie cel frânt, în Eghipet, preca-

rele de se va rezem omul, va in-

tr prin mâna lui i o va guri; aa
este Faraon împratul Eghipetului,

i toi cei ce ndjduesc î"fr'însuL

7. Iar de zicei: întru Domnul Dum-
nezeul nostru ndjduim, au nu a-

cela este, cruia a luat Ezechia cele

înalte ale lui i jertfelnicile lui? i a

zis ludei i Ierusalimului: înaintea i

jertfelnicului acestuiasv închinai.

8. Acum alipii-v de Domnul meu
împratul Asirienilor i voiu d vo-

u dou mii de cai, de vei puteâ

s dai clrei pre ei.

9. i cum vei puteâ s v ar-

tai înaintea feei biruitorilor locu-

rilor? Robi sunt cei ce ndjduesc
în Eghipteni i în cal i în clre.

20. i acum au fr de Domnul

ne-am suit asupra rei acetia, ea

s o batem pre ea? Domnul au zis

ctre mine: sue-te asupra pmân-
tului acestuia, i'l stric pre el.

11. i a zis Eliachim i Somna
scriitorul i Ioah ctre Rapsachi:

grete slugilor tale Sirienete, c
înelegem noi, i nu ne gri nou
Jidovete, i pentru ce griefi de

aud oamenii cei de pre zid?

12. Iar Rapsachi a zis ctre ei:

au doar la Domnul vostru, sau la

voi m'a trimis pre mine Domnul

meu, s griesc cuvintele acestea?

Au nu la oamenii cei ce ed pre

6. Iezech. 29, 6, 7. 21. 2 Parai. 32, 18.
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zid, ca s mnânce baleg i s
beâ piat împreun cu voi?

13. i a sttut Rapsachi, i a stri-

gat cu glas mare Jidovete, i a zis:

auzii cuvintele împratului celui ma-

re, ale împratului Âsirienilor.

14. Acestea zice împratul: s nu

v înale pre voi Ezechia cu cu-

vinte, nu va putea s v mântuia-

sc pre voi.

15. i s nu zic vou Ezechia,

c v va mântui pre voi Dumnezeu,

i nu se va dâ cetatea aceasta în

mâinile împratului Âsirienilor.

16. S nu ascultai de Ezechia,

acestea zice împratul Âsirienilor:

de vrei s fii fericii, ieii la mine
i mâncai ".fiecare viea sa i smo-

chinii si, i bei ap din fântânile

voastre.

17. Pân ce voiuveni i v voiu

muf pre voi în pmânt, care este

ca i pmântul vostru, pmânt de

grîu i de vin, i de pâine i de vii.
j

18. S nu v însîe pre voi E-

zechia, zicând: Dumnezeu v va iz-

bvi pre voi, au doar a izbvit vre

unul din dumnezeii neamurilor ara
sa din mâna împratului Âsirienilor ?

19. Unde este Dumnezeul lui E-

mat? i al lui Arîat? i unde este

Dumnezeul cetei Sepfarimului? Au
putut-a mântui Samaria din mâna
mea?

20. Cine din dumnezeii tuturor

neamurilor acestora au mântuit p-
mântul su din mâna mea? Cum
va mântuî Dumnezeu Ierusalimul din

mâna mea?
21. i au tcut, i nimeni nu i-au

rspuns lui cuvânt, c a îost po-

runcit împratul, ca nimic s nu'i

rspunz.

22. i a intrat Eliachim al lui Hel-

chie dregtorul casei, i Somna scri-

itorul otirii, i îoah al lui Asaf hro-

36-37 857

nograful la Ezechia, cu hainele rup-

te i spuser lui cuvintele lui Rap-

sachi.

CAP. 37.

Rugciunea lui Ezechia. Izbvirea
Ierusalimului.

i a îost dac a auzit împratul

Ezechia, i-a rupt hainele i s'a

îmbrcat cu sac, i s'a suit în casa

Domnului.

2. i a trimis pre Eliachim dre-

gtorul casei, i pre Somna scrii-

torul, i pre cei mai btrâni dintre

preoi îmbrcai cu saci la îsaia

prorocul fiul lui Amos i ziser lui:

3. Acestea zice Ezechia: ziua ne-

cazului i a ocrei i a mustrrei

i a mâniei este ziua de astzi; c
a sosit durerea celei ce va s nasc
i nu poate nate.

4. Doar va auzi Domnul Dumne-

j

zeu! tu cuvintele lui Rapsachi, care

I
le-a trimis împratul Âsirienilor, ca

s ocrasc pre Dumnezeul cel viu

i s ocrasc cuvintele, care le-au

auzit Domnul Dumnezeul tu, i te

roag ctre Domnul Dumnezeul tu
pentru rmaii acetia.

5. i au venit slugile împratului

Ezechia la Isaia.

6. i îe-a zis lor Isaia: aa s zi-

cei ctre domnul vostru: acestea

zice Domnul: s nu te temi de cu-

vintele, care ai auzit, cu care m'au

ocrît solii împratului Âsirienilor.

7. lat eu trimit într' însui duh, i
auzind veste, se va întoarce în ara

sa, i va cdeâ de sabie în pmân-
tul su.

8. i s'a întors Rapsachi, i a a-

îlat pre împratul Âsirienilor dând

rsboiu asupra Lovnii.

9. i a auzit c a purces deîa

Lahis, i a ieit Taraca împratul

21. 4 Imp. 18, 36.

37. 1. 4 Imp. 19, 1. 8. 4 Imp. 19, 8.

9. Ierem. 34, 7.
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Eliopilor, ca s'l încunjure pre el,

i auzind aceasta s'a întors i a

trimis soli la Ezechia zicând:

10. Aâ vei grî lui Ezechia îm-

pratul Iudeei: s nu le înale pre

line Dumnezeul tu, întru carele n-
djdueli zicând: nu se va dâ Ie-

rusalimul în mâna împratului Asi-

rienilor.

11. Au nu ai auzit tu, cele ce au

fcut împrajii Asirieniîor, cum lot

pmântul l-au stricat? i fu doar
vei scpa?

12. Au doar mânfuitu-i-au pre

ei dumnezeii neamurilor, pre cari

i-au pierdut prinii mei, pre Gozsn

i pre Haran i pre Rasem, cari sunt

în ara Teemat.

13. Unde sunt împraii Emafu-

lui i ai Arîatuiui i ai cetei Ep-

îarimuîui, Annâ i Ava.

14. i a luat Ezechia cartea dela

soli, i o a cetit, i s'a suit încasa

Domnului, i o a deschis înaintea

Domnului.

15. i s'a rugat Ezechia ctre Dom-
nul zicând:

16. Doamne Savaof Dumnezeul lui

Israil, cel ce ezi pre Heruvim, tu

singur eti Dumnezeu a toat îm-

pria lumei, tu ai fcut cerul i
pmântul.

17. Pleac Doamne urechia ta, a-

scult Doamne, deschide Doamne
ochii ti, caut Doamne i vezi, i
auzi toate cuvintele Iui Senahirim,

care le-a trimis, ca s ocrasc pre

Dumnezeul cel viu.

18. C cu adevrat Doamne, au

pustiii toat lumea împraii Asiri-

eniîor i ara lor,

19. i au aruncat idolii lor în foc,

pentruc nu erau dumnezei, ci lu-

cru de mâini omeneti, lemne i
pietre, l-au pierdut pre ei.

20. i acum Doamne Dumnezeul

13. 4 Imp. ÎS, 34 i 19, 13.

19, 2 Parai. 32, 19.

nostru, mântuete-ne de mâna lor

ca s cunoasc toat împria pg*

mânlului, c tu singur eti Dum-
nezeu.

21 . i trimis au fost Isaia fiul lui

Amos la Ezechia, i i-a zis lui: a-

cestea zice Domnul Dumnezeul lui

Israil: auzit-am cele ce te-ai rugat

ctre mine pentru Senahirim împ-
ratul Asirieniîor.

22. Acesta este cuvântul, care l-au

grit despre el Dumnezeu : defima-

tu-fe-a i te- a batjocorit fecioar fata

Sionului, asupra ta a cltit capul

fiica Ierusalimului.

23. Pre cine ai ocrîf i ai înt-

râtat? Sau asupra cui ai înlat gla-

sul tu? i n'ai ridicat spre înl-

ime ochii ti, ctre sfântul lui Israil?

24. C prin soli ai ocrît pre Dom-
nul, c ai zis: cu mulimea carelor

eu m'am suit la înlimea munilor,

i la cele de pre urm ale Livanu-

lui, i am tiat înlimea chedru-

lui lui, i frumuseea chiparosului

i am intrat în partea cea înalt a

pdurii.

25. i am pus pod, i am pustiit

ape i toat adunarea apei.

26. Au n'ai auzit demult cele ce

am fcut eu? Din zilele cele de de-

mult am rânduit, i acum am ar-
tat, ca s pustiesc neamurile întru

trii, i pre cei ce lcuesc în ce-

ti tari.

27. Slobozit-am mâinile i s'au ri-

scat, i s'au fcut ca iarba uscat
de pre acoperi i ca troscotul.

28. i acum odihna ta i ieirea

ta i intrarea ta eu o tiu.

29. i mânia ta, cu care te-ai mâ-
niat, i amrciunea ta s'au suit la

mine, i voiu pune cpstru în na-

sul tu i zbale în buzele tale, i
te voiu întoarce înapoi pre calea,

pre care ai venit.

30. i acesta va fi ie semn, m-
29. 4. Imp. 19, 28.
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jiânc în anul acesta cele ce ai se-

*
Tli si în anul al doilea rm-

iar în anul al treilea sein-

SnV secerafi '
?i sdl|i vii ?i mân"

rii road lor.

31 i vor fl cd rnia ?i în Iudeea >

vor slobozi rdcini în jos, i vor

face smân în sus.

32 c din Ierusalim vor îî cei r-

mai» i cei mân<ui lj
di" muntele

Sionîilui, râvna Domnulr? Savaot

va face acestea.

33. Pentru aceea aâ zice Dom-

nul asupra împratului Asirienilor:

nu va inirâ în cetatea aceasta, nici

va slobozi asupra ei sgeat, nici

va pune asupra ei pavz, nici o

va încunjurâ cu an.
34. Ci pre calea, pre care a ve-

nit, pre aceea se va înapoia, i în

cetatea aceasta nu va intra.

35. Acestea zice Domnul: aprâ-

voiu cetatea aceasta, ca s o mm-
luesc pentru mine i pentru David

slug3 mea.

36. i a ieit îngerul Domnului,

i a ucis din otirea Asirienilor o

sut i optzeci i cinci de mii, i
sculându-se dimineaa a aflat toate

trupurile moarte.

37. i înapoindu-se s'a dus Se-

nahirim împratul Asirienilor i a

lcuit în Ninevi.

38. i când s'a închinat el în casa

lui Asarah dumnezeul lui, domn al

prinilor lui, Adrameleh i Sarasar

feciorii lui l-au omorît cu sbiile i
ei au fugit în Armenia, i a împ-
rii Âsordan feciorul lui în locul lui.

CAP. 38.
Boala î vindecarea lui Ezechia.

Rugciunea lai.

i a fost în vremea aceea boln-

fvitu-s'a Ezechia de moarte, i a
S

55. 4 hnp. 9, 35 i 20, &. 36. 2 Parai, 32,
21 j Tovie 1, 15; Sirah 48, 24, 25. 37. 1 Ma-
cat). 7, 41; 38. 2 Macab. 8, 19; 4 Imp. 19,

37; 2 Parai. 32, 21.

38. 1- 4 Imp. 20, l; 2 Parai. 32, 24.

venit la dânsul prorocul îsaia fe-

ciorul lui Amos, i i-a zis lui, aâ
zice Domnul: rânduete'i casa ta,

c vei muri lu i nu vei trî.

2. i s'a întors Ezechia cu faa

la perete, i s'a rugat ctre Dom-
nul zicând:

3. Âdu'i aminte Doamne, cum am
umblat înaintea ta cu dreptate î
cu inim curat., i cele plcute în-

naintea ta am fcut; i a plâns E-

zechia cu plângere mare.

4. î a fost cuvântul Domnului

ctre Isaia, zicând:

5. Mergi i zi lui Ezechia: ace-

stea zice Domnul Dumnezeul tat-

lui tu David: auzit-am rugciunea

ta, î am vzut lacrmile tale, i
iat adaog vieei tale cincisprezece

ani.

6. i din mâna împratului Asi-

rienilor te voiu izbvi pre tine i
cetatea aceasta, i ie voiu scuti pen-

tru cetatea aceasta.

7. i acesta va fi ie semn dela

Domnul, c va face Dumnezeu cu-

vântul acesla, precum au grit.

8. Iat eu voiu întoarce umbra

treptelor pre care s'a pogorît soa-

rele cu zece Irepte în casa tatlui

tu, întoarce-voiu soarele cu zece

trepte, pre care s'a pogorît umbra,

i s'a suit soarele cele zece Irepte,

pre care s'a pogorît umbra.

9. Bugciunea lui Ezechia împra-

tul iu&eei, când s'a bolnvit i s'a

sculat din boala sa.

10. Eu am zis întru înlimea zi-

lelor mele: merge-voiula porile ia-

dului, prsl-voiu anii cei rmai.
11. Zis-am: nu voiu mai vedea

mântuirea lui Dumnezeu pre pmân-
tul celor vii, mai mulf nu voiu ve-

dea mântuirea lui Israil pre pmânt,
nu voiu mai vedea om cu cei ce

icuesc.

3. Ps. 105. 4; Sirab 48, 25, 26.

8. Sirab 48, 26. 11. Ps. 30, 23.
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12. Lipsitu-m'am de rudenia mea,

prsil-am rmia vieei mele, ie-

il-a i s'a dus dela mine, precum

stric cortul cel ce 1-a întins, du-

hul meu s'a fcut la mine ca pânza

pânzarului, care este aproape de

tiat.

13. In ziua aceea datu-m'am pân
diminea|, ca un leu aâ a zdrobit

toate oasele mele, c de diminea
pân în noapte m'am dat.

14. Ca o rândunea, aâ voiu gl-

sul, i ca porumbia aâ voiu geme.

15. C s'a sfârit ochii mei, c-
utând ia înlimea cerului ctre Dom-
nul, cel ce m'au mântuit pre mine,

i au luat dela mine durerea sufle-

tului meu.

16. Doamne, despre dânsul s'a spus

tie, i ai deteptat duhul meu, i
mângâindu-m m'ai învieat.

17. Iat în pace este amrciu-
nea mea, c ai scos sufletul meu
ca s nu piar, t ai lepdat dina-

poia mea toate pcatele mele.

17. C nu cei din iad te vor l-
ud pre tine, nici cei mori te vor

binecuvântâ, nici vor ndjdui cei

din iad mila ta.

19. Ci cei vii bine te vor cu-

vânt, precum i eu, pentruc din

ziua de astzi, voiu face pe prunci

spre a vesti dreptatea la.

20. Doamne al mântuirei mele, i
nu voiu încet a te binecuvântâ cu

cântare în toate zilele vieei mele

înaintea casei tui Dumnezeu.

21. i a zis Isaia ctre Ezechia

:

iâ o legtur de smochine, i le

zdrobete, i f aluat, i'l pune dea-

supra, i te vei însnfoâ.
22. i a zis Ezechia: acesta va fî

semn iui Ezechia, c m voiu sul

în casa lui Dumnezeu.

12. Plâng. 3, 53.
17. Ps. 49, 18.

18. Ps. 6, 5; 29, 9 i 87, 11.

19. Ps. 77, 3.

21. 4 Imp. 20, 7.

CAP. 39. 1
Ezechia arat vistieriile sale solilor-4

din Vavilon, Pedeapsa lui. J

In
vremea aceea trimis-a Merodah '

Valadan feciorul lui Valadan îm-

'

!

pratul Vaviioniei cri i soli î

:

daruri la Ezechia.
j

2. C auzise: cum c a fost bol- ^

nav de moarte, i cum c s'a în- ;

sntoat, i s'a bucurat de ei E-
'

zechia bucurie mare, i le-a arlat

lor casa vistieriilor lui, i a argin-

tului i a aurului i a smirnei cei

alese, i a aromatelor i a mirului

i toate cmrile vaselor vistieriei,

i toate câte erau în vistieriile lui, j 1

nimic n'a fost, care s nu fl artat 1

lor Ezechia în casa sa, i în toat

stpânirea sa.

3. i a venit Isaia prorocul la îm?

pratul Ezechia i *a zis ctre el:

ce zic oamenii acetia? i de unde

au venit la tine? i au zis Ezechia;

din pmânt departe au venit la mine

din Vavilon.

4. i a zis Isaia: ce au vzut în

casa ta? i a zis Ezechia: toate

cele din casa mea au vzut, i ni-

mic nu este în casa mea, ce s nu

fî vzut, înc i cele din vistieriile

mele le-au vzut.

5. i a zis Isaia lui: ascult cu-

vântul Domnului Savaot.

6. Iat vor venî zile zice Domnul,

i vor lu toate din casa ta, i câte

au strâns prinii ti pân în ziua a?

ceasta în Vavilon vor veni, i nimic

nu vor ls.
7. i au zis Dumnezeu, c i din

fiii ti, cari vei nate tu, vor lu i
vor face fameni în casa împratu-

lui Vavilonenilor.

8. i a zis Ezechia ctre Isaia*.

bun este cuvântul Domnului, care

l-au grit, dar s fie pace i drep-

tate în zilele mele.

39. 1. 4 Imp. 20, 12. 7. Daniil 1, 3, 4.
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CAP- 40.
Prorocia desfre Mergtorul înainte.

Mângâeii, mângâei pre poporul

meu, zice Dumnezeu! vostru.

2. Preoi grii la inima Ierusali-

mului, mângâei'l pre dânsul, c s'a

plinii smerenia lui, dezlegalu-s'a p-
catul lui, c a luai din mâna Dom-

nului îndoite pcatele sale.

3. Glasul celui ce strig în pu-

stie: gtii calea Domnului, drepte

îacei crrile Dumnezeului nostru.

4. Toat valea se va umplea, i
lot muntele i dealul se va pleca i
vor tî cele strâmbe drepte i cele

coluroase ci netede.

5. i se va arta slava Domnului

i va vedea tot trupul mântuirea lui

Dumnezeu, c Domnul au grit.

6. Glasul celui ce zice: strig, i
am zis: ce voiu striga ?

7. Tot trupul iarb, i toat m-
rirea omului ca floarea erbei.

8. Uscatu-s'a iarba i floarea a

czut, iar cuvântul Dumnezeului no-

stru rmâne în veac.

9. In munte înalt te sue, cei ce

bine vesteti Sionului, înal întru

trie glasul tu, cel ce bine vesteti

Ierusalimului, înlai-v nu v te-

mei, zî cetilor Iudei:

10. Iat Dumnezeul vostru, iat

Domnul, Domnul cu trie vine, i
braul lui cu stpânire, iat plata

lui cu el i lucrul înaintea lui.

11. Ca pstorul va pate turma

sa, i cu braul su va aduna mieii,

i va mângâia pre cele ce au în

pântece.

12. Cine a msurat cu mâna apa

i cerul cu palma, i tot pmântul
cu pumnul? Cine a pus munii cu

cântarul i dealurile cu cumpna.

40. 1. 66, 13, 2. Zabar. 9, 12. 3. Mateiu
3, 3; Marcu 1, 3; Lucâ 3, 4! loan 1, 23.

7. Ps. 89, 5i Iov 14, 1, 2; Sirab 14, 18;
Jacov 1, io; 1 Petru 1, 24. 8. 1 Pete. 1, 25*

,
IU Mibe.a 7, 14; Ezecb. 34, 23: 37, 24;

loan 10, n. 12. Pilde 30, 4.

13. Cine a cunoscut gândul Dom-
nului, i cine a fost sfetnicul lui care

s'î învee pre el?

14. Sau cu cine s'a sftuit i l-a

învat pre el? Sau cine i-a artat

lui judecata, sau cine i-a artat Iui

calea îneîegerei? Sau cine i-a dat

mai 'nainle lui i se va rsplti?

15. De vreme ce toate neamurile

ca o pictur din cad, i ca o ple-

care de cumpn s'au socotit i ca

scuipifuî se vor socoti.

16. Iar Livanul nu este destul spre

ardere, toate vitele nu sunt de a-

juns spre ardere de tot.

17. Toate neamurile ca o nimic

sunt i întru nimic s'au socotit.

18. Cu cine ai asemnat pre Dom-
nul? i cu ce asemnare l-ai ase-

mnat pre el? Au doar teslarul a

fcut chipul?

19. Au doar argintarul topind a-

urul l-a poleit pre el, i asemnare
î-a fcut pre dânsul?

20. C teslarul alege lemn nepu-

tr«gios, i înelepete chibzuefe

cum va tocmi chipul lui ca s nu

se clteasc.

21. N'ai tiut? N'ai auzit? Nu
s'a vestit vou din început? N'ai

cunoscut temeliile pmântului?
22. Cel ce ine încunjurarea p-

mântului, i au pus pre cei ce l-
cuesc pre dânsul ca nite lcuste;

cel ce au pus cerul ca o bolt, i
l-a întins ca un cort spre lcuin.

23. Cel ce au dat pre Domnul, ca

i cum nimic n'ar stpâni, i p-
mântul l-a fcut ca o nimic.

24. C nu vor semnâ, nici vor

sdî, nici se va rdcin în pmânt
rdcina lor; suflat-au asupra lor i
s'au uscat, i viforul ca pre nite

pleve ?i va ridic pre dânii.

13. Ierem. 23, 18; Inel. 9, 13; Rom. 11,

34; 1 Cor. 2, 16.

15. Daniil 4, 34; Fap. 17, 29.

18. Fap. Hp. 17, 29. 20. Ierem, ÎO, 3.

22. Ps. 103, 3; Zabar. 12, 1.

24. Iov 12, 21. 24. Ps. 1, 4.
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25. Acum dar cu cine rn'ai ase- I

mnaf.i m vo!u înl? Zis-au cel
]

sfânt. I

26. Cutai în sus cu ochii votri,

i vedei cine.au fcuf acestea oale?

Cel ce scoale dup numr podoaba

sa, i toafe pre nume le chiam din-

tru mulfa mrire, i cu puterea t-

riei sale nimic n'au ascuns de tine.

27. C au doar zice-vei lacove,

i ce, gril-ai Israile? Ascunsu-s'a

calea mea dela Dumnezeu, i Dum-
nezeul meu au luai judecata mea,

i s'au deprtat?

28. i acum au n'ai cunoscut, sau

n'ai auzit? Dumnezeu cel venic,

Dumnezeu cel ce au aezat margi-

nile pmântului, nu va îlmânzî. nici

se va osteni, nici este aflare îne-

lepciune! lui.

29. Cel ce d flmânzilor întrire,

i celor fr 'de durere, întristare.

30. C vor flmânzi pruncii, i
vor osteni tinerii i cei alei vor

slbi.

31. Iar cei ce ateapt pre Dum-
nezeu vor mutâ tria, i vor lu a-

ripi ca vulturii, alergâ-vor i nu vor

osteni, umblâ-vor i nu vor flmânzi.

CAP. 41.

Puterea lui Dumnezeu i deertciunea
slujirei de idoli.

Innoii-v ctre mine osfroave, c
boierii i-au întrii vîrlulea, apro-

pie-se, i s griasc împreun, a-

tunci judecat vor vesti.

2. Cine au sculat dela rsrituri

dreptate, chemstu-o-au pre ea la pi-

cioarele sale, i va merge; dâ-va

înaintea neamurilor, i pre împ-
rai va spimântâ, i va dâ la p-
mânt sbiile lor, i ca nite puzde-

rii lepdate arcele lor.

25. flvac. 3, 3.

26. Ps. 146, 4; Fac. 2, 1.

28. Ps. 146, 5; Ps. 89, 2; Rom. 11, 33.

31. Ps. 102, 5.

3. i va goni pre ei, irece-va
c

pace calea picioarelor lui.

4. Cine au lucrat i au fcut aci

stea? Chematu-o-au pre ea cel

chiam pre ea dela începutul

murilor, eu sunt Dumnezeul cel dini

tâiu, i la cele viitoare eu sunt. -

5. Vzut-au neamurile i s'au te-

mut i marginile pmântului s'

spimântat l s'au apropiat, i
venit împreun.

6. Judecând fiecare s ajute ve-

cinului su i fratelui, i va zice:?

7. întritu-s'a omul meter, i fie
.-

rarul ce bate cu ciocanul, împreun*
lucrând, c atunci va zice

; înche-*

etur bun este, întritu-o-a pre eaî

cu cuie, pune-vor acestea, i nu se*

vor cltî.

8. Iar tu Israile sluga mea, lacove -

pre care te-am ales, smâna lui A-

vraam, care am iubii.

9. Pre care î-am luat dela mar-

ginile pmântului, i dela locurile

deprtate ale lui te-am chemat, i
i-am zis ie: sluga mea eti tu, a-

lesu-te-am i nu te-am prsit.

10. Nu te teme, c, cu tine sunt

nu te înela, c eu sunt Dumnezeul

lu, cel ce te-am întrit pre tine,

i i-am ajutat ie, i te-am înteme-

iat cu dreapta mea cea cu dreptate.

lî. Iat se vor ruinâ i se vor

înfrunta toi vrjmaii ti, c vor

fi, ca i cum n'ar fi, i vor pieri

loi împrotivnicii ti.

12. Cutâ-vei pre ei i nu vei afl

oameni, cari s te batjocoreasc

pre tine, c vor fi, ca i cum n'ar

fi, i nu vor fi cine s se lupte cu

tine.

13. C eu sunt Dumnezeul tu,

cel ce iu dreapta ta, carele zic ie:

nu te teme.

14. Nu le teme vierme lacove, I-

41. 4. fipoc. 1, 17 i 22, 13.

8. H 2 Lege 7. 6; iacov 2, 23; Eire 19,

5, 6; 2 Parai. 20, 7; 1 Petr. 2, 9.

10. Ierem. 46, 26. 11. Ierem. 30, 13.
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cci
puin îa suflet, eu i-am

S
îl(Je Dumnezeul lu, cel cele

Iesc Pre Hn*. sfântul îui lsrail.

« faia te-am ^cut pre tine, ca

l nite roate nou de car, care

flfasemenea Herstrului, i vei

S' muni, i vei mruni dealuri

\
{ k vei face ca râna.

i6 i'i vei vântura, i'i va luâ

m d vântul l volbura va risipi

L ei- iar tu te vei veseli întru sfin-

ii lui 'lsrail, i se vor bucura s-

racii i lipsit»-
.

17. C vor cut ap i nu va fi

si limba ior de sete s'a uscat; eu

sunt Domnul Dumnezeu, eu îi voiu

auzi pre ei Dumnezeul lui lsrail, i

nu 'i voiu ls pre ei.

18. Ci voiu deschide din muni

rîuri, i în mijlocul câmpiilor fân-

tâni, i voiu face pustia bli de

ape i pmântul cel însetat izvoare

de ape.

19. Pune-voiuîn pmântul cel fr
de ap chedru i fis i mirsin, i
chiparos i plop.

20. Ca s vaz i s cunoasc, i
s gândeasc i s tie împreun c
mâna Domnului au fcut toate ace-

stea, i sfântul lui lsrail le-au artat.

21. Apropie-se judecata voastr,

zice Domnul Dumnezeu, apropiatu-

s'au sfaturile voastre, zice împra-

tul lui lacov.

22. Apropie-se i sv spue vou,
cele ce vor s fie, sau cele ce au

fost mai 'nainte spunei, i vom luâ

aminte i vom cunoate cele de pre

urm i cele ce vor s fie.

23. Spune{i-ne nou, vestii-ne cete

ce vor fi mai pre urm i vom cu-

noate c dumnezei suntei, facei

bine i facei ru, i ne vom mira

i împreun vom vedea.

24. De unde suntei voi? i de

unde sunt lucrurile voastre? Din

16, lecem 15, 7 si 51, 2.

18. Ps. 106, 35; ibîl 3, 18.

pmânt urîciune v'au ales pre voi.

25. Iar eu am ridicat pre cel dela

miaznoapte, i pre cel dela rs-
ritul soarelui; chemâ-se-vor cu nu-

mele meu, vie domnii i ca lutul

olarului i ca olarul, cel ce calc
lutul, aa v vei clca.

26. C cine va spune cele ce au

fost din început? Ca s cunoatem
i cele ce vor s fie i vom zice

:

C adevrate sunt? Nimeni nu este,

care mai 'nainte s spue, nici care

s auz cuvintele voastre.

27. Începtur Sionului voiu d, i
Ierusalimul ?! voiu mângâiâ în cale.

28. C dintru neamuri iat nimeni

nu este, i din idolii lor nu era cine

s spue, i de voiu întreb pre ei

de unde suntei? Nu vor rspunde
mie.

29. C cei ce v fac pre voi, i
cei ce v înal pre voi sunt de-

ertciune.

CAP. 42.
Prorocie despre Mesia.

Iacov sluga mea sprijini'l-voiu pre

el, îsrail alesul meu, primitu-l'a

pre el sufletul meu, daf-am duhul

meu presîe el, judecat neamurilor

va face.

2. Nu va strig, nici va ls, nici

se va auzî afar glasul lui.

3. Trestia frânt nu o va zdrobi,

i inul ce fumeg nu'l va stinge, ci

întru adevr va face judecat.

4. Strlucî-va i nu se va frânge,

pân ce va pune pre pmânt jude-

cat i înlru numele lui neamurile

vor ndjdui.

5. Aâ zice Domnul Dumnezeu,

cel ce au fcut cerul i l-au aezat,

cel ce au întrit pmântul i cele de

pre el, i d suflare poporului, ce

29. Rom. 1, 21.

4-2- i- Mat. 12, 18.

5. 1. Parat. 15, 26; Fapt. Hp. 17, 25.
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esle pre dânsul i duh celor ce um-

bl pre dânsul.

6. Eu Domnul Dumnezeu chemafu-

le-am întru dreptate, i le voiu i-

neâ de mâna la, i le voiu întri,

i te-am dat spre legtur neamu-

lui meu, spre luminare pgânilor.

?. Ca s deschizi ochii orbilor,
|s scoi din legturi pre cei legai, !

i din casa temnijii pre cei ce ed
înlru întunerec.

8. Eu sunt Domnul Dumnezeu, a-

cesta îmi este numele; slava mea
altuia nu o voiu dâ, nici buntjile

mele celor cioplii.

9. Cele din început iat au venit,

i cele nou, care eu le vestesc i
mai 'nainte pân a se vesti, s'au

artat vou.
10. Cântai Domnului cântare nou;

stpânirea lui, slvii numele lui deia

marginile pmântului, cei ce v po-

gorîi în mare i umblai cu cor-

bii printr'înse, ostroavele i cei ce

lcuii înlr'însele.

11. Veselete-te pustie i satele

ei, slaurile i cei ce lcuesc în

Chidar, veselî-se-vor cei ce lcuesc

în pietre, din vârful munilor ver

slrigâ.

12. Dâ-voriui Dumnezeu slav, bu-

ntile lui în ostroave le vor vesti.

13. Domnul Dumnezeul puterilor

va iei i va slrîmâ rsboiul, de-

teptâ-va râvn i va striga asupra

vrjmailor si cu trie.

14. Tcut-am din veci, au doar i
pururea voiu tceâ i voiu rbdâ?
Rbdat-am ca ceea ce nate, dezr-

dcinâ-voiu i voiu usca împreun.

15. Pustiî-voiu muni i dealuri,

i toat iarba lor voiu usca i voiu

pune rîurile ostroave, i blile le

voiu usca.

16. i voiu scoale orbii la calea

care n'au tiut, i voiu face pre ei

s umble pre crrile care nu le-au

6. Lucâ 2, 32. 7. Ps. 101, 21. 8, Ierem.
32, 2. 10. Ps. 95, î; Ps. 97, 2. 11. Ps. 96, 1.

cunoscut; face-voiu lor întunerecul 1lumin i cele coluroase netede 4
acestea sunt cele ce le voiu

iaCp 4
lor i nu-i voiu prsî pre ei. \

17. i ei s'au întors înapoi. Ru. 1
inai-v cu ruine, cei ce nSdj. ^

duii spre cele cioplite, cei ce zi.

|

cei celor turnate: voi suntei durn-

! nezeii nolri.

18. Cei surzi auzii i cei orbi

privii s vedei.

19. i cine este orb, fr numai
slugile mele, i surzi, fr numai
cei ce stpânesc pre ei? Cine este

orb ca cel deprtat? i sau orbit

slugile lui Dumnezeu.

20. Vzut-ai de multe ori i n'ai

pzit, deschisu-vi-s'au urechile i
n'ai auzit.

21. Domnul Dumnezeu au voit ca

s fie drept i s mreasc laud.

22. i am vzul, i poporul a fost

prdat i jefuit, c la în cmri
pretutindenea i în case împreun,

unde i-au ascuns pre ei, fcutu-s'au

prad, i nu era cel ce s scoaf
prada, i nu era cel ce s zic: în-

toarce.

23. Cine este între voi, care va

bga în urechi acestea? Ascultai

cele viitoare.

24. Cine a dat spre jaf pre Iacov

i pre lsrail la cei ce'l prad pre

el? Au nu Dumnezeu, cruia a p-
ctuit i n'a vrut s umble în c-
ile lui, nici s asculte de legea lui?

25. i au adus preste ei iuimea

mâniei sale, i i-a rzbit pre ei r-

sboiul, i cei ce îi ardeau pre ei prin

prejur, i nici unul dintr'înii n'a

cunoscuf.^nici a pus în inim.

CAP. 4:3.

Mângâierea Bisericii în Hrisios i în

patimile lui.

i acum aâ zice Domnul Dumne-

zeu, cel ce le-au fcut pre tine

17. Ps. 96, 7. 19. lezecbil 12, 2.
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wove ce te-au plsmuit pre

Ine israilc; nu te teme, c te-am

tnânluit pre line, chematu-te-am pre

„mnele I8u. al meu efi lu.

2 i de vei frece prin ap, cu line

suni, i rîuril€ nu fc vor acoperi; i

4e vei trece prin foc, nu le vei arde,

flacra nu te va arde pre tine.

3 C eu sunt Domnul Dumnezeul

tu, sfântul lui Irail, cel ce te mân-

taesc pre tine, fcut-am schimbarea

la
Eghipelul i Etiopia i Soina în

locul tu.

4. De când te-ai tcut cinstit în-

naintea mea, mritu-fe-ai, i eu te-

am iubit i voiu dâ oameni pentru

line, i boieri pentru capul tu.

5. Nu te teme, c eu cu line sunt,

dela rsrit voiu aduce smâna ta

i dela apus te voiu aduna.

6. Zice-voiu Crivului: adu, i A-

ustrului: nu opri, adu pre fiii mei

din pmânt departe, i pre fetele

mele dela marginile pmântului.

7. Pre toi, câi se chiam cu nu-

mele meu, pentruc cu mrirea mea
l-am zidit pre el, i l-am plsmuit

i l-am fcut pre el.

8. i am scos popor orb, i o-

chii lor aîjderea sunt orbi, i au

urechi surde.

9. Toate neamurile s'au adunai

împreun, i se vor aduna boierii din-

tru ele. Cine va vestî acestea, sau

cine va spune vou cele ce sunt

din începui? Aduc mrturiile sale

i s se îndrepteze, i s asculte,

i s zic adevrate.

10. Fii mie mrturii, i eu sunt

martor, zice Domnul Dumnezeu, i
pruncul meu, pre care l-tim ales,

ca s li{i i s credei i s cu-

noatei c eu sunt, mai 'nainfe de

mine n'a fost alt Dumnezeu, i du-

p mine nu va îi.

43. 1. Ierem. 30, 15; 46, 27. 2. Ps. 65, 11.

4. Eire 19, 5. 5. 44, 2; Ierem. 30, 10.

10. i Parat. 17, 20; 41, 4.

11. Eu sunt Dumnezeu i afar
de mine nu este mântuitor.

12. Eu am vestit i am mântuit;

defimat-am, i n'a fost întru voi

strein, voi mie mrturii i eu Dom-
nul Dumnezeu.

13. înc din început eu sunt i
nu este cine s scoa din mâinile

mele, face-voiu, i cine va întoarce

aceasta?

14. Aa zice Domnul Dumnezeu,
rscumprtorul vostru, sfântul lui

Israiî: pentru voi voiu trimite înVa-
vilon, i voiu sculâ pre toi cei ce

au fugit, i Haldeii în corbii se

vor legâ.

15. Eu sunt Domnul Dumnezeu
sfântul vostru, cel ce am artat pre

Israil împrat vou.
16. Aâ zice Domnul cel ce d

cale în mare, i crare în ap tare.

17. Cel ce au scos care i cl-
rime i mulime tare, ci au dormit,

i nu se vor scula, sfinsu-s'au ca

inul stins.

18. S nu v aducei aminte de

cele dintâiu, i de cele de demult s
nu gândii.

19. Iat eu fac nou, care acum
vor rsri, i le vei cunoate pre

ele, i voiu face în pustie cale, i
cele fr de ap rîuri.

20. Binecuvântâ-m-vor hiarele a-

rinei i sirenele i puii struilor,c
am dat în pustie ap, i în cele fr
de ap rîuri, ca s adp pre neamul

meu cel ales.

21. Pre poporul meu, pre care l-am

agonisit, ca s povesteasc bun-
tile mele.

22. Nu acum te-am chemat pre

tine lacove, nici te-am fcut s o-

sleneti Israik.

23. N'ai adus mie oile tale arderi

11. Ozie 13, 4; Ps. 3, 8.

13- loan 1,1; Mibea 5, 2; Pilde S, 23—3o.
18. Ps. 76, 5.

19. 2 Cor. 5, 17; Hpoc. 21, 5.

21. Lucâ 1, 74, 75.
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de tot, nici cu jertfele tale m'ai sl-

vit, nici ai slujit cu aducerile tale,

nici te-ai ostenit în Livan.

24. Nici mi-ai cumprat mie cu
j

argint tmâere, nici grsimea jert-
j

felor tale am poftit; ci în pcatele

tale ai sttut înaintea mea, i întru

nedreptile tale.

25. Eu sunt, eu sunt, cel ce terg

frdelegile tale pentru mine, i p-
catele tale, i nu le voiu pomeni.

26. Iar tu adu'i aminte i s ne ju-

decm împreun, spune tu frde-
legile tale întâiu, ca s fe îndreptezi.

27. Prinii votri cei dintâiu au

pctuit, i boierii, frdelege, au f-

cut asupra mea.

28. i au pângrit boierii sfintele

mele, i am dat s pierz pre îacov

i pre îsrail spre ocar.

CAP- 44-

Slava lui Dumnezeu i deertciunea
idolilor, Fgaduini de mântuire.

Iar acum ascult iacove sluga mea
i Israile, pre care fe-am ales.

2. Aa zice Domnul Dumnezeu,

cel ce te-au fcut pre tine, i te-au

urzit din pântece, înc vei avea a-

iutor: nu te teme sluga mea lacovel

i iubite Israilel Pre care am ales.

3. C eu voiu dâ ap, când va R

sete celor ce umbl în loc fr de

ap, pune-voiu Duhul meu preste

smâna ta i binecuvântrile mele

preste fiii ti.

4. i vor rsri ca iarba în mij-

locul apei, i ca salcia lâng ap
curgtoare.

5. Acesta va zice: al lui Dumne-

zeu sunt, i acesta va striga pre

numele lui Iacov i altui va scrî

cu mâna sa, al lui Dumnezeu sunt

i pre numele lui Israii va strig.

25, Ps. 24, 12; Ezecb, 36, 22, 32.

26. Mibea 6, 2. 27. îerem. 2, 8.

4-4. 2. 43, 5; Jeremia 30, 15; 46, 27.

3. Ioil 2, 28; Fap. Hp. 2, 17; Joan 7, 33.

4. Ietem. 17, 8.

6. Aâ zice Dumnezeu împrat
lui îsrail, i cel ce l-au mântuit pr^
el Dumnezeu Savaot: eu sunt înlâiu'
i eu dup acestea, afar de mjne \
nu este Dumnezeu.

'

7. Cine este cum suni eu? S steâ-.'

i s cheme i s spue i s gg.

teasc mie de când am fcui p re r

om în veac, i cele viitoare mai 'na- :

inte de ce vor fî, s v spue vou
8. Nu v ascundei, nici rtcii',

au nu din început ai bgat în u-

rechi i am vestit vou? Martori voi i
suntei, de este Dumnezeu afar de

mine.

9. Cei ce fac idoli i cei ce cio-

plesc, toi deeri sunt, cei ce fac

cele ce le plac lor, care nu vor fo-

losi lor; martorii lor nu vor vedeâ

i nu vor cunoate, ci ca s se ru-

ineze.

10. Cine zidete pre cel tare, i
vars pre cel cioplit spre neîolosin.

11. lat foi cei ce se împreun
cu el, se vor ruinâ, cei ce.'i fac

dumnezeu i cioplesc cele nefolo-

sitoare, i toi de când s'au fcut,

s'au uscat i surzi dela oameni, a-

dun-se toi i s steâ împreun,

i s se ruineze i s se înfrun-

teze împreun.

12. C a ascuit meterul securea

i cu barda 1-a cioplit, i cu sfre-

delul 1-a gurit, i l-a lucrat pre el

cu tria braului su, i va flmânzi

i va slbi, i nu va beâ ap.

13. Dupce meterul a ales lem-

nul, l-a msurat, l-a însemnat cu

condeiul, i l-a fcut pre el în un-

ghiuri, i l-a cleit cu cleiu, i l-a

fcut în chip de om, i ca o fru-

musee de om, ca s'l puie în cas.

14. Tiat-a lui chedrii, i i-a luat

ghind slbatec i stejar i i-a

6. Hpoc. 1, 8, 17 i 22, 13.

8. H 2 Lege 6, 4 i 4, 35, 39; loati 17, 3,

l; 1 Cor. S, 4, 6. 9. Jerem. 10, 3.

11. Ps. 113, 15 i Ps. 96, 7,

12. Intelep. Sol. 13, 13.
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ales lemn din pdure, care l-au s-

dit Domnul, pin pre care ploaea l-a

rrescut,

15. Ca s îie oamenilor de ars în

foc, i luând dinir'însul s'au încl-

zii i arzând au copt pâine cu el;

iar rmia o au tcui dumnezei,

i s'au închinai lor, fcufu-i-au din

el chip cioplii i s'au închinat lui.

16. Din care jumtate au ars în

foc i au copt pre crbunii lui pâine,

i cu jumtate au fript carne i au

mâncat i s'au sturat, i înclzin-

du-se, au zis: place'mi, c m în-

clzii i vzui foc.

17. Iar ce a rmas l-au fcut

dumnezeu cioplit, îngenunche îna-

intea lui, i se închin lui i se roag
zicând: mântuele-m, c dumne-

zeul meu eti tu.

18. N'au cunoscut, cas îneleag,

c s'au întunecai, ca s nu vaz
cu ochii si, i s nu priceap cu

inima sa.

19. i n'au socotit cu sufletul su
nici au cunoscut cu înelepciunea,

c jumtate dintr'însul a ars în foc

i au copt pre crbunii lui pâine,

i au fript carne de mâncare; iar

din rmia lui au fcut urâciune,

i i s'au închinat.

20. Cunoatei, c cenu este ini-

ma lor, i se îrtal i nimenea nu

poate s'i mântuiasc sufletul su;
vedei s nu zicei: c minciun
este în dreapta mea.

21. Adu'i aminte de acestea îa-

cove i Israile, c sluga mea eti

lu, îcutu-te-am pre tine sluga mea,

i tu Israile nu m uita.

22. C iat am ters ca un nor

frdelegile tale, i ca o cea p-
catele laie; întoarce-te la mine i te

voiu mântui pre fine.

23. Veselii-v ceruri, c au miluit

Dumnezeu pre lsrail, trâmbiai te-

18. Mat. 13, 13. 20. Ietem. 10, 14.

23. Ps. 97, 9, 10.

meîiile pmântului, strigai muni ve-
selie, dealurile i toate lemnele cele

dintr'însele,c au izbvit Dumnezeu
pre Iacov, i lsrail se va mri.

24. Aâ zice Domnul cel ce te-au

izbvit pre tine, i fe-au plsmuit din

pântece: eu Domnul cel ce svâr-
esc toate, întins-am cerul singur, i
am întrit pmântul.

25. Cine altul va risipi semnele

celor gritori din pântece? i vr-
jile dela inim? Cel ce întoarce pre

cei înelepi la cele dinapoi, i în-

nebunete sfatul lor?

26. i întrete cuvântul slugii

sale, i adevereaz sfatul îngerilor

si. Cel ce zice Ierusalimului: lcui-

fe-vei i cetilor Iudei: zidî-v-vei

i pustiile lui vor odrsll.

27. Cel ce zice adâncului: pustiî-

le-vei i rîurile tale le voiu uscâ.

28. Cel ce zice lui Kirs îneleag
i toate voile mele va face, cel ce

zice Ierusalimului : zidî-fe-vei i casa

mea cea sfânt o voiu întemeiâ.

CAP. 45.
Mai 'tiainte vestire despre Kir. Mân-

tuirea cea dela Dumnezeu vestita

foporului su.

Ââ zice Domnul Dumnezeu un-

sului meu Kir, pre care l-am i-

nut deadreapta ca s supun înain-

tea lui neamuri, i puterea împra-
ilor voiu rumpe, deschide-voiu îna-

intea lui pori, i ceti nu se vor

închide.

2. Eu înaintea ta voiu merge i
munii voiu face es, uile cele de

aram voiu zdrobi i zvoarele cele

de fier voiu sfrâm.
3. i voiu dâ ie vistierii întune-

cate, ascunse, nevzute voiu deschi-

de ie, ca s cunoti, c eu sunt

24. Neemia 9, 6; Iov 9, 8; Ps. 103, 2, 3.

25 Iov 5, 12.

28. 45, 13 ; 2 Parai. 36, i.3; Esdca 1, 2.

4.5. 1. Esdra 1, 2.
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Domnul Dumnezeul tu, cel ce chem
numele tu, Dumnezeul lui Israil.

4. Penfru sluga mea lacov i pen-

tru Israil alesul meu, eu le voiu

chemâ pre numele lu i le voiu

primi; iar tu nu m'ai cunoscut.

5. C eu sunt Domnul Dumnezeu
i afar de mine nu este Dumnezeu,

înlritu-te-am, i nu m'ai cunoscut

pre mine.

6. Ca s cunoasc cei dela rs-
ritul soarelui i cei dela apus, c
nu este Dumnezeu aîar de mine.

7. Eu sunt Domnul Dumnezeu i
nu este înc, eu sunt cel ce am î-

cut lumina i am zidit înfunerecul,

cel ce fac pace i zidesc rele, eu

sunt Domnul Dumnezeu, cel ce fac

toate acestea.

8. Veseleasc-se cerul deasupra,

i norii s roureze dreptate; s r-
sar pmântul i s odrsleasc
mil, i dreptates rsar împreun,

eu sunt Dumnezeu, cel ce te-am zi-

dit pre tine.

9. Pre care mai bine te-am gtit,

decât lutul olarului. Au doar cel ce

ar, arâ-va pmântul toat ziua? Au
doar va zice lutul olarului; ce faci

de nu lucrezi? Au n'ai mâini? Au
rspunde-va zidirea ctre cel ce o

au plsmuit pre ea?

10. Vai celui ce zice tatlui: ce

vei prsî? i rnumei: ce chinueti?

11. C aâ zice Domnul Dumne-

zeu sfântul lui Israil, cel ce au f-

cut cele viitoare, m întrebai pre

mine de fiii mei, i'mi poruncii mie

de lucrul mâinilor mele.

12. Eu am fcut pmântul i pre

om pre dânsul, eu cu mâna mea am
întrii cerul, eu tuturor stelelor am
poruncit.

13. Eu l-am ridicat pre el cu drep-

5. H 2 Lege 4, 35; 32, 39.

7. Iov 2, 10; Hmos 3, 6-, Eccl. 7, 15.

9. 28. 24; 29, 16; Ieremia 18, 6; Rom. 9,20
Iov 9, 4. 11. 4 Imp. 19, 22.

13. 44, 28; Esdra l, 2.

late împrat, i toate cile lui drepte
acesta va zidi cetatea mea, j Va

*

întoarce robia poporului meu; nu
cu pre|, nici cu daruri, zice Dom-
nul Savaof.

14. Aâ zice Domnul Savaot: o.

stenit-a Eghipetul i negutoria E-
tiopilor, i oamenii cei înalji din

Savaim la tine vor trece i ie vor
fî robi, i dup tine vor umbl le-

gai de mâini cu câtui, i vor veni

i se vor închin ie, i ctre tine

se vor rug, c întru fine este Dum-
nezeu, i nu este Dumnezeu afar
de fine.

15. C tu eti Dumnezeu i n'am
tiut, Dumnezeul lui Israil mântui-

torul.

16. Infruntâ-se-vor i se vor ru-

inâ toi împrotivnicii lui, i^vor um-
bl întru ruine. Innoii-v ctre mi-

ne ostroave.

17. Israil se mântuele dela Dom-
nul cu mântuire venic, nu se vor

înfrunta, nici se vor ruinâ mai mult

pân în veac.

18. Aâ zice Domnul cel ce au f-

cut cerul: acesta este Dumnezeu cel

ce au artat pmântul, i l-au fcut

pre el, i l-au tocmit pre el, nu înde-

erf l-au fcut, ci ca s fie lcuit l-au

fcut. Eu sunt Domnul i nu este

altul.

19. Nu într'ascuns am grit, nici

în loc întunecos al pmântului, n'am

zis seminiei lui lacov, deert cer-

cai, eu sunt Domnul cel ce griesc

dreptatea i spuiu adevrul.

20. Adunai-v i venii, sfluii-

v împreun cei ce v mântuii din

neamuri; n'au cunoscut cei ce ri-

dic lemnul cioplitura sa, i cei ce

se roag ctre dumnezei, cari nu

mântuesc.

21. Cei ce vestesc, s se apropie,

ca s tie împreun cine au fcut a-

16. Ps. 96, 7. 18. H 2 Lege 4, 35.

19. R 2 Lege 30, 11.
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cestea auzite din început; atunci s'a

spus vou: eu sunt Dumnezeu, i
nu este altul afar de mine, drept

i mântuitor nu este afar de mine.

22. Intoarce|i-v ctre mine i v
vei mântui, cei dela marginile p-
mântului; eu sunt Dumnezeu i nu

este altul.

23. Pre mine însu'mi m jur, de

nu va ieî din gura mea dreptate,

cuvintele mele nu se vor întoarce,

c mie se va plec fot genunchiul.

24. i va jur toat limba pre Dum-
nezeu, zicând: dreptate i slav c-
tre el vor veni, i se vor ruina toi

cei ce se despresc pre sine, dela

Domnul se vor îndrepta,

25. i întru Dumnezeu se va mrî
ioat smâna fiilor lui lsrail.

CAP. 46.
Vavilonul drâmat i lsrail mântuit

de Domnul.

Czut-a Vil, zdrobitu-s'a Dagon, f-

cufu-s'au cele cioplite ale lor ca

nite hiare i dobitoace.

2. Le purtai legate, ca sarcina la

cel ostenit i flmând i slab i
neputincios, cari nu vor puteâ s
scape dela rsboiu, iar ei s'au dus

robi.

3. Ascullai-m casa lui lacov i
toat rmia lui lsrail, cei ce sun-

tei purtai din pântece, i cei ce

suntei povuii din pruncie pân
la btrânee.

4. Eu sunt, i pân ce vei îm-

btrâni eu sunt, eu v suîer pre voi,

eu am fcut, i eu voiu lsâ pre

voi, i eu voiu sprijini i voiu mân-
tui pre voi.

5. Cu cine m'ai asemnat? Ve-

dei i meleugii-v cei ce rtcii.
6. i cei ce scoatei aurul din s-

22 R 2 Lege 4, 35.
23. Ierem. 22, 5; Rom. 14, Uj Fîlip. 2,10.

46. 2. Ierem. 50, 2 i 51, 47.
3. H 2 Lege 32, li; Ps. 21, 9; a 2 Lege

1, 31.

cule i argintul în cumpn îl m-
surai, i nimind meter de aur au
fcut fptur de mân i plecân-

du-se, s'au închinat lui.

7. Pre umere îl ridic, i se duc;

i de'l pun jos, într'acela ioc r-
mâne; nu se mic, i pre cel ce

strig ctre el nu'l aude, i de rele

nu'l va mântui.

8. Aducei-v aminte de acestea

i suspinai, pocii-v cei ce ai

rtcit, întoarcei-v din inim.

9. i v aducei aminte de cele

mai dinainte din veac, c eu suni

Dumnezeu i nu este altul afar de

mine.

10. Carele spui cele ce vor fi mai

pre urm, mai 'nainie de ce se fac

i de ce se svâresc, i am zis :

tot sfatul meu va sta, i toate câte

am sftuit, voiu face.

îl. Carele chem dela rsrit pa-

sre i din pmânt de departe, pen-

tru care am sftuit i am grit i
am adus, zidit-am i am fcut, po-

vuitu-l-am pre el i am îndreptat

caîea Iui.

12. Auzii-m cei ce ai pierdut

inima, cei ce suntei departe de drep-

tate.

13. Âpropiat-am dreptatea mea,

i nu este departe, i mântuirea ce-

lor de lâng mine nu o voiu întâr-

zieâ, dat-am în Sion mântuire iui

lsrail spre mrire.

CAP. 47.

Prorocie pentru cderea Vavilotmluî.

Pogoar-te, ezi pre pmânt fe-

cioar fata Vavilonului, ezi pre

pmânt, nu este scaun fata Halde-

ilor, c mai mult nu te vei chem
moale i gingae.

2. lâ moar, macin fin, dezvâ-

lete acoperemântul tu, descope-

7. Ierem 10, 5. 10. Ps. 32, 11; Rom. 6, 17'

11. 13, 5.

47. 2. Ierem. 13, 22.



870 PROROCIA 47-48

re'i crunfeile, golete'i pulpele,

freci rîurile.

3. Descoperî-se-va ruinea ta, ve-

deâ-se-vor cele de ruine ale tale,

ce este drept voiu lua de pre tine,

mai mult nu te voiu d oamenilor.

4. Zice cel ce te-au mântuit pre

line, Domnul Savaof, numele lui,

sfântul lui Israil.

5. ezi umilit, intr întru întu-

nerec fata Haldeilor, mai mult nu

te vei chemâ puterea împriei.
6. Mâniafu-m'am asupra poporu-

lui meu,spurcat-am motenirea mea,

eu i-am dat pre ei în mâna ta, iar

tu nu le-ai dat lor mil, jugul celui

btrân foarte I-ai îngreuiat.

7. i ai zis: în veac voiu îî st-

pân, n'ai gândit acestea în inima

la? Nici Ji-ai adus aminte de cele

dup urm?
8. Acum dar ascult acestea gin-

gae, ceea ce ezi i ndjdueti,
i zici întru inima fa: eu sunt, i nu

esfe alta, nu voiu edeâ vduv, nici

voiu cunoate srcia.
9. Iar acum fr de veste vor venî

preste tine aceste dou într'o zi, i
vduvia i srcia fr de veste vor

venî asupra ta, pentru fermecforia

fa i pentru vrjitoriile fale cele multe

foarte.

10. Pentru ndejdea, care ai avut

întru rutatea fa, c tu ai zis : eu

sunf, i nu esfe alta, s tii, c în-

elepciunea i curvia acestora va

fî |ie spre ruine, i ai zis întru i-

nima fa: eu sunf, i nu esfe alta.

11. i va venî asupra fa pieire,

i nu vei tî; groap, i vei cdeâ
într'însa; i va veni asupra fa tic-

loie, i nu fe vei pufeâ curi; i
fr de veste va venî asupra ta pieire,

i nu vei tî.

12. Sfi acum cu vrâjile laie i
cu fermecforiile taie cele mulfe.care

3. Naum 3, 5; Plâng. 1, 8; Ietcm. 13, 26.

8. Hpoc. 18, 7. 10. Pilde. 16, 1.

12. Icrem. 32. 30.

le-ai învat din tinereile fale, de'ti

vor pufeâ (ie folosî, sau de te vei

mai pufeâ înfrî.

13. Osfenif-ai întru sfaturile tale;

s steâ dar i s te mântuiasc pre

fine cuvânttorii de stelele cerului,

cari semuesc stelele, spue fie ce va

s vie asupra fa?

14. lat toi ca nite puzderii se

vor arde în foc, i nu vor mântui

sufletul lor din para focului, pentru

c ai crbuni de foc, edeâ-vei pre ei.

15. Acetia vor fî ie ajutor, osfe-

nif-ai întru schimbare din tineree,

omul întru sine a rtcit i tie nu

va fi mântuire.

CAP. 48.
Darul lui Dumnezeu asupra lui Israil.

Auzii acestea casa lui Iacov, cei

ce v chemai cu numele lui

Israil i din Iuda ai ieit, cei ce v
jurai cu numele Domnului Dumne-
zeului lui Israil, cei ce v aducei a-

minfe nu cu adevr, nici cu dreptate.

2. i cei ce v sprijinii cu nu-

mele cetii cei sfinte i pre Dum-
nezeul lui Israil suntei înfemeei,

Domnul Savaof esfe numele lui.

3. Cele mai dinainte iat le-am

spus, i din gura mea au ieit, i
s'au auzit, degrab am fcut i au

venit.

4. tiu c vârtos eti, i vân de

fier esfe grumazul tu, i fruntea

ta de aram.
5. i am spus ie de demult, mai

'nainte de ce au venit preste tine,

auzite ie le-am fcut, ca s nu zici:

c idolii mi-au fcut mie, i s nu

zici: c cele cioplite i cele vrsate

mi-au poruncit mie.

6. Auzif-ai foate i voi n-ai cu-

noscut înc i acum auzite ie i-am

4fc8. !• letem. 4, 2 i 5, 2.

2. 58, 2; Ierem. 7, 3.

4. Esire 32. 9 St 33. 3.
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fcui cele nou, care de acum îna-

inte vor s fie, i n'ai zis:

7. Acum s fac i nu mai de de-

mult, i nu în zilele cele mai dina-

inte ai auzii acelea, s nu zici, iiu-le

pre ele.

8. Nici ai cunoscut, nici ai tiut,

nici din început am deschis urechile

tale, c am cunoscut, c defimând

vei deîimâ, i înc din pântece te

vei chemâ frdelege.

9. Pentru numele meu voiu art
ie mâniea mea, i cele mrite ale

mele le voiu aduce preste tine, ca

s nu te pierz de lot.

10. Iat te-am vândut pre tine, nu

pentru argint, i te-am scos din cup-

torul srciei.

11. Pentru mine face-voiu ie, c
numele meu se necinstete i slava

mea altuia nu o voiu dâ.

12. Ascult-m Iacove i Israile,

pre carele eu te chem, eu sunt cel

dintâiu i eu sunt în veac.

13. i mâna mea a întemeiat p-
mântul, i dreapla mea a întrit ce-

rul; chemâ-voiu pre ei i vor slâ

împreun,

14. i se vor aduna toi î vor

auzî: cine le-a spus lor acestea? Cel

ce ie iubesc pre line am fcut voea

ta asupra Vavilonului, ca s pierz

smâna fialdeilor.

15. Eu am grit, eu am chemat,

adusu-l-am pre e\ i am îndreptat

calea lui.

16. Apropiei-v ctre mine i a-

scultai acestea: nu dela începui în-

tru ascuns am grit, când s'a fcut

acolo eram, i acum Domnul m'au

trimis pre mine i Duhul lui.

17. Aâ zice Domnul, cel ce te-au

izbvit pre tine, sfântul lui Israi!:

eu sunt Domnul Dumnezeul tu, cel

ce i-am artat ie, ca s afli fu ca-

lea, pe care s umbli.

8. Iov 14, 4; Ps. 56, 6 i 57, 3.

9, Iezechil 36, 22. 12. flpoc. 1, 8-17,

18. i de ai fi ascultat poruncile

meie, s'ar fî fcut ie ca un rîu pa-

cea fa, i dreptatea ta ca Valul mrii.

19. i ca nisipul s'ar fî înmulit

smâna fa, i fiii p&nfecelui tu ca

râna pmântului; ci nici acum nu
te vei stinge, nici va pieri numele
tu înaintea mea.

20. Iei din Vavilon, fugi dela Hal-

dei, glas de veselie s vestii i s
se auz aceasta; vestii pân la mar-

ginile pmântului, i zicei:izbvit-au

Domnul pre robul su lacov.

21. i de vor înseta, în pustie îi

va duce pre ei, ap din piatr le

va scoate lor, despicâ-va piatra i
va curge ap, i va bea poporul

meu.

22. Nu este bucurie nedrepilor

zice Domnul.

CAP. 49.
Slujitorul Domnului lumin neamu-

rilor.

Âscuîtai-m osfroave, i luai a-

minte neamuri,dup mull vreme

va stâ, zice Domnul: din pântecele

maicii mele au numit numele meu.

2. i a pus gura mea ca o sabie

ascuit, i supt acoperemântul mâi-

nei sale m'au acoperit, pusu-m'au

ca o sgeat aleas i în tulba sa

m'au ascuns.

3. imi-au zis mie: sluga mea eti

tu Israile, i întru tine m voiu mri.

4. i eu am zis : îndeerl m'am
ostenit, în zadar i întru nimic am
dat tria mea, pentru aceasta jude-

cata mea la Domnul este, i oste-

neala mea înaintea Dumnezeului

meu.

5. i acum aâ zice Domnul: cel

ce din pântece m'a plsmuit slug

lui, ca s adune pre lacov la Dom-

18. Ps. 80, 12; H 2 tege 5, 29.

20. lerem. 21, 6; Ierem. 51, 6; Hpoc. 18, 4.

21. Eire 17, 6; Num. 20, Îl; Ps. 113, 8;

1 Cor. 10, 4.

4-Q. 1. Ps 21, 10.
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nul i pre Israil. Adunâ-rn-voiu i
m voiu mri înaintea Domnului,

i Dumnezeul meu va fî mie trie.

6. i au zis mie: mare lucru este

s te chemi sluga mea, ca s scoli

seminiile lui lacov i s întorci pre

cei risipii ai lui Israil; lat te-am

pus pre tine spre împcare popo-

rului, spre lumin neamurilor, ca

s fii tu mântuire pân la margi-

nile pmântului.

7. Aâ zice Domnul cel ce ie-au

izbvit pre tine, Dumnezeul lui Israil:

sfîn|i|i pre cel ce nu bag seam
de sufletul su, pre cel ce este u-

rît neamurilor, pre cel ce este rob

domnilor; împraii îl vor vedeâ pre

el, i se vor sculâ cpifeniile i se

vor închin lui pentru Domnul, c
credincios este sfântul lui Israil, i
te-am ales pre tine.

8. Aâ zice Domnul: în vreme pl-

cut te-am ascultat pre tine, i în

ziua mântuirei i-am ajutat i te-am

îcut, i te-am dat spre împcare
neamurilor, ca s aezi pmântul,

i s moteneti motenirea pustiei.

9. i s zici celor din legturi:

ieii, 'i celor dintru înfunerec: îu-

minai-v, în toate cile se vor pa-

te, i în toate crrile punea lor.

10. Nu vor flmânzi, nici vor în-

setâ, nici îi va bate pre ei cldura,

nici soarele, ci cel ce miluete pre

ei, va mângâia pre ei, ci prin izvoare
j

de ape duce'i-va pre ei.

11. i voiu face, ca tot muntele

s fie cale, i toat crarea pu-
ne lor.

12. Iat acetia de departe vor

veni, acetia dela miaznoapte i
dela mare, alii din pmântul Per-

ilor.

13. Veselii'V ceruri i s se bu-

cure pmântul, s strige munii ve-

6. Lucâ 2, 32. 7. Ps. 101, 16.

8. Ps. 31, 7; 68, 14; 2 Cor. 6, 2.

9. Lucâ 4, 18. 10, Hpoc. 7, 16.

12. Lucâ 13, 29.

13. Ps. 68, 38; Ps. 95, 11.

selie i dealurile dreptate, c au mu
luif Dumnezeu pre poporul su i
pre cei smerii ai poporului su i-au

mângâiat.

14. C a zis Sionul: prsitu-m'att

Domnul i Domnul m'au uitat pre

mine,

15. Au doar va uit femeia pre

pruncul su? Sau nu'i va fî mit
de fiii pântecelui su? G de va i
uit femeia pre acetia; dar eu nu

te voiu uitâ pre tine, zice Domnul.

16. lat pre mâinile mele am zu-

grvit zidurile tale, i înaintea mea
eti pururea.

17. i curând te vei zidî dela cei

ce te-au surpat, i cei ce te-au pu-

stiit pre tine, vor iei din tine.

18. Ridic împrejur ochii ti, i
vezi pre foi; iat s'au adunat i au

venit la tine. Viu sunt eu, zice Dom-
nul, c cu toi cu acetia, ca i cu

o podoab te vei îmbrc i vei

pune pre ei împrejurul tu, ca o

mireas podoaba.

19. C cele pustii ale tale i cele

risipite i cele czute, acum se vor

strimt de cei ce lcuesc, i se vor

deprtâ de tine cei ce te mnânc
pre tine.

20. C vor zice la urechile tale

fiii ti, pre cari i-ai pierdut: strimt

este mie locul, f'mi loc ca s l-

cuesc,

21. i vei zice întru inima fa: cine

a nscut pre acetia mie, c eu fr
de fii am fost i vduv, nemernic

i închis, i pre acetia cine i-a

hrnit mie? Eu am rmas singur;

dar acetia unde au fost?

22. Aâ zice Domnul Domnul: iat

ridic spre neamuri mâna mea i
spre ostroave voiu înl semnul

meu i vor aduce pre fiii ti în sîn

i pre fetele tale pre umere le vor

purta.

23. i te vor hrni pre tine îm-

23. Ps. 70, î.
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pârâi, i împrtesele lor te vor a-

plecâ; pre faa pmântului se vor

închin ie, i praful picioarelor laie

vor linge i vei cunoate, c eu sunt

Domnul Dumnezeu, i nu se vor ru-

ina cei ce m ateapt pre mine.

24. Au luâ-va cinevâ dela uria

przi? i cel ce va robi pre altul

cu nedreptate, mântuî-se-va?

25. C aâ zice Oomnul: de va

prinde cinevâ pre uria, va luâ przi,

i luând dela cel tare, va scpa;

iar eu judecata ta voiu judec, i
eu voiu izbvi pre îiii mei.

26. i cei ce te-au necjit pre tine,

vor mânca crnurile sale, i ca vi-

nul cel nou vor beâ sângele su i
se vor îmbtâ, i va cunoate tot

trupul, c eu sunt Domnul cel ce

te-am izbvit pre tine i am ajutat

iria lui lacov.

CAP. 50.
Mesia nesocotii i biruitor,

Aâ
zice Domnul: care este car-

tea cea de slobozenie a maicii

voastre cu care o am lsat pre ea?

Sau crui datornic a celor ce m
vând pre mine v'am vândut pre voi?

lat pentru pcatele voastre v'afi

vândut i pentru frdelegile voa-

stre am lsat pe muma voastr.

2. Ce este? C am venit i nu

er om, am strigat i nu era cine

s auz. Au nu poate mâna mea
s mântuiasc? Sau nu poate s
scoa? Iaf cu mânia mea voiu

pustii marea i voiu deert rîurile

i se vor usca petii lor nefiind ap,
i vor muri de sete.

3. lmbrcâvoiu cerul cu întune-

rec, i ca un sac voiu pune aco-

peremânlul lui.

4. Domnul, Domnul mi-au dat mie

24. Mat. 12, 29. 26, flpoc. 16, 6.

50. 2. 59, t; Numeri 11, 23.
3. Eire 10, 21; Ps. 17, 13.

limb de învtur, ca s cunosc

când se cade a gri cuvântul.

5. Pusu-m'au dimineaa, dimineaa

mi-au pus mie ureche, ca s auz.

6. i învtura Domnului Dom-
nului îmi deschide mie urechile; iar

eu nu stau împroiiv, nici m pri-

cesc.

7. Spatele mele le-am dat spre

bti i flcile mele spre plmutri,

i faa mea nu o am întors de c-
tre ruinea scuiprilor,

8. i Domnul, Domnul ajutor s'au

fcut mie, pentru aceea nu m'am
ruinat, ci am pus faa mea ca o

piatr vârfoas, i am cunoscut, c
nu m voiu ruina.

9. Pentruc aproape este cel ce

m'au îndreptat pre mine, cine este

cel ce se judec cu mine? S stea

cu mine împreun, i cine este cel

ce se judec cu mine?S se apro-

pie de mine; iat Domnul, Domnul
va ajutâ mie; cine îmi va face mie

ru? lat voi toi ca o hain v
vei învechi i ca moiia va mâncâ

pre voi,

ÎO. Cine este întru voi, care se

teme de Domnul? S auz glasul

slugei lui; cei ce umbl întru înfu-

nerec, i nu este lor lumin, ndj-
duii întru numele Domnului, i v
întrii întru Dumnezeu.

lî. Iat voi toi aprindei foc i
întrii flacr, umblai întru lumina

focului vostru, i întru flacra care

ai aprins, i pentru mine s'au f-

cut acestea vou, întru durere vei

adormi.

CAP. 51.

Fâgâduini celor credincioi.

Âuzii-m cei ce urmai dreptatea

i cei ce cutai pre Domnul,

cutai la piatra cea tare, care o ai

7. Mat. 26, 67, 8. îetem. 1, ÎS.

9. Rom. S, 33.
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cioplit i la gaura gropii, care o aii

sflpat

2. Câulafl la Avraam tatl vostru

i la Sarra, care v'au nscut pre

ci, i î-am binecuvântat pre el, i
l-am iubii pre el i ham IrimuWI

pre el.

2. i pre line acum te voiu mân-

gâiâ Sioane, i am mângâial toate

pustiite lui l voiu pune pustiite lui

ca raiul i cete dela apusurile lui

ca ralul Domnului, veselie i bucu-

rie va afla înlr'însul, mrturisire i
glas de lauda\

A. Ascullaini, ascultai-m po-

porul meu, si împrai la mine lu-

ai aminte, câ Iepe va tei dela mine,

t judecata mea spre luminarea nea-

dreptatea

mea i va iei ca o lumi n a* mân-

tuirea mea, i înfru braul meu nea-

murile vor ndjdui, pre mine m
vor atept ostroavele î întru bra-

ul meu vor ndjdui
6, Ridicai la cer ochii votri, st

privii la p*mânf jos. c cerul, ca

fumul se va stinge, i pmântul ca

o hain se va învechi, i cei ce l-

cuesc ca acetia vor muri; iar mân-

luirea mea în veac va îi, i dreptatea

mea nu va Jipsî.

7, Ascultafi-m cei ce fili jude-

cata, poporul meu, la care legea mea

este în Inima voastr, nu v temei

lirea lor s nu v£ biruii,

8, C5 vor il ca o hain, care cu

vreme se sliici, | £ lâna, care

se mnânc de molii: iar drepiatea

mea h veac va SI i mântuirea mea
In neamurile neamurilor,

9, Scoal-le, scoal-le 1en;s,aiime

t le îmbrac cu tria braului tu,
scoal-le, cz Intru începutul zilei,

& Pa, 101, 27

r. Ps. ac, 3:î «% ii *j ue, 5 .

ca neamul veacului, au nu eti tu

cel ce ai cioplii limea? Au nu eti

tu cel ce ai rupi pre balaur?

10. Au nu eii iu cel ce al pu-

marea, apa cea mult a adân-

ce! ce ai pus adâncul mrei
' i

ei, i vor veni în Sion cu veselie

t cu bucurie venic, c pre capul

lor laud, l veselie va apucâ pre

ei, fugif-au durerea, întristarea i su-

spluarea.

12. Eu sunt, cu sunt cel ce te

mângâiu pre line, cunoate cine ai

fost iu, c fe-ai temui de omul mu-

ritor st de fiul omului, cari ca iarba

s'au uscat.

13. i aî uiiaf pre Dumnezeu cel

ce le-au fcut pre fine, pre cel ce

au fcui cerul i au înEemeiai pmân-
lui, i H-ai temui pururea în foaie

zitele de faa mâniei celui ce tene-

cjia pre line; c în ce chip a gân-

dii ca s te piarz pre line, i acum

unde esie mâniea celui ce le nec-

]ia pre line?

14. Penlruc mântiUndu-Je Iu, nu

va sta, nici va zbovi, i nu va o-

morî spre stricare, i nu va lipsî

pâinea lui.

15. C eu suni Dumnezeul tu,

cel ce lurbur marea i iac de sun
|

valurile ei. Domnul Savaof numele

i meu.

16* Pune-voiu cuvintele mele în

gura ta, i le voiu acoperi supt um-

bra mâtnil mele, cu care am întrit

cerul î am întemeiat pmântul, i
va zice Sionul: poporul meu eli tu,

. scoa-

13-fe lerusslirne, cel ce ai but din

mâna Domnului paharul mâniei lui,

c paharul cderei t paharul mâ-

niei l-ai but i i-ai deertai.

IC liiris 14, 21, 15. Iov ze, n<
Î7. Ps. 74, &.
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18. i nu er cine s te mângâe

din loi fiii ti, cari ai nscut, i nu

crâ cine s te ie de mân dintre

toi fiii ti, pe cari ai crescut.

19. Dou acestea sunt împrotiv

(ie, cine se va mâhni împreun cu

tine? Cdere i zdrobire, îoamete

i sabie, cine te va mângâia?

20. Fiii ti cei lipsii, cari dorm

la marginea a toat ieirea, ca o

hiar în curs, plini de mâniea Dom-

nului, slbiji prin Domnul Dumnezeu.

21. Pentru aceea ascult smerit

i îmbtat, nu de vin.

22. Aâ zice Domnul Dumnezeu,

cel ce judec pre poporul su: iat

am luat din mâna ta paharul c-
derii, paharul mâniei mele i nu vei

mai adaoge înc a-1 beâ.

23. i îl voiu dâ pre el în mâi-

nile celor ce cu nedreptul te-au a-

suprif i te-au smerit, cari au zis

sufletului tu: pleac- te, ca s tre-

cem, i ai pus asemenea cu p-
mântul alele tale, celor ce treceau

afar.

CAP. 52.
Fagduini de mântuire i de înteme-

erea Ierusalimului.

Scoal-te, scoal -te Sioane, îm-

brac tria ta Sioane, i tu Ie-

rusalime cetate sfânt îmbrac m-
rirea ta, nu va trece mai mult prin

tine cel netiat împrejur i cel ne-

curat.

2. Scutur praful i le scoal, i
ezi Ierusalime, dezleag legtura

grumazului tu, ceea ce eti roab
fata Sionului.

3. C acestea zice Domnul: în

zadar v'afi vândut, i nu cu argint

v vei rscumpra.
4. Aâ zice Domnul Dumnezeu:

în Eghipet s'a pogorît poporul meu

19. ferem. 15, 5; Plâng. 2, 13. 20. Plâng.
2, ii. 22. Iov 21, 20. 23. Ps. 128, 3.

52. 3. Ps. 43, 14. 4. Facere 46, 6.

mai 'nainte ca s locuiasc acolo,

i la Asirieni cu sila a fost dus.

5. i acum ce va fi aici? Acestea

zice Domnul: c s'a luat poporul

meu în zadar, miraji-v i v vitai,

acestea zice Domnul: pentru voi nu-,

mele meu pururea se hulete întru

neamuri.

6. Pentru aceea va cunoate po-

porul meu numele meu în ziua a-

ceea, c eu însu'mi sunt cel ce gr-
iam, de faf sunt.

7. Ca frumuseea în muni, ca pi-

cioarele celui ce bine vestete auzi-

rea pcii, ca cel ce bine vestete

cele bune, c auzit voiu face mân-
tuirea ta, zicând : Sioane 1 Impr-
ti-va Dumnezeul tu.

8. C glasul celor ce te pzesc
pre tine s'a înlat, i cu glasul îm-

preun se vor veseli, c ochi la ochi

vor vedea, când va miluî Domnul
Sionul.

9. Strige veselie împreun pusti-

ile Ierusalimului, c l-au miluit Dom-
nul pre el i au mântuit Ierusalimul.

10. i va descoperi Domnul bra-

ul su cel sfânt înaintea tuturor

neamurilor, i vor vedea toate mar-

ginile pmântului mântuirea cea dela

Dumnezeul nostru.

11. Deprtati-v, deprtai-v, ie-

ii de acolo, i de necurat s nu

v atingei, ieii din mijlocul lui,

osebiti-v cei ce purtai vasele Dom-
nului.

12. C nu veji iei cu gâlceav,

nici cu fugveti merge, c va mer-

ge înaintea voastr Domnul, cel ce

v adun pre voi Domnul Dumne-
zeul lui îsrail.

13. lat va cunoate fiul meu i
se va înltâ, se va mri i se va

ridic foarte.

5. Ezecbiit 36, 20; Rom 2, 24.

7. Naum l, 15; Rom. 10, 15.

9. Ps. 95, 11, 12. 10. Ps. 97, 2, 5.

11. Hpoc. 18, 4. 12. 2 Cor. 6, 17.

13. Ierem. 23, 5; Evr. 7, 26.^
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14. In ce chip se vor mirâ de tine

muli, aa se va necinsti de oameni

chipul tu, i mrirea fa de fiii oa-

menilor.

15. Aa se vor mirâ de dânsul

neamuri mulle, i împraii vor a-

stupâ gura sa, c celor ce nu s'au

vestit despre dânsul, aceia vor ve-

dea, i carii n'au auzit, vor cunoate.

CAP. 53.
Patimile, moartea i proslvirea lui

Mesia.

Doamnei Cine a crezut auzului

nostru, i braul Domnului, cui

s'a descoperit ?

2. Vestif-am ca un prunc înain-

tea lui, i ca o rdcin în pmânt
însetat; n'are chip el, nici mrire, i
l-am vzut pre el, i n'aveâ chip,

nici frumusee.

3. Ci chipul lui necinstit, i mai
sfârit decât al fiilor omeneti, om
ce era întru btae, i tiind rbda
durere, c s'a schimbat îaa lui, de-
fimat a fost i nesocotit.

4. Acesta pcatele noastre le poart,
i pentru noi rabd durere, i noi
am gândit, c dela Dumnezeu este
el întru durere, în chin i în necaz.

5. Iar el s'a rnit pentru pcatele
noastre, i a ptimii pentru frdele-
gile noastre, certarea împcrii noa-
stre pre dânsul, i cu rana lui noi

toi ne-am vindecat.

6. Toi ca nite oi am rtcit, fie-

care din calea sa s'a abtut, i Dom-
nul î-au dat pre el pentru pcatele
noastre.

7. i el, pentruce s'a chinuit, nu
'a deschis gura sa ; ca o oaie la

junghiere s'au adus, i ca un miel

14. PS . 21, 7. 15. Rom. 15, 21.

53. 1- Ioan 12, 38; Rom. 10, 16
2. Ps, 21, 7. 3. Marcu 9, 12.
4. Mat. 8, 17.

5. 1 Cor. 15, 3; 1 Petru 2, 24.
6. Ps. 118, 176.
7. Mat. 26, 62; Fap. 8, 32.

fr de glas înaintea celui ce'î tunde,

aâ nu'i deschide gura sa.

8. intru smerenie judecata lui s'a

ridicat,i neamul iui cine'I va spune?

C s'a luat de pre pmânt vieaa lui,

pentru frdelegile poporului meu

s'au adus la moarte.

9. i voiu d pre cei ri în locul

îngroprii lui, i pre cei bogai în

locul morii lui; c frdelege n'au

fcut, nici s'au aflat vicleug în gura

lui.

10. i Domnul va s'l curee pre el

de rane, de se va dâ pentru pcat;

sufletul vostru va vedea smân
îndelungat.

11. i vâ Domnul cu mâna sa s
scoa din durere sufletul lui, i sâ'i

arate lui lumin, i s'l fac cu ti-

in, i s îndrepfeze pre cel drept,

care bine slujete multora, i pca-

tele lor el le va purt.

12. Pentru aceasta el va moteni

pre muli, i va împri dobânzile

celor tari, penfruc s'a dat la moar-

te sufletul lui, i cu cei frdelege

s'au socotit, i el pcatele multora

au purtat, i pentru lrdelegile lor

s'au dat.

CAP. 54.

Slava noului Ierusalim.

Yeselete-te cea stearp, care nu

nati, d glas i strig, ceea ce

nu aveai dureri de natere, c mai

muli sunt fiii celei pustie, decât a-

celei ce are brbat.

2. C au zis Domnul: lrgete lo-

cul cortului tu i pieile corturilor

taie le întinde, nu le scumpi, lun-

gete funiiie tale, i ruii ti îm-

puternicete-i.

3. înc i deadreapta i deastânga

9. î Ioan 3, 5; I Petru 2, 22.

10. Ps. 20, 4; Ierem. 23, 5; Ps. 15, 10.

11. Ioan 17, 3

12. Marcu 15, 28; Lucâ 22, 37; Mat. 27, 38,

Lucâ 23, 33.

54. 1. Galat. 4, 27.
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ljele, i smâna fa va mofenî
neamuri, i ceti pustii vei lcuî.

4. Nu te teme, pentruc fe-ai ru-

inat, nici s'i îie ruine, penfruc

te-ai ocrît, c de ruinea cea ve-
nic vei uitâ, i de ocara vduviei

tale mai mult nu'fi vei aduce aminte.

5. C Domnul cel ce te-au îcut pre

tine, Domnul Savaot este numele

lui, i cel ce te izbvete pre tine,

el este Dumnezeul lui Israil, Dum-
nezeu atol pmântul se va chemâ.

6. Nu ca pre o femeie prsit i
slab la inim te-au chemat pre line

Domnul, nici ca pre o femeie din

tineree urît, zis-au Dumnezeul tu.

7. Pu|in vreme fe-am prsit, i
cu mil mare te voiu milui.

8. întru mânie putin am întors

îaja mea de ctre tine, i cu mil
venic te voiu milui, zis-au cel ce

te-au izbvit pre fine Domnul.

9. Dela apa care a fost pe vre-

mea lui Noe, aceasta este mie, pre-

cum m'ara jurat lui în vremea aceea,

c mai mult nu m voiu mânieâ a-

supra pmântului pentru tine.

10. Nici cu înfricoarea ta voiu

mutâ munii, i dealurile nu se vor

cltî; aâ nici mila mea nu va lipsî

dela tine, nici legtura pcii mele

nu se va lu, c au zis Domnul cel

milostiv |ie:

11. Smerit i neaezat ai fost,

n'ai avut mângâere, iat eu gtesc

tie piatra ta, rubinul t temeliile tale

sapîir.

12. i voiu pune zbrelele tale

iaspis, i porile tale pietre de cri-

stal, i zidul tu pietre alese.

13. i pre to|i fiii ti învai lui

Dumnezeu, i întru mult pace vor

îl fiii ti.

14. i eu dreptate te vei zidi, de-

prteaz-te de nedreptate, i nu le

im, o, zi.
10. Ps. 45, 2; Ozie 2, 20; lerem. 32, 40.
la. loan 6, 45.

vei teme, i cutremur nu se va a-

propiâ la fine.

15. lat nemernici vor venî pen-

tru mine la tine, i vor lcuî la line,

i vor scpâ la line.

16. Iat eu fe-am zidit pre tine,

nu ca fierarul suîlând crbuni, i
scoând unelte la lucru, i eu te-am

zidii, nu ca s te stric cu pierzare.

17. Tot lucrul fcut împrofiva fa,

nu va spori, i tot glasul se va sculâ

asupra ta la judecat, pre lo{i aceia

vei birui, i cei supui ai ti vor fi

înlr'însul; este motenire celor ce

slujesc Domnului, i voi ve{i îi mie

drepi, zice Domnul.

CAP. 55.
Sftuire fentru primirea mântuirii.

Cei însetai mergei la ap, i câi

nu avei argint mergând cump-
rai, i mâncai, i mergei i cum-

praji fr de argint i fr de pre,

vin i grsime.

2. Pentruce cheltuii argintul, nu

spre hran, i osteneala voastr nu

spre saiu.

3. Ascultai-m pre mine i veîi

mânca cele bune, i se va desfta

întru bunti sufieful vostru; luai

aminte cu urechile voastre i ur-

mai cilor mele. Asculfai-m pre

mine i va fi viu întru bunt{i su-

fletul vostru, i voiu pune vou lege

venic, sfintele lui David cele cre-

dincioase.

4. lat mrturie înfru neamuri l-am

dat pre dânsul Domn i poruncitor

neamurilor.

5. Neamurile, care nu te tiau pre

tine, te vor chemâ i popoarele care

nu te cunoteau, la tine vor alerg

pentru Domnul Dumnezeul tu sfân-

tul lui Israil, c te-au mrit pre fine.

6. Cutai pre Domnul, i dac'l

17. Ozie 2, 18.

55. 1. Sirab 51, 32; Hpoc. 22, 17*

4. Fapte 13, 34. 6. Pilde 8, 17.
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afl, s3'l chemai pre cl. când

7. S'l lase c*l necredindosc-

f urîte sale, i s se întoarc la Dom-
nul l'1 va mtluî, i la Dumnezeul

vostru, c imill va Ierta pcatele

voastre.

3. C* tiu suul sfaturile mele ca

sfaturile voastre, nici cite mele, ca

cile vopsire, zice Domnul.

9. Ci câl este cerul departe de p-
mânt, aâ sunt departe cile inele

de cile voastre, i cugetele mele

de cugetele voastre.

10. C precum se pogoar pioasa

sau zpada din cer i nu se întoarce

pânS când adap pmântul, i't face

dc rsare i rodete i d smâna
semntorului si pâine de mâncare,

11. Aa va fi cuvânlu! meu, care

va iei <Jf n gura mea, nu se va în-

toarce ctre mine deert, pân când

va plini (oale câle am voii, i vohi

spori cile tale i poruncile inele.

12. C, cu veselie ve|i icsî si cu
bucurie v vejî povnl c muni

i

i dealurile vor slia afeptându-vâ"

pre voi cu bucurie, i loale lemnele

[arinii vor bale cu ramurile.

13. i în locul scaiului se va în-

nSLâ chiparosul în locul tirzicei va

mit i înhu
i
i nu va

CAP. 56.
Chemarea neamuri Iftr Iii fttiîtttairet

Acestea zice Domnul, pziji ju-

decata i hcejf dreptate, c s'a

apropiat mântuirea mea, ca sS vie,

l mila mea ca s se descopere.

2. Perîcil brbatul, care face a-

ceslea i omul, care fine acestea
i pSzele sâmbetele, ca s nu le

spurce pre ele, fi ferete mâinile

sale, ca s nu fac nedreplale.

3. S rtu zic cel de aii neam, care

s'a adaos Domnului zicând: doar

cu osebirem va osebî Domnul de

la poporul s^u, i s nu 2ic fa-

menul: ca lemn sec suni cu.

4. Acestea zice Domnul fameni-

lor: ori câi vor pzi sâmbelele mele

i vor alege cele ce vreau eu, l
vor inea legea mea,

5. Dâ-voiu lor în casa mea i în

zidul meu loc numit, mai bun decal

fii i decât îc!c. Nume venic voiu

dâ lor i nu va lipsi.

6. l celor de aii neam, cari s'au

adaos Ia Domnul, ca s slujiasca"

lui l s iubeasc numele Domnu-
lui, ca s3 fie Ini slugi si slujnice;

i pre io\\ cet ce pzesc sâmbetele

mele, s nu le spnrce; i pre cei ce

|in legea mea,

7. Voiu bag pre ei în muntele

cel sfânt al meu, i îi voiu desft
pre ei în casa mea de rugciune,

arderile de tot ale lor i jertfele lor

vor fî primite pe jerlfeiuicul meu,

cci casa mea, cas de rugciune
se va chem la toaîe neam urile.

8. Zis-au Domnul, cel ce adun
pre cei risipii ai lui Isratl, c3 voiu

adauje ta e\ adunare.

9 oale hiareîe slbatice veniji,

mâncii loale hiarele pdnrel.

10. Vedefi, c au orbii to[i, n'au

cimoscul, lo|i câini mu|i sunt, carî

m pot latr, cari viseaz în culcu
i iubesc a dormita.

11. i ca nite câini fr de ru-

ine, cu sufletul, cari im tiu sajiul

i sunt rSi, neiiind înfcleycrea, loji

an urinat cSUc sale, fiecare dup
pofta averilor pânîi la cet din urm.

12. Veulji s bem vin i s3 ne

7. lemn. 7, 10; M,u. îi. n, Marcu tun\
itf» 46.

f
J. Ieiri, ia, %

H, kivm b. 13; 6, 10.
n, 22, ui 1 Cor, 15. 32.
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tmbtm, ?» s facem
'
aâ mâine

CAP. 57.

necredinei lui Israil.

Vedei cum a pierit dreptul i ni-

menea nu iâ aminte, i brbai

drepi P|er ?' "imenea nu socotete

cg de ctre faa nedreptei a pie-

rii
dreptul.

2. Fi-va în pace îngroparea lui,

[uafu-s'a din mijloc.

3. Iar voi apropiei-v aici fii f-

rdelege, neam de preacurvari i de

curv.

4. Intru cine v'aji desftat? i a-

supra cui afi deschis gura voastr,

i asupra cui ai scos limba voa-

str? Au nu voi suntei fii pierz-

tori, smân frdelege?

5. Cei ce v rugai la idoli supt

copaci dei, cei ce junghiei pre fiii

votri în vi, în mijlocul pietrilor.

6. Aceasta este partea ta, aceasta

este soarta ta i acelora ai vrsat

turnri, i acestora ai adus jertfe,

pentru acestea, au nu m voiumâ-

niea?

7. In munte înalt i sus, acoîo

este aternutul tu, i acolo ai suit

jertfele tale.|

8. i dup stâlpii uei tale pus-ai

pomenirea ta, gândeai, c de te vei

deprtâ dela mine, mai mult cevâ

vei aveâ, iubif-ai pre cei ce dorm
cu fine.

9. i ai înmulii curviea ta cu ei,

i pre muli ai deprtat dela mine;

i ai trimis soli preste hotarele taie

i le-ai întors, i te-ai smerit pân
la iad.

10. De cile tale cele multe te-ai

ostenit i n'ai zis: încetâ-voiu, în-

trifu-te-ai,pentruc ai fcut acestea,

57. 1- Ps. 11, i.

5. 3 Imp. 14, 23; 4 Imp. 17, 10; Ierem. 2 f

20 i Iezecb. 6, 13.

7. Ezecb. 16, 16; Ierem. 3, 6.

pentru aceea nu m'ai rugat pre mine.

11. De care temându-te te-ai în-

fricoat i ai minit mie i nu i-ai

adus aminte de mine, i nu m'ai

luat pre mine întru cugetul tu, nici

înlru inima fa, i euvzându-te pre

tine te trec cu vederea, i de mine

nu te-ai temut.

12. i eu voiu vestî dreptatea ta

i relele tale, care nu vor îolosî ie.

13. Când vei strig, scoa-te din

necazul tu, c pre toi acefia îi

va luâ vântul, i'i va duce volbura;

iar cei ce se in de mine, vor ago-

nisi pmântul i vor moteni mun-
tele cel sfânt al meu.

14. i vor zice: curii de ctre

faa lui cile, i luai împiedecrile

din calea poporului meu.

15. Acestea zice cel Prea înalt,

cel ce Jcuefe întru cele de sus în

veac, cel sfânt întru sfini, numele

lui Domnul cel Prea înalt, carele în-

tru sfini odihnete, i cel ce d ce-

lor slabi de suflet rbdare i celor

cu inima zdrobit le d viea.
16. Nu fn veci voiu face izbând

spre voi, nici puruream voiu mâ-

nieâ pre voi, c dela mine iese duh,

i toat suflarea eu o am fcut.

17. Pentru pcat puin l-am în-

tristat pre el i l-am btut, i am
întors faa mea dela el, i s'a în-

tristat, i a umblat suprat pre c-
ile sale.

18. Cile lui le-am vzut i l-am

tmduit pre el, i l-am mângâiat

pre el, i mângâere adevrat i-am

dat lui.

19. Pace preste pace celor departe

i celor de aproape, i au zis Dom-
nul: vindecâ-voiu pre ei.

20. Iar cei nedrepi se vor înv-
lui i nu vor putea odihni.

21. Nu este bucurie celor necu-

rai, zis-au Domnul Dumnezeu.

n. Ps. H, î. 15. Ps. 5;, îs.

16. Ps. 93. 14; 102, 9; Plâng. 3, 30.

21. Pilde 28, 1.
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Fo st u ! ce! ad €Va\

irig cu itirie i nu încet, ca o

Ir ânibî JS \x\z\\ti glasul iau i spu-

poporului meu

2. Pre mine din zi în zi m ca-

ur* i doresc s tie c^ile mele. ca

un popor, care u tcut drcplale i
na prsit judecata Dumnezeului

su; cer acum del;i mine ludccal

dreapla i doresc s£ se apropie dc

Dumnezeu,

3. Zfc3i!Ci : ce esie, c am postii

i n'ai v£zul; smerll-am sufletele

noastre i n'ai lîul? PenfrucS în

zilele posturilor voastre face|i voile

voaslrc i î;ec?ji|i pre foi supuii

volti r

4. Spre Judeci ^ sfezi posiii i
batei cu pumni pre cel smerii; pen-

truce poslifl mie ca s se auz a-

slz! cu slrijare glasul vostru?

5. Nu acest post am ales eu. i
ziua ca s'i smerersca* omul n-
ielul su, dc |M strâmbe ca un

cerc grumazul tu i de al aterne

supl (ine sac i cenu, nici aa
nu vei chema post primii.

6. Nu de acest tel de posl am z-

Ies eu, zice Domnul: ci dezleag

loal leciciiura nedrepti, dezleag
legturile ceie cu silii tcute, Ias
pre cei prini întru slobozenie i
rumpe toata scrisoarea cea cu ne-

dreptate,

7. Frânge celui flmând pâinea

fa i pre sracii cei fr d* cas,

adu'i îu casa ta; dc vezi pre cel gol,

îmbrac'l, i nu trece cu vederea

pre cei ce sunt din s*m£uja nea-

mului lu.

8. Atunci va iei de diminea lu-

mina Ui, i sSnteleii fr curând va

£ Vfi. 3f>, b

rSsrî, i va merge înaintea la drep-

falea ta, i slava lui Dumnezeu te

va încunjurâ,

9. Afuncf vei striga i Dumnezeu
leva auzi, i înc grind iu, va zice:

atei siml; i vei lepd dela line le-

gtura i întinderea mâinel i cu-

vântul cel de cârtire.

10, i devei d flmândului pâine

din suîU:in! fEhi, i de vei siurâ su-

fletul cel necjii, atunci va strluci

înlru întuncrec lumina fa i înlu-

nerccul lu ca amiazzi.

11, i va Fi Dumnezeu! tu cu line

pururea, i te vcî siurâ îu ce chip

poitele suîkliîl tu, l oasele talc

se vor îngrlâ l vor El ca o gr-

din adpat l ca un izvor, cruia

nul scade apa, i casele tale ca iar-

ba vor rsri i se vor îngrâ, i
vot moteni neamurile neamurilor.

12. i se vor zidî drâmSlurile

fale cele vechi, sl vor îl temeliile

fale venice în neamurile neamuri-

lor, i le vei chemâ locmtlor de cele

slrkaie, i crrile tale cele de prin

ijloc Ie vei face

îi

ca s3 nu

tale în ziua cea sfânt, i vei che-

mâ s&mbclele desftare, sfinte Dum-

nezeului tSu, i nu vei micâ pi-

ciorul i2u la lucru, nici vei gri cu-

vânf cu mânie din gura la,

14. i vei !1 ndjduind spre Dom-

nul, i le va suî la bunSlSlile p-
mântului, i 1e va hrni cu mote-

nirea iui îacov tatlui tu. C aura

Domnului au cril acestea.

a
P. 59.

Ni'i^nai ilc yoforuhn fonti!,

in fu Mântuifarului,

Au nu poate m&na Domnului mân-

tui? Au îngreuialu-s'a urechea

lui, ca s n'auzS?

9. Iov 33, 2t, W. 61, 4.

14. W 2 lege 32, 13.

59- 7. 50, 2; Niuim. II. 23*
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2. Ci pcatele voastre fac osebire

între voi i între Dumnezeu, i pen-

tru pcatele voastre au întors Dom-

nul faa de ctre voi, ca s nu v
miluiasc.

3. C mâinile voastre sunt spur-

cate cu sânge i degetele voastre

cu pcate, i buzele voastre au grit

frdelege, i limba voastr cuget

strâmbtate.

4. Nimenea nu grete drepte, nici

este judecat adevrat, ndjduesc
întru cele dearte i gresc deert-

ciuni c zmislesc durere i nasc

frdelege.

5. Ou de aspid au spart i pânz
de pSianjin es, i cel ce vreâ s
mnânce din oule lor sprgându-le,

afl clocitur i într'însa vasilisc.

6. Pânza lor nu se va face hain,

nici se vor îmbrc din lucrurile

sale, pentruc lucrurile lor sunt lu-

crurile frdelegii.

7. Iar picioarele lor spre rutate

alearg, grabnice sunt a vrs sân-

ge, i gândurile lor sunt gânduri de

acideri, sfrâmare i ticloie în

cile lor.

8. i calea pcii nu o au cunoscut,

nu este judecat întru cile ior; cci
crrile lor pe care trec, sunt înior-

lochiale i nu tiu pacea.

9. Pentru aceea s'a deprtat ju-

decata dela ei, i nu'i va apuca pre

ei dreptatea, ,pând ateptau ei lu-

min, s'a fcut lor întunerec, atep-

tând zorile, în cea au umblat.

10. Pipî-vor ca orbii preiele, i
ca i cei fr de ochi vor pipi, i
la amiaz vor cdea ca în miezul

nopii, ca cei ce mor vor suspina.

11. Ca ursul i ca porumbia îm-

preun vor umbla, ateptaf-am }u-

2. H 2 Lege 31, 18; Ps. 13, 2.

3. letemia 3, 10.

4. Iov 15, 35; Ps. 7, 14.

6. Iov 6, U.
7. Pilde 22, 8 i 1, 16; Rom. 3, 15.

10. Pilde 4, 19.

decat i nu este, mântuirea s'a de-

prtat dela noi.

12. C mult este frdelegea noa-

str înaintea ta, i pcatele noastre

s'au împrotivit nou, c frdelegile

noastre sunt întru noi, i nedrept-

ile noastre le-am cunoscut.

13. Pgânefe am lucrat i am
minit, i ne-am deprtat dela Dum-
nezeul nostru; grit-am strâmbti
i am fost neasculttori, zmislif-am

i am cugetat din inima noastr cu-

vinte nedrepte.

14. i am întors înapoi judecata,

i dreptatea departe a sttut, c s'a

sfârit întru cile lor adevrul, i
pre cale dreapt n'au putut s umble.

15. i adevrul s'a ridicat i i-a

mutat cugetul, ca s nu îneleag;

i au vzut Domnul i nu i-au pl-

cut, c nu era judecat.

16. i au vzut i nu erâ brbat,

i au socotit, i nu erâ cine s apere,

i i-au aprat pre ei cu braul su,
i cu mila sa i-au întrit.

17. i s'au îmbrcat cu dreptatea*

ca i cu o platoa, i coiful mântuirei

au pus pre capul su, i s'au îmbr-
cat cu hain de izbând i cu ve-
mântul su.

18. Ca rspltind rsplteasc
ocar prciivniciîor.

19. i se vor teme cei dela apus

de numele Domnului, i cei dela r-
sritul soarelui de numele cel sl-

vit, c va venî ca un rîu silnic mâ-
niea Domnului, venî-va cu iuime.

20. i va venî pentru Sion izb-

vitorul, i va întoarce pgântile
dela Iacov.

21. i aceasta este legtur lor

deja mine, zice Domnul: Duhul meu,

carele este întru tine, i graiurile

mele, care le-am dat în gura ta, nu

vor lipsî din gura ta i din gura

12. Ps. 50, 4; îesero. 14,7. 14. leresn. 7, 29.

17. Efes. 6, 14-17; l Tesal. 5, 8; Iov 29, 14.

19. Ierem. 47, 2. 20. Rom. 11, 26,

Biblia 56.
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seminiei lak, c au zis Domnul de

acum i pân în veac.

CAP. 60.
Slava ponorului lui Dumnezeu.

Lumineaz-te, lumineaz-te Ieru-

salime, c vine lumina 1a, i
slava Domnului preste line a rsrit.

2. C iat întutierec va acoperi

pmântul, i negur preste neamuri;

iar preste tine se va arta Domnul,

i mrirea lui întru tine se va vedeâ.

3. i vor umblâ împraii întru

lumina ta, i neamurile întru str-

lucirea ta.

4. Ridic împrejur ochii ti, i vezi

adunai pre toi fiii ti întru tine; ve-

nit-au toi fiii ti de departe, i fe-

tele tale pre umeri se vor ridica.

5. Atunci vei vedeâ i te vei bu-

cur, le vei teme i te vei spirnântâ

cu inima, c se va muta la tine bo-

gia mrii, a neamurilor i a po-

poarelor.

6. i vor veni la tine cirezi de c-
mile, i te vor acoperi cmilele Ma-
diamului i ale Ghefarului; toi din

Sava vor venî aducând aur, lmâie
vor aduce i piatr scump, i bine

vor vesti mântuirea Domnului.

7. i toate oile Chidarului se vor

adunâ la tine, i berbecii Navaoiu-

lui vor veni, i se vor aduce primite

pre jertfelnicul meu, i casa rug-
ciunei mele se va mri.

8. Cine sunt acetia? Carii ca no-

rii zboar, i ca porumbii cu puii?

9. Pre mine ostroavele m'au atep-
tat, i corbiile dela Tarsis întâîu,

ca s aduc pre fiii ti de departe i
argintul i aurul lor cu dânii, pen-

tru numele Domnului cel sfânt, i
pentru ca s se mreasc sfântul

lui Israil.

QQ. 2 Eire 10, 23.

3. Hpoc. 21, 24; Ps. 101, 16.
5. Ps.109, 3. 5. Ps. 71, 10. 7, Fac. 25, 13.

10. i cei de alt neam vor zidi

zidurile tale i împraii lor vor st
înaintea ta, c pentru mâniea mea
te-am btut i pentru mila mea te-

am iubit.

11. i se vor deschide porile tale

pururea, ziua i noaptea nu se vor

închide, ca s vie întru tine pute-

rea neamurilor i împraii lor s
se aduc.

12. C neamurile i împraii, cari

nu vor sluji ie, vor pieri, i nea-

murile cu pustiire se vor pustii.

13. i mrirea Livanului la tine

va veni, cu chiparos i cu pevg i
cu chedru împreun, ca s se m-
reasc locul cel sfânt al meu i lo-

cul picioarelor mele voiu mri.

14. i vor merge la tine temân-

du-se fiii celor ce te-au smerit pre

tine, i se vor închin la urmele pi-

cioarelor fale toi cei ce te-au în-

trâtat, i te vei chem cetatea Dom-
nului, Sionul sfântului lui îsrail.

15. Pentruc ai fost tu prsit î
urît i nu er cine s'i ajute ie,

i te voiu pune pre tine bucurie ve-

nic, veselie neamului neamurilor.

16. i vei suge laptele neamuri-

lor, i bogia împrailor vei mâncâ,

i vei cunoate, c eu sunt Dom-
nul cel ce te mântuesc pre tine i
cel ce te rscumpr Dumnezeul lui

îsrail.

17. i pentru aram ? -aduce-voiu

aur, i pentru fier aduce-voiu ar-

gint i pentru lemne aduce-voiu a-

ram, i pentru pietre fier; i voiu

pune pre domnii ti în pace, i pre

episcopii ti întru dreptate.

18. i mai mult nu se va auzi ne-

dreptate în pmântul tu, nici zdro-

bire, nici ticloie în hotarele tale;

ci se vor chem mântuire zidurile

tale i porile tale cu spturi.

19. i mai mult nu va fi ie soa-

11. Hpoc. 21, 25. 12. Ierem 12, 17, 14. Hpoc.
3, 9.
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rele spre luminarea zilei, nici rs-
ritul lunei va lumina noaptea ta; ci

va fi jie Domnul lumin venic i
Dumnezeu mrirea ta.

20. C nu va apune soarele ie,

i luna nu va scdeâ; c va fi ie

Domnul lumin venic, i se vor

sfâri zilele plângerei tale.

21. i poporul tu tot drept, i în

veac va moteni pmântul, pzind
sdirea lucrurilor mâinilor sale spre

mrire.

22. Cel puin la numr va fi cu

miile i cel mai mic va fi neam mare.

Eu Domnul la vreme voiu aduna

pre. ei.

CAP. 61.

Vestirea mântuirei prin Mesia,

Duhul Domnului preste mine, pen-

tru aceea m'au uns pre mine

bine a vesti sracilor, m'au trimis

a vindeca pre cei zdrobii la inim,

a propoveduî robilor iertare i or-

bilor vedere.

2. A chem anul Domnului pri-

mit i ziua rspitirei, a mângâia

pre toi cei ce plâng.

3. Ca s se dea celor ce plâng

Sionul mrire în loc de cenu, un-

gere de veselie celor întristai, po-

doaba mrirei în locul duhului mâh-
nirei, i se vor chem neamul drept-

Jei, sdirea Domnului întru mrire.

4. i vor zidi cele pustiite din ve-

chime, cele mai dinainte pustiite se

vor ridic, i vor înnoi cetile cele

pustii, care s'au pustiit din neam în

neam.

5. i vor veni cei de alte neamuri,

cari vor pate oile tale, i cei de

alt seminie vor fi plugari i vieri.

6. Iar voi preoi Domnului v vei

chem, slujitori Dumnezeului vostru

19. Hpoc. 21, 23; 22, 5. 21. Mat. 15, 13.

©1. 1. Lucâ 4, 18. 2. Mateiu 5, 4. 3, Mat.
5, 4. 4. 58, 12.

6. 1 Petru 2, 5. 9-, Hpoc. 1, 6.

se va zice vou, tria neamurilor

vei mânca i întru bogia lor mi-

nunai vei fî.

7. Pentru înfruntarea voastr cea

îndoit i pentru ruine se va bu-

cur partea lor, i aâ a doua oar
vor moteni pmântul i bucurie

venic va fi preste capul lor.

8. C eu sânt Domnul cel ce iu-

besc dreptatea i ursc jefuirile cele

din nedreptate, i voiu d osteneala

lor drepilor i legtur venic voiu

leg cu dânii.

9. i se va cunoate întru nea-

muri smâna lor i a fiilor lor în

mijlocul popoarelor, tot ce! ce va

vedea pre ei îi va cunoate, c a-

cetia sunt smân binecuvântat

de Dumnezeu.

10. i cu veselie se vor veseli în-

tru Domnul. S se bucure sufletul

meu întru Domnul, c m'au îmbr-
cat pre mine în haina mântuirei, t
cu vemântul veseliei m'au acope-

rit, ca unui mire mi-au pus mie cu-

nun i ca pre o mireas m'au îm-

podobit cu podoab.
11. i ca pmântul ce'i crete floa-

rea lui i ca o grdin ce'i rsare

smâna ei, aâ va rsri Domnul
dreptatea i bucuria înaintea tutu-

ror neamurilor.

CAP. 62.
Ateptarea mântuirei,

Pentru Sion nu voiu tceâ i pen-

tru Ierusalim nu voiu încet, pân
când va iei ca o lumin drepta-

tea mea i mântuirea mea ca o f-

clie va arde.

2. i vor vedea neamurile drep-

tatea ta, i toi împraii slava ta,

i te va chem pre tine cu nume
nou, pe care'l va d Domnul.

3. i vei fi cununa frumuseei în

8. Pilde 3, 9; Iecem. 32, 40.

10. Ps. 131, 9.

11. Ierem. 31, 12.
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mâna Domnului, i sfema împr-
iei în mâna Dumnezeului tu.

4. i mai mull nu te vei chema
prsit; i pmântul tu nu se va

mai numî pustiu, c te vei chema
bunvoirea mea i pmântul tu l-

cuit, c bine au voit Domnul întru

fine i pmântul tu se va icuî.

5. i în ce chip lcuete tânrul

cu fata, aa vor !cui fiii ti cu fine;

i în ce chip se veselete mireîe

de mireas, aa se va veseli deine

Domnul.

6. i preste zidurile tale Ierusa-

lime pus-am pzitori toat ziua i
toat noaptea, cari nu vor tcea pân
în sfârit aducându'i aminte de

Domnul.

7. C nu este vou asemenea, de

se va îndrept, i va face Ierusa-

limul sumeie pre pmânt.

8. ]urai-au Domnul pe dreapta

sa i pe tria braului su; de voiu

dâ mai mult grâul tu i bucatele

fale vrjmailor ti, i de vor beâ

mai mult fiii cei streini vinul tu,

pentru care fe-ai ostenit,

9. Ci numai cei ce le-au adunat,

aceia le vor mâncâ i vor ludâ pre

Domnul, i cei ce le-au cules, aceia ie

vor bea în curile mele cele sfinte.

10. Mergei prin porile mele i
facei cale poporului meu, i pie-

frile de pre cale le dai înlturi, ri-

dicai semn spre neamuri.

îl. C iat Domnul au fcui de

s'a auzit pân la marginile pmân-
tului; zicei fefeiîjSionului: iat mân-
tuitorul tu vine având plata sa cu

sine, i lucrul su înaintea feei sale.

12. i'l va numî pre el popor sfânt

rscumprat de Domnul, iar fu te

vei numî cetate cutat i nep-
rsit.

©2- 4. Ozie 1, 10; l Petru 2, 10.

11. Zab. 9, t 9; Mat. 2l,_5; loan 12, 15.

CAP. 63.
Ziua i zb ând i r e i.

Cine este acesta carele a venit dirr

Edom? Roala hainelor lui din

Vosor? Acesta este împodobit în

haina sa, strig cu trie: eu gresc
dreptate i judecat de mântuire.

2. Pentruce sunt hainik fale ro-

ii, i îmbrcmintele tale ca ale

unui ce calc în teasc? Fiind plin

l-am clcat de fot.

3. i din neamuri nu este brbat

cu mine, i i-am clcat pre ei în-

tru mâniea mea, i i-am zdrobit pre

ei ca pmântul, i am vrsat sân-

gele lor pre pmânt i toate hainele

mele le-am stropit.

4. C ziua rspltire! a venit lor

i anul rscumprrei este de fa.
5. i am cutat, i nu era ajut-

tor, i am privit, i nimeni n'ajutâ,

i i-a mântuit pre ef braul meu i
mâniea mea a sosit.

6. i i-am clcat pre ei întru mâ-

niea mea, i am vrsat sângele lor

pre pmânt.
7. De mila Domnului mi-am adus

aminte, de buntile Domnului în-

tru fo§te, care ne-au rspltii nou.
Domnul este judecforbun casei iui

Israil, rsplnNne-va nou dup mila

sa i dup mulimea dreptii sale.

8. i au zis: acesta este poporul

meu, fiii nu se vor lepda; i le-au

fosl lor spre mântuire din lot ne-

cazul lor.

9. Nu sol, nici înger, ci însu
Domnul i-au mântuit pre ei, pentru

c i-au iubit pre ei, i i s'au fcut

mil de ei, însu i-au rscumprat
pre ei, i i-au primit, i i-au înl-

at în toate zilele veacului.

10. Iar ei n'au ascultat, i au în-

trâtat pre Duhul cel sfânt al lui, i

63- !• letem. 48, 24. 2. flpoc 19, 13. .

3. Ps. 66, 24; loan 16, 3-?.

9. R 2 Lege 7, 7-9.
10. Eire 16, 2; Num. 14, 4, 11; Efcs. 4, 30»
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. u înlors Domnul spre vrajb, în-

lus au dat rsboiu aSUpra l0r '

11 i ?i_au
adus aminfe d€ zi~

ide cele de demult, unde este cei

'

au scos din pmânt pre psto-

rul oilor? Unde este cel ce au pus

înlr'înii Duhul cel sfânt?

12 Cel ce au scos cu dreapta pre

Moisî (
braul slavei sale; care au

închegat apa dela faa lui, ca s'i

fac lui nume slvit în veci.

13. Dusu-i-au pre ei prin adânc, ca pre

un cal prin pustie, i nu s'au ostenit.

T4. i ca pre nite dobitoace pre

câmp, pogorîtu-s'au Duh dela Dom-

nu » i* 311 POv tuit Pre ei
»
a?â ai

povuit pre poporul tu, ca s'i

{act {ie nume slvit.

15. Caut din cer i vezi din casa

cea sfânt a ta i a slavei tale; un-

de este râvna ta i tria ta? Unde

este muljimea milei tale i a îndu-

rrilor tale, c ne-ai rbdat pre noi ?

16. Pentruc tu eti Printele no-

stru, c Avraam nu ne-a tiut pre

noi, i Israil nu ne-a cunoscut; ci

tu Doamne Printele nostru mânlu-

ete-ne pre noi, din început numele

tu preste noi este.

17. Pentruce ne-ai fcut pre noi

Doamne de am rtcit dela calea

ta? Invârtoaf-ai inimile noastre, ca

s nu ne temem de tine? lntoar-

ce-te pentru robii ti, pentru nea-

murile motenirei tale.

18. Ca s motenim cât de puin

muntele tu cel sfânt, protivnicii no-

tri clcat-au sftniforul tu.

19. Fcutu-ne-am ca din început

când nu ne-ai stpânit pre noi, nici

s'a chemat numele tu preste noi.

CAP. 64.
Rugciunea poporului.

De vei deschide cerul, se vor cu-

tremur de tine munii i se vor

11. Eire 14, 27, 30. 13. Ps 105, 10.

15 H 2 Lege 26, 15. Varub 2, 16; Ps. 79, 15.

18. Ps. 73, 7. 19. Ierem. 14, 9.

64. 1- Ps. 143, 6.

topi, cum se topete ceara de faa
focului.

2. i va arde focul pe protivnici,

i se va arta numele tu profivni-

cilor, de faa ta neamurile se vor

turbur.

3. Când vei face cele mrite, se

vor cutremur de fine munii.

4. Din veac n'am auzit, nici ochii

notrii n'au vzut Dumnezeu afar
de tine, i lucrurile tale care vei face,

celor ce ateapt mil.

5. C va întâmpin mila pre cei

ce fac dreptate, i'i aduc aminte de

cile tale. Iat tu te-ai mâniat, i
noi am pctuit, pentru aceea am
rtcit.

6. i ne-am fcut ca nite necu-

rai toi, i ca o cârp lepdat toat

dreptatea noastr, i am czut ca

frunzele pentru frdelegile noastre,

aâ ne va lu pre noi vântul.

7. i nu este cei ce s cheme nu-

mele tu, i cel ce s'i aduc a-

minfe, ca s se ie de tine, c ai

întors faa ta de ctre noi, i ne-ai

dat pre noi pentru frdelegile noa-

stre.

8. i acum Doamne Tatl nostru

tu eti; iar noi tin, lucrul mâinilor

tale toi.

9. Nu te mâniâ pre noi foarte, i
în vreme s nu pomeneti pcatele

noastre; i acum caut Doamne, c
poporul tu suntem noi toi.

10. Cetatea ta cea sfânt s'a f-

cut pustie, Sionul ca o pustie s'a

fcut, Ierusalimul spre blestem*

1t. Casa noastr cea sfânt, i
slava pre care o au binecuvântat

prinii notri, s'a ars cu foc, i
toate cele mrite ale noastre au czut.

12. i preste toatejacestea, sufe-

rit-ai Doamne, i ai tcut, i ne-ai

smerit pre noi foarte.

4. Ps. 30, 19; 1 Cor. 2, 9.

6. 30, 22; Ps. 89, 8; 105, 6, 7; Daniil 9, 16.

8. Ierem. 18, 6. 9. Ps. 78, 8.
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C AP. 65,
Urile Bowtvtluu

Ârtatu-m'arn celor ce nu m c-
utau, aflaiu-nVam celor ce nu ?n-

îrebau de mine, zls-am: fal sunt la

neamul, care n'a chem?! numele

2. Intlns-am mâinile mele ioat

ziua clrc poporul cel neasculttor

l împroiiv erilor, care n'a um-

blat pre caka cea tmn, cl dup
pcatele sale.

3. Poporul acesta, care mS în-

trit pre mine înaintea mea pu-

rurea, acetia Jertfesc în grdini, i
pre lespezi lâmâiaz demonilor ce-

lor ce nu suni.

4. i în rnormânturl l în peteri

dorm pentru visuri, carii m3nânc8
carne de porc t zeama }enîelor;

spurcate sunt toate vasele lor.

5. Carii zic : departe dela mine,

nu te apropiâ de mine, cS curat sunt;

acesta este fumul mâniei mele, foc

arde întru el în toate zilele,

6. îal scris eslc înalnlea mea,

nu voiu tceâ pân ce voiu rsplti,

l voiu întoarce în sânul lor p3ca-

Domnut. Cei ce au t3mâia1 în

i în dealuri m'au ocrîi pre mine,

întoarce-volu apleie lor în sânul lor.

7. Aa 2tce Domnul : în ce chip

se va afl broboana în strugur, i
vor ztce; s nu o sîrici pre ea, ca"

binecuvântare esle înir'însa; aa
voiu face penfru cel ce siuiesle mie,

penfru acesta nu voiu pierde pre

foi,

8. i voiu scoale smân din îa-

cov i din luda, i va moteni mun-

tele ctl sfânt al meu, i vor mo*

sienî aleii mei i sltiQile mele, i
vor I8cuî acolo.

65. î Rom. ft 20.

2. Num. ÎS, 30 Pa. BO, lî; ierem. 7, 23,

\ Brebii 4. 14. r>< Pa 7fl t

9. i în pdure vor fi sfâne de oi,

i valea Ahorului spre odihna cire-

zilor poporului meu. care m'a cu-
tat pre mine.

10. Iar voi cel ce m'all prsit
pre mîne^ l aii uitai muntele meu
cel stânf, i cei ce giîji mas dia-

volului i Facei turnri norocului,

ÎL Eu v voiu d pre voi sbiei,

I

v'aui slrfaai pre vot t n'i

gran-ain i n'a|i ascultat, t afi te-

cul ru înaintea mea, i a|t ales

cele ce n'am voit.

\?. r Pentru Kceea acestea ztec Dom-

nul: iaîS cei ce slujesc mie vor

mâncâ, iar voi vetl flamanzi ; lafîl

cel ce slujesc mie vor beâ, iar voi

vcjf însetoâ;

13. Ia(S cet ce slujesc mîe se vor

veseli, iar voi v vef! ruinâ;

14. lalâ" cei ce slujesc mie cu bu-

curie se vor bucur, iar voi ve|i

strig penli u durerea inimii voastre,

i vS vei vitâ pentru zdrobirea du-

hului vostru,

15. C vei ias numele vostru

spre saiu aleilor mei t iar pre voi

v va pierde Domnul; iar celor ce

pune nume nou,

se vor binecuvânta pre

pmânt, se vor

nezeul cel adevrat, l
pre pmânt, vor jurâ pre Dumne-

zeul cel adevSrat. c vor uit neca-

zul lor ce! dinlâiu, i nu va Intra în

Inima lor.

17. CS va fi cerui nou i pmân-
tul nou, i nu'i vor aduce aminte

de cele diniâiu, nici vor venî în ini-

ma lor.

18. Ci veselie i bucurie vor af!â

într'însul, c iat eu fac Ierusalimul

bucurie, i poporul meu veselie,

9, Iau» Nftvl 7,

IJ t i>Me î, 24; Jerem. 7, 12 i îs, 4

U. Lucâ 13, 2i
ÎS. Jor^m. 18,

î$. l\ a Le-ge 6, 13; Pa. 62, 1 0i Terem. 4, %,

11. Petru 3, 13; flpoe. 2 1 , K
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g. i m voiu bucur de Ieru- !

salim, i rrrâ voiu veseli de popo-
j

ru l meu, i mai mult nu se va auzi

îniru dânsul glas de plângere, nici

glas de strigare.

20. Nici va îî acolo tânr i b-
trân, care s nu'i plineasc vre-

mea sa, c va îî cel tânr de o sut

de ani, iar pctosul de va îî i de

o sui de ani, când va muri ble-

stemat va fi.

21. i vor zidi case, i ei vor ia-

cul într'însele, i vor sd! vii, i ei

vor mânca rod urile lor i vinul lor

vor bea. I

22. Nu vor zidi ei, i alii s l-

cuiasc, nici vor sdi ei, i ali s
mnânce ; cci ca zilele lemnului

vieei vor îî zilele poporului meu, !

c lucrurile ostenelelor lor se vor

învechi.

23. Iar aleii mei nu vor osteni

îndeert, nici vor nate fii spre ble-

stem; c smân binecuvântat de

Dumnezeu este, i îiii lor cu ei îm-

preun vor fi.

24. i va fi mai 'nainte de ce vor

strig ei, eu voiu auzi pre ei, înc
grind ei, voiu zice: ce este?

25. Atunci lupii i mieii se vor

pate împreun, i leul ca boul va

mânca paie i arpele pmânt ca

pâinea; nu vor face nedreptate, nici

stricciune în muntele cei sfânt al

meu, zice Domnul.

CAP. 66.
Lepdarea jertfelor. Judecata i

împria Domnului.

Aâ
zice Domnul: cerul este mie

scaun i pmântul razem picioa-

relor mele, ce cas vei zidi mie ?

! care este locul odihnei mele?

2. C toate acestea le-a fcut
'**

!

21. fimos 9, 14; Jeremia 31, 5,

23. 66. 22; Ps ,21, 31. 24. Ps 31, 6.

25. Fac. 3, 14.

66. t. 2 Parai. 6, 18; Fap. Ht>. 7, 46, 40;
3 Imp. 8. 27; Ps 1S3, 24.
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! mâna mea i ale mele sunt toate

I

acestea, zice Domnul; i spre cine

voiu cut, fr numai spre cel sme-

rit i blând, i care tremur de cu-

vintele mele.

3. Iar cel frdelege, care jertfe-

te mie viel, ca cel ce bate om; i
cel ce jertfete din turm, ca cel ce

ucide câine; iar cel ce aduce fin de

grâu, ca sângele de porc; cel ce face

tmâiere spre pomenire, ca cel ce

blestem; i ei au ales cile lor i u-

râciunile lor care sufletul lor le-a

voit.

|
4. i eu voiu alege batjocurile lor,

i pcatele lor voiu rsplti lor, c
i-am chemat pre ei, i nu m'au a-

scultat, grif-am i n'au auzit, i au

! fcut ce este ru înaintea mea, i
cele ce n'am voit au ales.

5. Auzii cuvântul Domnului, cei

ce tremurai de graiul lui, zicei frai

ai notri, celor ce v ursc pre voi

i se scârbesc de voi, ca numele

Domnului s se mreasc i s se

arate întru veselia lor, i ei se vor

ruina.

6. Glasul strigrei din cetate, glas

din Biseric, glasul Domnului cel

ce rspltete rspltire celor îm-

protivitori.

7. Mai 'nainte de a nate ceea ce

s'a apropiat s nasc, mai 'nainte

de a veni durerea naterei a fugit

i a nscut fecior.

8. Cine a auzit ca aceasta? i
cine a vzut asemenea? Au nscut-

au pmântul înfr'o zi? Sau nscutu-

s'a un neam deodat? C s'a chinuit

i a nscut Sionuî pruncii si?
9. Iar eu am dat ateptarea acea-

sta, i nu i-ai adus aminte de mine

zis-au Domnul: au n'am fcut eu i
pre ceea ce nate i pre cea stear-

p? Zis-au Dumnezeul tu.

10. Veseiete-te Ierusalime i prâz-

2. Pilde 29, 23. 3. Ps. 39, 9, 10.

4. Pilde 1, 24. 5. ierem. 7. 12 Ps. 39, 21.
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nuii înfr'însul toi cei ce'i iubii pre

el, i cei ce lcuii în el bucurai-

v cu bucurie împreun cu dânsul

toi, câfi plângei pentru dânsul.

11. Ca s sugeji i s v stu-

rai din âele mârigâerei lui, i dup
ce vei suge s va desftai de in-

trarea slavei lui.

12. C acestea zice Domnul: iat

eu voiu abate spre dânii ca un rîu

de pace i ca un pârîu ce se vars
mrirea neamurilor; pruncii lor pre

umere se vor ridica i pre genun-

che se vor mângâiâ.

13. In ce chip mângâe pre cine-

va muma lui, aa i eu v voiu mân-
gâiâ pre voi, i în Ierusalim v vei

mângâiâ.

14. i vei vedea, i se va veseli

inima voastr i oasele voastre ca

iarba vor odrsli i se va cunoa-

te mâna Domnului, celor ce se tem

de el, i va înfricoâ pre cei nea-

sculttori.

15. C iat Domnul ca locul va

veni, i ca viforul carele lui, s dea

rspltire întru mânie, i întru de-

sprirea sa cu vpae de foc.

16. C, cu focul Domnului se va

judeca tot pmântul i cu sabia lui

lot trupul, muli rnii vor îi dela

Domnul.

17. Cei ce se curesc i se sfin-

esc in grdini i înaintea uilor,

cari mnânc carne de porc i u-

râciuni i oareci, împreun vor pieri,

zice Domnul.

18. i eu faptele lor i gândurile

13. 40, \. 14. 61, îl si 65, H.
15. Ps . 67, 18; 2 Tes. 1, 8.

lor ie tiu, iat viu s adun toate

neamurile i limbile, i vor veni i
vor vedea slava mea.

19. i voiu lsâ preste dânsele
semn i voiu trimite pre cei mân-
tuii dintr'înii la neamuri în Tar-
sis i în Fud i în Lud i în Mo-
soh i în Tovet i în Eiada, i în
ostroavele cele de departe, care n'au

auzit numele meu, i n'au vzut
slava mea.

20. i vor spune slava mea întru

neamuri, i vor aduce pe fraii vo-

tri din toate neamurile dar Dom-
nului, cu cai i cu crue, i cu pa-

turile cele de purtat ale mucoilor,

cu umbraruri în sfânta cetate a Ie-

rusalimului, zis-au Domnul; ca i
cum ar aduce fiii lui îsrail jertfele

sale mie cu veselie i cu cântri în

casa Domnului.

21. i dintr'înii voiu lua preoi

l levii, zice Domnul.

22. C precum cerul nou i p-
mântul nou, care eu le fac, rmân
înaintea mea, zice Domnul, aa va

sta smâna voastr i numele voa-

stre.

23. i va fi din lun în lun, i
din sâmbt în sâmbt, veni-va tot

trupul de se va închin înaintea mea
în Ierusalim, zice Domnul.

24. i vor iei, i vot vedea stâr-

vurile oamenilor, cari au clcat po-

runcile mele, c viermele lor nu va

muri, i focul lor nu se va stinge,

i vor fl priveal la tot trupul.

19. letam. 46, 9. 20. Ps, 101, 29.

21. 1 Pett. 2, 5, 9; Hpoc. 1, 6.

22. 65, 17; Hpoc. 21, 1; 2 Petru 3, lî.

24. Marcu 9, 46,



IEREMIA
CAP. 1.

" Chemarea Prorocului.

Cuvântul lui Dumnezeu, care s'a

fcut ctre Ieremia fiul lui Heî-

chia din preoi, care lcuiâ în Ana-

tot în pmântul lui Veniamin.

2. Cum s'a fcut cuvântul lui Dum-
nezeu ctre dânsul în zilele lui Io-

sia iiul lui Amos împratul ludei,

în anul al treisprezecelea al împ-
riei Iui.

3. i a îost în zilele iui Ioachim

iiul lui îosie împratul ludei, pân
la al unsprezecelea an al lui Sede-

chia iiul lui Iosia împratul Iudei,

pân la robia Ierusalimului în luna

a cin cea.

4. i a îost cuvântul Domnului

ctre mine, zicând:

5. Mai 'nainte de a te zmisli tu

în pântece te tiu, i mai 'nainte de

ce ai ieit tu din miiras te-am sfin-

it, Proroc spre neamuri le-am pus.

6. i am zis: o Doamnei Cel ce

eti Stpân, iat nu tiu gri, c
tânr sunt eu.

7. i au zis Domnul ctre mine:

nu zice, c tânr sunt eu, cci c-
tre toi, cari te voiu trimite, vei mer-

ge, i toate câte voiu porunci ie

vei grî.

8. S nu te temi de îaa lor, c
1. 2. 4 Imp. 21, 25.

3. 4 Imp. 23, 34; 2 Parai. 35, 4.

5- Gal. 1, 15.
S. R 2 Lege 31, 6, S.

eu cu tine sunt, ca s te sco pre

tine, zice Domnul.

9. i au întins Domnul mâna sa

ctre mine, i s'au atins de gura mea
i au zis Domnul ctre mine:

10. iat am dat cuvintele mele în

gura ta, iat te-am pus astzi pre-

ste neamuri i preste împrii, ca

s smulgi i s siriei i s risi-

peti, i iar s zideti i s rs-
deti.

11. i a fost cuvântul Domnului

ctre mine, zicând: ce vezi tu Iere-

mia? i am rspuns: toiag de nuc
12. i au zis Domnul ctre mine:

bine ai vzut, pentruc am privi-

ghiat eu preste cuvintele mele, ca

s le îac pre ele.

Î3. i a fost cuvântul Domnului

a doua oar ctre mine, zicând: ci>

vezi tu? i am rspuns: cldare de

desupf arzând vz eu i îaa ci de-

spre miaznoapte.

14. i au zis Domnul ctre mine:

despre miaznoapte se vor aââ re-

lele preste toi cei ce icuesc pre

pmânt.
15. Pentruc iat eu chem toate

împriile pmântului dela miaz-
noapte, zice Domnul; i vor venî, i
vor pune fiecare scaunul su îna-

intea uilor porilor Ierusalimului,

i preste toate zidurile cele dimpre-

jurul lui, i preste toate cetile Iudei

.

9. Isaia 6, 5, 6, 7. W. 2 Cor. ÎO, 5.

11 Zahr. 4, 2. 13, Iezecbil 1, 4.
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16. i voiu gri ctre ei cu jude-

cat pentru toat rutatea lor, cci

m'au prsit pre mine, i au jertfit

dumnezeilor streini i s'au închinai

lucrurilor mâinilor sale.

17. i tu încinge mijlocul tu i

le scoal, i grete ctre ei toate

câte voiu poruncî fie, nu te teme de

fata lor, nici le înfricoa înaintea îor,

c cu tine sunt eu, ca s te scoj

pre tine, zice Domnul.

Î8. Iat te-am pus pre tine astzi

ca o cetate tare i ca un zid de a-

ram, tare la toi împraii Iudei i
Ja boierii lui, i la poporul pmân-
tului.

Î9. i vor dâ rsboiu asupra ta,

i nu ie vor putcâ birui, pentruc

cu tine sunt eu, ca s le sco pre

fine, zice Domnul.

GAP. 2.

Mustrri poporului israil.

i s'a icut cuvântul Domnului

ctre mine zicând: mergi i stri-

g în urechile Ierusalimului grind:

acestea zice Domnul:

2. Adusu-mi-am aminte de mila

linerefelor laie i de dragostea s-
vâri rei tale, pentruc urmai tu sfân-

tului lui Israil, zice Domnul.

3. Sfânt este Israil Domnului, pâr-

ga rodurilor lui, toi cei ce'l m-
nânc pre ei vor greî, rele vor venî

asupra lor, zice Domnul.

4. Auzii cuvântul Domnului casa

lui lacov, i toat seminia casei lui

israil.

5. Acestea zice Domnul: ce gre-

al au aflat prinii votri întru mi-

ne, c s'au deprtat dela mine i au

umblat dup deertciuni, i s'au

fcut netrebnici?

6. i n'au zis: unde este Domnul
cel ce ne-au scos pre noi din p-

18. Jsaia 50, 8.

2. 3. Ps. 113, 1, 2. 5. Mibeea 6, 3.

mântui Eghipelului, cel ce ne-au po-

vuit în pustie prin pmânt uscat

i neumblat i prin pmânt fr de

ap i fr de road, prin pmânt,
întru care n'a umblat cândvâ br-
bat, nici a lcuit om acolo?

7. i v'am dus pre voi în Cârmii

ca s mâncai roadele lui i bun-
tile lui. i ai intrat i ai pâng-

rit pmântul meu, i motenirea mea

o ai pus întru urâciune.

8. Preoii n'au zis : unde este Dom-
nul? i cei ce se ineau de lege nu

m'au tiut; i pstorii au fcut fr-
delege împrotiva mea, i prorocii

au prorocit în Vaal i au umblat

dup cele netrebnice.

9. Pentru aceasta înc m voiu

judec cu voi, zice Domnul; i cu

fiii fiilor votri m voiu judec.

10. Trecei în ostroavele Helimu-

lui i vedei, i în Chidar trimitei,

i socotii foarte, i vedei, de s'au

fcut unele ca acestea.

11. De i-au schimbat pgânii dum-

nezeii si, i aceia nu sunt dum-

nezei, iar poporul meu, a schimbat

mrirea sa întru aceia dela cari nu

se vor îolosî.

12. Spimântatu-s'a cerul de a-

ceasta i s'a înfricoat mult foarte,

zice Domnul.

13. C dou i rele a fcut popo-

rul meu: m'â prsit pre mine izvo-

rul apei vieei, i i-a spat lui

fântâni surpate, care nu vor puteâ

inea -ap.

14. Au rob este Israil? Au în cas
nscut? Penfruce s'a fcut de prad?

15. Asupra lui
' au rcnii leii, i

au dat glasul lor, cei ce au rân-

duit pmântul lui spre pustiire i
cetile lui le-au spat, ca s nu s
lcuiasc într'însele.

8. Isaia 43, 27; Rom. 2, 20; Plâng. 2, 14.

10. Num. 24, 24.

11. Ps. 105, 21; Rom. 1, 23.
12. H 2 Lege 32, 1; Jsaia 1, 2.

25. Jsaia 5, 29.
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16. i îiii Memîiei i ai Tafnei te-

u cunbscut pre tine, i te-âu bat-

jocorii.

17. Au n'au fcut acestea ie pen-

truc iu m'ai prsit pre mine? Zice

Domnul Dumnezeul tu.

1*8. i acum ce este ie i cii

Edhipetalui, ca* s bei apa Ghionu-

rai? ? ce este ie i cii Asirieni-

lot.'Câ s bei apa -rîurilor ?

19. Cerf-te-v vicleniea ta i r-

utatea ta te va mustra, i cunoate

i ve2i, c* amar (ie am prsi tu

pre mlnCj zice Domnul Dumnezeul

tu; kn'am binevoit întru tine, zice

Domnul Dumnezeul tu.

2©, € din veac ai zdrobit jugul

tu i ai rupt legturile tale, i ai

zis: nu voiu sluji ie, ci voiu merge

pe tot dealul înall i supt tot co-

paciul -Umbros, acolo m voiu r-

siâ înu curviea mea.

21.'i eu le-am sdit vi rodi-

toare toat adevrat, cum te-ai în-

tors întru amrciune, vi strein?

-22. De te vei splâ cu salitru, i'i

vei înmall iarba, spurcat eti cu

nedrcpljile tale înaintea mea, zice

Domnul.

23;-Cum vei gri: nu m'am spur-

ca* i i«re* urnia iuiVâalrî'am mers?
^ezi cîle tale înlru mulime de br-
fci, i cunoate ce ai lcut, ctre

sear glasul ei s'a vitaf.

.24. Cile sdîe l{f-au lit spre apa

pustiei, întru pofta sufletului su se

pUTtâ de vânt, datu-s'a, cine o va

întoarce pre ea? Toi cei ce $ ca-

ut pre .ea nu vor osteni, întru sme-

renia ei o vor afl pre ea. ^
"

25. întoarce piciorul tu dela c&
lea coluroas i gâtlejul tu dela

sete> iar ea. a zis:; îmbrbtâ-m-

18. Isaia 30, 2. 19. Isaia 1, 20.

20. 3 Jmp. 14, 23; Isaia 57, 5; 4 Imp. 36,

4 i 17, 1,0; Iezecb. 6, 13,

21. Isaia l, 21 i 5,-2.

22. Iov 9, 30; Mateiu 21, 32.

voiu, c ani iubit streini i' dup ei

am umblat.

26. Cum se ruineaz furul, când

se prinde, aâ se vor ruinâ fiului

Israil, ei i împraii -lor i boierii

lor i preoii lor i prorocii lor.

27. Lemnului a zis: c tatl meu
eti tu, i pietrei: tu m'ai nscut
pre mine; i au întors ctre mine

spatele, i nu feele lor; i în vre-

mea rutilor lor vor zice : scoa-

l- te i ne mântniîe pre noi.

28. i unde sunt dumnezeii ti?

Pre cari i-ai fcut ie? Au scul-

se-vor i te vor mântui
;
în vremea

rulei tale ? C dup numrul ce-

tilor tale erau dumnezeii ti o ludo,

i dup numrul despririi cilor

Ierusalimului jertfiau lui Vaal.

29. Pentruce grii ctre mine?

Toi voi ai lucrat pgânete i top'

voi ai fcut frdelege asupra mea,

zice Domnul.

30. îndeert am btut pre fiii vo-

tri, învtura n'aî primit, sabie a

mâncat pre prorocii votri, ca leiil

cel pierztor, i
w
nu v'ai înfricoat.

31. Auzii cuvântul Domnului, a-

cesiea zice ijomnul: âu 'doar pusti-

etate m'am fcut lui Israil? Au p-
mânt (elinii? Pentruc zis po-

porul meu: nu ne vei stpâni, i
mai mult fiu vom veni ctre litre?

32. Au tiîtâ-va mireasa podoablt

sa i fecioara legtur piepfului ei?

îâr poporul" meu m'a' uifâ^ în zile

nenumrate. •
*

'>*

33. Ce bine vei mai isprvî îhc*

întru feile tale, ca^sî-cercî iubire?

Nu-ââ, ci i -tu a3 -viclenit,* ca s
spurci cile tale. ' .

r *

34. -i în mâtniie" tale ^âu aflai

sângiuri de sufleîe nevinovate, nu

în scorburi i-am aflai pre ei,- ci în

tot stejarul.

35. i ai zis: nevinovat sunt, ci

27. 2 Parai. 29, 6
28. Isaia 2. 6, 8; Ozie 10, 1. 2 Lege 32, 37.

31. Mat. 3, 7. 32. 3, 21.
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s se întoarc mâniea lui dela mine.
j

36. laf eum judec cu tine, pen^
j

truc zici lu.: n'anj pctuit, c ai
j

defimat foarte a îndoi cile taie,
J

i dela Eghipet te -vei ruinâ, pre-

cum te-ai ruinat dela Asur.

'37. *C i de aici vei iei, i mâi-

nile tale presle capul tu, c au de-

prtat Domnul ndejdea ia, i nu

vei spori într'însa.

CAP. 3.

Mustrri i îndemnri l pocin.

De va slobozi brbatul pre femeia

sa, i se va duce dela el, i se

va mrit dup alt brbat, au în-

torcând u-se, va mai veni la el? i
nu pângrindu^se vâ fî pângrit
femeia aceea? i tu âi curvif cu p-
stori muli, dar întoarce-te ctre mi-

ne, zice Domnul.

2. Ridic ochii ti spre înlime,

i vezi unde nu te-ai pângrit, în

ci ai ezut la ei, ca o cioar în

pustie, i ai spurcat pmântul cu

curviile tale i cu .rutile tale.

3. i ai avut pstori mul(i spre

piedic ;ie, fa de curv s'a fcut

faa fa, fr de ruine ai fost c-
tre toi.

4. Nu ca pre un casnic m'ai che-

tnaj, tat, i povuitor tinereei tale?

5.. FAu raiâneâ.va, n veac? Au
pzi-iSe-va spre izbândire? Aâ ai

grit,, dar ai fcut relele acestea cât

ai-, putute r n
6. i au .,ziaF Domnul ctre min€

în zilele, lui losie- împratul? yzut-

ai cele ce a fcut mie casa lui I-

srail? S'a dus înlmiot munleleîn-

nalt, i supt fot' lemnul frunzos, i
a curvil acolo: "

- -
,

7. i am zis dupce a fcut ea

toate aceste nelegiuiri: întoarce-te

la mine, dar nu s'a întors i a v-
zut netocmeala ei Iuda sora sa cea

necredincioas,

8. i am vzut, c dei am lep-

dat casa lui Israil cea rsvrfit i
o am deprtat pre ea din pricina

tuturor nelegiuirilor sale, i i-am dat

carte de desprire la., mâiaile ei,

sora sa Iuda cea necredincioas nu

s'a temut, i a mers, sse pâng-
reasc i ea.

;

9. i s'a nimicnicit înlru .curvia

ei, nelegiuind cu lemn i piatr.,

10. i în toate acestea casa cea

rsvrtit a ludei nil s'a întors din

toat inima sa la mine, ci ta min-

ciuni.

11. i au zis Domnul ctre mine:

îndreptat-a sufletul- su 5 lirail fa
de rsvrfirea casei iunludaV

12. Mergi i citete cuvintele a-

cesfea ctre miaznoapte, i vei zice:

întoarce-te ctre mine* lcaul lui

Israil, zice Domnul; i ntt:vcmi cr-

u cu asprime spre voi, c milo-

stiv sunt eu zice Domnul; i rîn veci

nu voiu ineâ mânie asupra'voaslr.

13. Ins cunoate strâmbtatea tai

c asupra .Domnului .Dumnezeului

tu al fcut pgânfate, i (l-ai în-

dreptat paii> ti, spre streini, supt

fot lemnul ffrunzos.-.i n'aj auzit gla-

sul meu, zice Domnul. „

14.. Inioarcei-vfii deprtai, zice

Domnul; c <eu voiu stpâni pre,voi

i voiu lu pre voi, pre, unul din o

cetate i pre #î din o mdente, i
voiu adîcgîpre voi în Siojv - *

.

15. i voiu dâ vou pstori dup
inima mea, i v vor psforl^pre

voi povuinduriv. cu tiin» ,

16. i va fi de-v -vei înmuli i
vei crete pre pmânt, zice Dom-

36. Isaia 30, 5, 7,

3. 6, Isaia 57, 7 ,

10. Isaia 59, 3. 11. lezecb. 16, ,
51.

12. Ps. 102, 8, 9. 14. Isaia 27,12.

15. lezecb. 34, 23; Efes. 4, 11.
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nul; în ziîele acelea nu vor mai vorbi

despre chivotul legei Domnului, nu

se va mai suî la inim, nu se va

numi, nici se va socoti, i nu se

va face altul.

17. In ziîele acelea i în vremea

aceea numî-vor Ierusalimul scaunul

Domnului, i se vor adunâ toate nea-

murile la dânsul, i mai mult nu vor

merge dup poftele cele rele ale ini-

mei lor.

18. In zilele acelea venl-va casa

lui Israil la casa lui Iuda, i împre-

un vor veni din pmântul de mia-

znoapte î din toate rile la p-
mântul, care l-am dat motenire p-
rinilor lor.

19. i eu am zis: fie Doamne, în-

c rândui-fe-voiu spre fii, i voiu

dâ |ie pmânt ales, motenirea lui

Dumnezeu Atotiitorul neamurilor î
am zis: Printe m chemai pre mi-

ne i dela mine s nu v întoarcei.

20. ins precum nu este credin-

cioas femeia iubitului su, aâ nu

m'a bgat pre mine în seam casa

lui Israil, zice Domnul.

21. Glas mare s'a auzit de plân-

gere i de rugciune al fiilor lui 1-

srail, cci au fcut strâmbtsle în-

tru cile lor, uilaf-au pre Dumne-

zeul su cel sfânt.

22. Intoarcei-v fii înapoi i voiu

vindec zdrobilurile voastre; iat noi

robi vom fi ie, c fu eti Domnul
Dumnezeul nostru, cu adevrat o

minciun erau munii i puterea m-
gurilor; îns prin Domnul Dumne-

zeul nostru mântuirea lui Israil.

23. i ruinea a mâncat ostene-

lele prinilor notri din îinerejeie

lor, oiie lor i vieii lor, i pre fiii

lor i pre fetele lor.

24. Dormit-am întru ruinea noa-

str, i ne-a acoperii pre noi ne-

17. Mibeia 4, 1. 21. 2, 32 i 7, 26.

22. Ozie 14, 2. 24. Ps. 25, 7 i 105, 6;

•*ov 13, 26; Daniil 9, 16.

|

cinstea noastr, penfruc înaintea

|

Dumnezeului nostru am pctuit noi

i prinii notri din finereele noa-

stre pân în ziua aceasta, i n'am

ascultat glasul Domnului Dumne-
zeului nostru.

C AP. 4.

Sftuiri i ameninri.

De se va întoarce israil cfre mi-

.
ne, zice Domnul, s se întoarc,

i deva lua dimprejurul su urâciu-

nile lui din gura lui, i de ctre faa

mea se va smeri.

2. i va jura: viu este Domnul cu

adevrat, cu judecat i cu drep-

tate, i vor binecuvânta întru el limbi

i întru el vor ludâ pre Dumnezeu
în Ierusalim.

3. C acestea zice Domnul br-
bailor ludei i celor ce lcuesc k-

rusalimul:

4. Arai pmânt nou, i s nu

semnai în spini, tei-v împrejur

Dumnezeului vostru, i tei împre-

jur învârtoarea inimei voastre br-
baii Iudei i cei ce icuii în Ieru-

salim; s nu ias ca focul mâniea

mea, i s se aprind, i nu va îi

cel ce s o sting pentru vicleugul

focmelelor voastre.

5. Vestii îr» Iuda, i s se auz
în Ierusalim, zicei : dai semn cu

trâmbia pre pmânt i strigai tare,

zicei: adunai-v, s intrm la ce-

tile cele întrite, luând semn, fu-

gii în Sion.

6. Grbii-v, nu stai, c rele a-

duc eu dela miaznoapte i sur-

pare mare.

7. Se suie leul din culcuul su,
i cel ce pierde limbile se ridic i
a ieit din locul su, ca s pusti-

easc pmântul tu, i cetile tale

se vor surpa rmânând pustii.

4, 2 Isaia 48, 1 i 65, 16; Fac. 22, 18.

4. Fac. 17, 11; H 2 Lege 10, 16; Ozie 10,

12; Rom. 4, 11. 7. 2, 15 i 5, 6.
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8. Pentru aceasta încingei saci

i v tânguii i v vitai, pentru

c nu s'a întors iuimea mâniei Dom-

nului dela voi.

9. i va îî în ziua aceea zice Dom-

nul: pierde-se-va inima împratului

i inima boierilor, i preoii se vor

spimântâ i prorocii se vor mirâ.

10. i am zis: o Stpâne Doam-

ne! Oare înelând, ai înelat pre po-

porul acesta i Ierusalimul, zicând

pace va îî vou? i iat sabia a

ajuns pân la sufletul lor.

11. In vremea aceea zice-vor po-

porului acestuia i Ierusalimului

:

duhul rtcirei în pustie, calea fe-

tei poporului meu nu spre curire,

nici spre sfinire.

12. Duh de plinire îmi va veni, i
acum eu voiu grî judecile mele

ctre ei.

13. lat ca norul se vor sui, i
ca viforul carele lor, mai sprinteni

decât vulturii caii lor, vai nou, c
pierim.

14. Spal de rutate inima ta îe-

rusalime, ca s te mântuefi; pân
când sunt întru tine gândurile r-
utei tale?

15. Pentruc glasul celui ce se

suie dela Dan va veni mie, i se va

auzi durerea din muntele lui Efraim.

16. Pomenii limbi, iat au venit,

vestii în Ierusalim, vârtejuri vin din

pmânt de departe, i au dat spre

cetile lui Iuda glasul lor.

17. Ca cei ce pzesc arin au

încunjurat-o pre ea, pentruc te-ai

lenevit spre mine, zice Domnul.
18. Cile tale i tocmelele tale au

fcut ie acestea, aceasta este ru-
tatea ta, cci este amar, pentruc
au ajuns pân la inima ta.

19. Pântecele meu m doare, i
simirile inimei mele turbur sufle-

9. lezech. 13, 9. 12. Iezccb. i, 4.
14. Isaia l, 16.

19. isaia 16, 11; 21, 4 i 22, 4.

tul meu, slbete inima mea, nu voiu

tceâ, c glas de trâmbi a auzit

sufletul meu, strigare de rsboiu.

20.i vestete zdrobire peste zdro-

bire, c tot pmântul s'a pustiit, f-

r de veste s'a stricat cortul, rup-

tu-s'au pieile mele.

21. Pân când voiu vedeâ fugind ?

Auzind glasul lrâmbiilor.

22. Pentruc povuilorii poporu-

lui meu pre mine nu m'au tiut, fii

fr de minte sunt i nepricepui,

mâestri sunt a face ru; iar a jace

bine n'au cunoscut.

23. Cutat-am spre pmânt, i iat

nimic, i la cer, i nu erau lumi-

nile lui.

24. Vzut-am munii i erau tre-

murând, i toate dealurile cltinân-

du-se.

25. Cutat-am i iat nu era om
i toate pasrile cerului se spimân-
iase.

26. Vzut-am, i iat Carmiîut pu-

stiu i toate cetile arse cu foc de

faa Domnului, i de faa iuimei

mâniei lui s'a stins.

27. Acestea zice Domnul: pustiu

va fi tot pmântul i contenire nu
voiu îace.

28. i preste acestea plâng p-
mântul i s se întunece cerul de

sus, pentruc am grit i num voiu

ci, pornitu-m'am i nu m'am în-

tors dela ei.

29. De glas de clrei i arc în-

tins s'a îerit toat ara, intrat-a în

peteri i în desiuri s'a ascuns i
pe pietre s'a suit, toate cetile s'au

prsit, nu lcuete în ele om.
30. i tu ce vei face de te vei îm-

brc cu rou? i de te vei împo-

dobi cu podoab de aur, de vei un-

ge cu rstic ochii ti, îndeert este

îrumusearea ta. lepdatu-fe-au ibov-

nicii ti, sufletul tu caut.

20. Ps. 41, 8. 22. Isaia l, 3.

24. Isaia 5, 25. 25. Sofon. 1, 3.

27. 5, 10. 28. 15, 6. 30. Iezecb. 23, 40.
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31. C glas ca al celei ce se cHi-

nuefe, am auzit suspinul luzea

ai !eeki ce^dutfâiu nate, glasuiletei

Stenului se va slbi, t va slobozi

rniirtfe sale, vaîrnîe,cc mise sfâr-

ete sufletul pentru cei omorîi^ •

* A
1

" ~it *
tiC - , ' '

CA>. 5,

plikrire ntsur'ei frdelegilor Ierusa-

- - jf '.Untului.

ffcg,a,lj^|riri prejurîn cile Ieru-

salimului, i vedei 'i cunoa-

tei i cercai în. uliile lui, de vei

afla brbat, care s fac judecat,

i siS cerce credina, i blând voiu

fldofijzfce Domnul.

s';3&#tir ete Domnul, zic: pentru

acega?jiu jîntni minciuni se jur.

Doamne ochii ti spre credinj

btt»tu-i-2bi pre ei, i nu i-au durut,

islovitu-i-ai pre ei, i n'au vrut

pritngasc învtura, înlritu-uau

feele lor mai mult decât piatra, i
ntetirtfruhs e întoarc.

-^4.wi -eu am zis: poate c.sraci
suni/ îpenlfuc n'au putut, nici au

cunoscut calea Domnului i jude-

qa^arJulDurtiiezeu.

«*.5.d$&rge-v§iu ct^e cei mai alei

i vjiurfirlî l$r, penlruc ei au cu.-

«flsoiMalefl Domnului i judecata

lui Dumnezeu, i iat cu iqi dirch

$fgm%..^âricaNau j.ugu.1, *upt-au ]e-

6. Pentru aceea i-a lovit pre $
lfHl^djn,"Tjdu*n brav, .i- ltipuj, pân
lgicase i-# pierduf «,pre ei^.i par-

4qs$ pânde4 spre- ce-iHe lor, toi

4&tH4e$ dela ?i vor-$- sfâiai, pgn-

^ truc au înmulit necur-jiile loj, în-

l{Hu^|a^ urechile lor.

^.jf^ptru cane dintr'acesjea voiu

lb#e j^tosfiv?. RMi ti ,m'au p?
mim . » se jur^u;înlfu cei ce

- nu sunt dumnezei, i i-am sturat

r 3h*, 24. ' f 1

5. 2. Isâitf -48, 1. 4. 3, 7. 5. 2, 20.
6. Tivacum 1, 8. 7. Is. Navi 23, 7.

pre eiyii prea curveau, i în~ casele

curvelor se abi^au.

8. Cai nebuni spre i partea îeme-

iascsJ
au fcut,, fiecare spre femeia

aproapelui su rârcehezâ,.

9. Au wnfru acestea nu yoiu -cer-

ceta? Zise- Domnul* au înteu lim-

b ca aceasta nu va izbândi sufle-

tui meu?
10. Suii-v pre înt rituri le, ei, i

surpai--de tot, i contenire s nu

facei, lsai proptelele ei, c ale

Domnului sunt.

11. C defimând, au defimat spre

mine zice Domnul, casa lui Israil i
casa lui Iuda.. .

-

12. Minit-au Domnului lor, i au
zisî- n'au s fie acestea, nu vor venî

preste noi rele, sabie i foamete nu
vom vedeâ.-

13. Prorocii notri erau în vânt,

i cuvântul Domnului nu erâ în ei,

aâ va îi cu ei.

14. Drept aceea acestea zice Dom-
nul Atotiitdrul: pentru care lucru

ai grit cuvântul acesta? Iat eu

am dat cuviniele mele foc în gura

ta, j pre norodul acesta lemne, i'i

va,mistuL,pre ei.

15. Iat eu aduc un neam de de-

parte preste voi, casa lui Israil, zice

Domnul; un neam a _ cruia ;limb,

nu o vei înelege. - ^ -

16. Tolba iui ca un mormînt de-

schis.' Ioi puterhi ci. „ '^t,;-

17. ; Si vor manca secertuta voa-

str i pâineie voastre, i vot mân-
ca jdeJoi pre fiii -votri :i pre

jele vpasjrer i vor nairacâ de/tof

oile -voastre .h vieri- votri, -i vor

mânca viile voastre, i^sÂiochiaii

votri i mslinii votri, i vonlne»

erâ cu sabie cetile cele: tari ale

voasrfre spre .care voi ai ndjduit
în ele.

18. i va îl în zilele acelea, zice

8. Iezechil 22, 11 i s33, 26. 10. 4, 27. .

12. Isaia 2S, 15. 14. 1, 10.
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Domnul Dumnezeul tu: nu voîu face

pre voi spre sfârire.

XQ. i va' .fi,' când vei zice: pen-

fruce ne-sîi fcui "'Domnul Dumne-

zeul noslni toate aeestea? Le vei

rspunde: pentfucâ m'ai>p$rsit pre

mine, i ai- slujii la* dumnezei stre-

Iniîfl" pfttânlul vosfru, aâvei sluji

la streini în pmântul, care nu va

ÎT al vostru:'

'•20. Veslli acestea la casa lui la-

cov, i s se auz în casa lui luda.

21. Asculta ji dar acestea norod

nebun i fr de inim, ochi au ei

i nu vd, arechi i n'aud.

22. Au de mine nu v- vei teme,

zice Domnul? Au de faa mea nu

v vei sfii? De cel ce au pus nisi-

pul hotar mre?, porunc venic,
i nu va trece preste ea, i se va

turbur, i nu va puteâ, i vorsunâ

valurile ei, i nu va trece presle el.

23. i la norodul acesta s'a f-

cut- inim neasculttoare i neb-
gtoare în seam, i s'a abtut i
s'a dus.

24. i n'au zis întru inima lof:

s ne temem dar de Domnul Dumi
. n^zeul nostru, cel ce ne -d nou

ploaie timpurie i târzie -dup pli-

nirea vremei hotrâte pentru sece-

ri, i au pzit nou" acestea.

25. Frdelegile voastre au adus

acestea, ^si pcatele voastre au de-

prtat buntile de ctre voi.

- *^26/C s'au aflat poporul meu
necredincioi, cari lauri =au «întins,

ca s sfice oameni i prindeau.

2?. Câ $a\vâ întins plin- de. pasri,

aâ casete Iot -ipline de vicleug,

pentru a£«ea sfauemârif i s-'âu îm-

bogit v . h -
1

28^ "S'au îngrat :i auclcat^u-

decaW/n'au fcut fudecaia sSmcu-

19. 56, 10. 21. Isaik 6, 9\ Fap. Hp. 28, 26,
27. 22. Iov 38, 11.

24. R doua Lege 28, 12. *

28. Hmos 5, 7 i 6, 12; Isaia 1, 23.

lui, i judecata vduvei au nesoco-

fit-o. .

29. Au nu ^voiu cut- spre ace-

stea, zice Domnul? Au asupra unui

neam ca acesta nifcva izbândi su-

fletul meu? - . .

30. Spâimântare i înfricoare s'a

fcut pre pâmârur.-'

31. Prorocii prorocesc minciuni,

i preoii au btut îrr palmele lor,

i poporul meu a, iubit >aâ, i ce

vei face la cele dup^ acestea?

CAP. 6/ ' •?

Vestirea nvlirii unui neam strein? ,

Inlrii-v fiii lui Venimin din-mii

jlocul Ierusalfmuiui, i în-Teeue *

trâmbiai cu- trâmbi, prestrVi-

faharma ridicai semn, c rele s'au

ivit dela miaznoapte i zdrobir

mare se face. j»- 1
- -eî

• 2. i se va luâ înlimea la- fafa

Sionului. ~ .«'•-. ^s^\

3. La ea vor veni psiori "i "top*

mele lor, i vor face lâng ea.%o« 4

libi împrejur, i vor "pate fiecare î

pârfea lui. 'U -

4. Rându'i-v asupra ei, la tS-

sboiu sculai-v^ i s ne suim -a-

siipra ef în amiazzi»' va^ îiou, c8

S'a plecat ziua, c s« sfâfescyflmi

brele zilcii ' > s - • :î :

5. Scul&i-v, i s ne suim *asu> £

pra ei noaptea i sâ stricm 'teme-

liile' ei. •
r

•

6. C acestea zice Domnul piite*

rilor: tiai lemnele ei, facei înf- j

iirc îinprativâ;,Ie4-usa]HÎtiillr; ©îc&
tale miriciunoasl Toat silnicia^- -

s-ie întru' dânsa.- '
l '-^t

\

7. In ce chip izvorte apa întâii- j

lân, "asMzbucneteTtftateâ ei/ne- i

Gur&ie i ticloii? va auzî îittrSi -

ea presta faa" ei pururea, cu dttrerc

f eii blaes '
,. l -.-'O*

« ** •*

29. Zabaria 7, 10. 31. Plâng. 4, 13.

Q. 1. Neemia 3, 14. 3. Isaia 29,. 3;'
,

6. Ps. 54, 10.Â ;
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8. Certâ-te-vei Ierusalime, s nu

se deprteze sufletul meu de!a tine,

s nu ie fac pmânt neumblat, care

nu se va lcuî.

9. C acestea zice Domnul pute-

rilor: culegei, culegei, ca o vie r-

miele lui Israiî, înloarcei-v, ca

cel ce culege în conia sa.

10. Ctre cine voiu gri im voiu

mrturisi, i va auzi? lat netete,

împrejur sunt urechile lor, i nu pot

s auz; iat cuvântul Domnului s'a

fcut ior spre ocar, nu vor voi s'l

asculte pre el

11. i mâniea mea o am plinit,*

i o am oprit, i nu i-sm pierdut

pre ei, o vom vrsa preste prunci

de atar i preste adunarea tineri-

lor împreun, c brbat i femeie

vor fi prini, btrân cu cel plin de

zile.

12. i se vor înlurnâ casele lor

la alii, arinile i femeile lor deo-

dat, penfruc voiu întinde mâna
mea preste cei ce îcuesc pmân-
tul acesta, zice Domnul.

Î3. Penfruc dela cel mic al lor

pân la cel mare, toii au fcut fr-
delege, dela preot i pân la pro-

rocul cel minciunos, toi au lucrat

cele minciunoase.

14. i vindeca cu nepsare sf-

râmarea poporului meu, i zicând

pace, pace; i unde este pace?

15. Ruinâ-se-vor cci au svâr-

it frdelege, i nu s'au ruinat ca

cei ce se ruineaz, i necinstea

sa nu o a cunoscut, pentru aceea

vor cdea în cderea lor, i în vre-

mea cercetrei lor vor pieri, zice

Domnul.

16. Acestea zice Domnul: stai la

drumuri i vedei, i întrebai c-
rrile Domnului cele venice, i ve-

dei care este calea cea bun, i
9. Isaia 24, 13. 12. H doua Lege 28, 30.

13. Ps. 77, 67; Isaia 56, 11. 14. 8, îl; Mi*
heea 2, 8. 15. Sofon. 3. 5.

16. Matei- 11, 29.

mergei pre ea, i vei afla odihn
sufletelor voastre, i au zis: nu ne

vom duce.

17. Pus-am preste voi strejari, a-

scultai glasul trâmbiei i au zis:

nu vom asculta.

18. Pentru aceea auzit-au neamu-

rile i cei ce pasc turmele lor.

19. Ascult pmântule, iat eu a-

duc preste poporul acesta rele, roa-

d rzvrfirei lor, pentruc la cu-

vintele mele n'au luat aminte, i le-

gea mea o au lepdat.

20. Pentru ce'mi aducei tmâie de

la Sava, i scorioar din ar de-

prtat? C arderile cele de totale

voastre nu sunt primite i jertfele

voastre nu m'au îndulcit pre mine.

21. Pentru aceea acestea zice Dom-
nul: iat eu aduc preste poporul a-

cesfa boal, i vor boli prinii i
fiii împreun, vecinul i cel de a-

proape al lui vor pieri.

22. Acestea zice Domnul: iat vine

popor dela miaznoapte, i se vor

ridic neamuri dela marginile p-
mântului.

23. Arc i îuti vor ineâ, nsâl-

nic este, i nu'i va fi mil, glasul

îuî ca marea, ce aduce valuri, cu

cai i cu car se va rândui, ca fo-

cul spre rsboiu, ctre tine fata Si-

onului.

24. Âuzit-am auzul lor, slbit-au

mâinile noastre, necaz ne-a cuprins

pre noi, chinuri ca ale celei ce nate.

25. S nu ieii afar la arin i
în ci s nu umblai, c sabia vrj-

mailor este prin prejur.

25. Fata poporului meu încin ge-

te cu sac, i presar cenu; jele-

te'i iubitul, tânguete-te cu mil,

c fr de veste va veni chinul pre-

ste voi.

27. Socotitor le-am pus pre tine

între popoare de cercetat, i vei cu-

19. H 2 Lege 32, l; Isaia î, 2.

20. Isaia l, 11-15; Pilde 15, 8 i 21, 3;
Mibeea 6, 6, 7. 24. 4, 31. 26. Hmos 8, 10.
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noafe când voiu ispiti eu calea lor,

toi neasculttori mergând strâmb,

aram i fier.

28. Toi stricai sunt.

29. Incetat-au foii dela foc, sfâr-

ifu-s'a plumbul îndeerf, argintarul

bate argintul, vicleugurile lor nu

s'au topit.

30. Argint lepdat chemai-i pre ei,

pentruc i-au gonit pre ei Domnul

CAP. 7.

Deart încredere a lui Jsrail. Ame-
ninrile lui Dumnezeu.

Cuvântul care s'a fcut dela Dom-
nul ctre leremia zicând: Sti la

poarta casei Domnului si propove-

duete cuvântul acesta i zî: Ascul-

tai cuvântul Domnului toat îudeea.

2. Acestea zice Domnul puterilor,

Dumnezeul lui îsrail: de vei îndrept

cile voastre i tocmelele voastre,

i eu v voiu face pre voi s lcu-
ii în locui acesta.

3. Nu v ndjduii voi spre cu-

vinte minciunoase, c mai mult ni-

mic nu vor folosi .vou când zicei:

Biserica Domnului, Biserica Dom-
nului este.

4. C dac îndreptând vei îndrep-

ta cile voastre i tocmelele voa-

stre, i fcând vei face judecat în-

tre om i între aproapele lui,

5. i pre nemernic i pre vduv
i pre sirimani de nu'i vei asupri

i sânge nevinovat de nu vei vrsa
în locul acesta, i dup dumnezei
streini de nu vei merge spre ru
vou,

6. Voiu îace pre voi s lcuii în

locul acesta, în pmântul care l-am

dat prinilor votri din veac i pân
în veac;

7. Iar de vei ndjdui voi întru

cuvinte minciunoase, de unde nu
v vei folosi,

30. Isaia 1, 22.

V. 3. Isaia 48, 2. 5. Isaia, 10, 1, 2.

8. i ucidei i preacurvii i fu-

rai, i jurai strâmb, i tmâei lui

Vaal, i mergei dup dumnezei stre-

ini, pre cari nu'i tii, ca s v fie

vou ru.

9. i ai venit, i ai sttut îna-

intea mea în casa în care se chia-

m numele meu întru ea i ai zis:

feritu-ne-am, ca s nu facem toate

urâciunile acestea.

10. Au peter tâlharilor este casa

mea, unde se numete numele meu
întru ea acolo înaintea voastr? i
iat eu am vzut, zice Domnul,

îl. C mergei la locul meu cel

dela Silom, unde am slluit nu-

mele meu întru el acolo înainte, i
vedei cele ce am fcut lui de c-
tre faa rutei poporului meu I-

sraii.

12. i acum pentruce ai fcut

toate aceste lucruri, i am grit c-
tre voi, i nu m'ai ascultat pre mi-

ne, i v'am chemat pre voi i n'ai

rspuns.

13. Deci, îace-voiu i eu casei a-

cetia, unde sz chiam numele meu
preste ea, spre care voi ndjduii
întru ea, i locului care l-am dat

vou i prinilor votri, în ce chip

am fcut Silomufui.

14. i voiu lepd pre voi dela

faa mea, precum am lepdat pre

fraii votri toat smâna lui E-

îraim.

15. i tu nu te ruga pentru no-

rodul acesta, i nu te ruga ca s
fie miluii ei, i nu te ruga nici mi-

jloci ctre mine pentru ei, c nu te

voiu asculta.

15. Au nu vezi ce fac ei în cet-

ile lui luda i în cile Ierusalimului?

17. Fiii lor adun lemne i p-
rinii lor ard foc, i femeile lor î-

9. Isaia 56, 7; Mateiu 21, 13; Marcu 11,

17, Lucâ 19, 46. 11. Is. Navi 18, 1.

12. Pilde 1, 24; Isaia 65, 11.

14. 3 Imp. 9, 7; 1 Imp. 4, 2, 10.

16. Eice 32, 10; î Imp, 16, 1.
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râm aluat, ca s fac turte otei

cerului, i au vrsat turnri la dum-

nezei streini, pentru ca sm mânie,

18. Au doar pre mine m scâr-

besc ei? Zice Domnul, nu pre sine

pentru ca s se ruineze obrazele

tor?

19. Pentru care acestea zice Dom-

nul: iat iutimea i mâniea mea se

vars preste locul acesta, i preste

oameni i preste dobitoace, i pre-

ste iot lemnul arinei lor, i preste

roadele pmântului, i va arde i
nu se va stinge.

20. Acestea zice Domnul: arde-

rile cele de tot ale voastre adunai

cu jertfele voastre i mâncai carne.

21. C n'am grit ctre prinii

votri i n'am poruncit lor, în ziua

în care i-am scos pre ei din pmân-
tul Eghipetului pentru arderi de tot

i pentru jertfe.

22. Fr numai cuvântul acesta

l-am poruncit lor zicând: ascultai

glasul meu i voiu fi vou Dumne-

zeu, i voi vei îi mie popor, i um-

blai întru toate cile mele, rjre care

voiu porunci vou ca s umblai:

ca s v fie vou bine.

23. i nu m'au ascultat pre mine

nici au plecat urechia lor, ci au um-

blat întru cugetele inimei lor cei rele,

i au dat îndrt i n'au mers îna-

inte, din ziua în care au ieit p-
rinii lor din pmântul Eyhipetului

i pân în ziua aceasta.

24. i am trimis la ei pre toi ro-

bii mei prorocii, dimineaa i la a-

miaz zi, i am trimis

25. i nu m'au ascultat pre mine
i n'au plecat urechia lor, i i-au
învârtoat cerbieca lor mai mult de
cât prinii lor.

26. i vei gri lor cuvântul ace-
sta, i nu te vor ascult pre fine,

20. Hmos 5, 21. 22. R doua Lege 6, 3.
Ps. 80, Î3; Isaia 65, 2. 24. 2 Parai.

*>> 15. 2o. Neemia 9. 17, 29.

i îi vei chema pre ei, i nu'i vor

rspunde.

27. i vei grî ctre ei limba a-

ceasfa, care n'au auzit glasul Dom-
nului Dumnezeului lor, nici au pri-

mit învtura, sfâritu-s'a credina

din gura lor.

28. Tunde prul tu i leapd,
plângi cu strigare, c au gonit Dom-
nul i au lepdat pre neamul, care

îceâ acestea, pentruc fiii lui Iuda

au fcut ru înaintea mea, zice Dom-
nul.

29. Pus-au urâc'unile lor în casa

în care s'a chemat numele meu în-

tru ea, ca s o spurce pre ea; i au
zidit capite lui Tofet, cel ce este

în valea Benenom, ca s arz de

fot pre fiii lor, i pre fetele lor cu

toc, care n'am poruncit lor, i n'am
gândit întru inima mea.

30. Pentru aceea iat zile vin, zice

Domnul; i mai mult nu vor che-

ma capifea lui Tofet i valea Be-

nenom, ci valea celor omorâi, i'i

vor îngropa în Tofet nefiind Ioc.

31. i morii poporului acestuia

vor fi mâncare pasrilor cerului i
hiareîor pmântului, i nu va fî cine

s'i apere.

32. i voiu face s înceteze din

cetile lui luda i din rspântiile

Ierusalimului glasul celor ce se ve-

selesc i glasul celor ce se bucur,
glasul mirelui i glasul miresei, c
spre pustiire va fi tot pmântul.

CAP. 8.

Orbirea poporului i pedeapsa lui.

] n vremea aceea zice Domnul: scoa-

j.fe-voiu oasele împrailor lui Iuda

i oasele boierilor lui, i oasele pre-

oilor, i oasele prorocilor lor, i
oasele celor ce lcuesc în Ierusa-

lim din mormânfurile lor.

28. 3, 21, 29 Isaia 59, 14 i 15, 2.

50. 19, 6; 4 Imp. 23, 10. 31. fl 2 Lege 28,
26. 32. Isaia 24, 8; Ozie 2, 11; Iezecb. 26, 13.

8- 1. Lev. 26, 30.
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2. i le vor zbici la soare, la lun
i la toate stelele i la oal oastea

cerului, pe care le au iubit, i crora

au slujit, i dup care au mers, i
de care se (ineau, i la care s'au în-

chinat ei ; nu se vor tiâ, nici se

vor îngropâ, i vor îi spre pild

preste lata atot pmântul.

3. C au ales mai bine moartea

decât vieaja, i la toi ceilali, cari

au rmas dela neamul acela, în tot

locul, ori unde voiu scoate pre ei

acolo.

4. C acestea zice Domnul: au

doar cel ce cade nu se scoal?
"

Sau cel ce se abate nu se întoarce?

5. Pentruc s'a îost abtut popo-

rul meu acesta, abatere fr de ru-

ine, i s'au biruit de tot întru voea

lor, i n'au vrut a se întoarce.

6. Bgai dar în urechi i auzi(i,

nu aâ vor gri? Nu este om, care

s se pociasc de rutatea lui zi-

când: ce am îcut? Rmas-a cel ce

alearg dela alergtura lui, ca i
calul ce se frmânt întru rânche-

zarea lui.

7. i Erodiul a cunoscut pe cer

vremea lui, turtureaua i rându-

neaua, pasrile arinei, pzif-auvre-

mile intrrii lor; iar norodul meu
acesta n'a cunoscut judecile Dom-
nului.

8. Cum veti gri, c în(elepji sun-

tem noi i legea Domnului cu noi

este? îndeert s'a fcut condeiul

minciunos la scriitor.

9. Ruinatu-s'au înelepii, acope-

rif-au capul su, i s'au spimân-
tat i s'au prins, pentruc au lep-

dat cuvântul Domnului; ce înelep-

ciune este la dânii?

10. Pentru aceea voiu dâ femeile

lor i fariniie lor motenire altora,

pentruc dela cel mic pân la cel

mare foi sunt iubitori de argint, i

3. Hpoc, 0, 6. 7. 5, 4; Isaia 1, 3; <? Rom.
2, 17-19. 10. Isaia 56, 11.

dela proroc pân la preot fo|i spun

minciuni.

11. i vindec cu nepsare sfrâ-

marea poporului meu, zicând: pace,

pace i pace nu erâ.

12. Ruinatu-s'au, cci au fcut

urâciune, i cu ruine nu s'au ru-

inat, i a se ruinâ nu tiu,, pen-

tru aceea czând vor cdeâ, în vre-

mea cercetrei lor vor cdeâ, zice

Domnul:

13. i vor adun roadele lor, zice

Domnul: nu este strugur în vie i
smochine în smochin, i frunzele

au czut de tot.

14. i pentruce noi edem? Adu-

nati-v i s intrm în cetile cele

teri, i s pierim acolo, c Dumne-
zeu ne-au lepdat pre noi, i ne-au

adpat pre noi cu ap de fiere, pen-

truc am pctuit înaintea lui.

Î5. Âteptat-am pace i nu erâ

nimic bun, vremea vindecrei, i iat

erâ spaim.

16. Dela Dan vom auzi glasul iu-

imei cailor lui, de glasul rânche-

zrei cailor clrimei lui s'a cltit

tot pmântul, i va veni i va mâncâ
de tot pmântul i plinirea lui, ce-

tatea, i pre cei ce lcuesc întru

dânsa.

17. Pentruc iat eu trimit la voi

erpi omorâtori, crora nu este de-

scântare.

18. i v vor mucâ pre voi fr
de vindecare cu durerea inimei voa-

stre cei slabe.

19. Iat glasul sfrigrei fetei po-

porului meu din pmânt departe, au

nu este Domn în Sion? Sau împ-
rat nu este acolo? Pentruc m'au

urgisit cu cele cioplite ale lor, i
întru deertciuni streine.

20. Pefrecutu-s'a vara, frecut-a se-

cerea i noi nu ne-am mântuit.

21. De surparea fetei poporului

meu m'am întunecat, i întru sl-

11. 6, 14. 14. Plâng. 3, 15; 14, Î9.
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biciunea minii m întrir dureri,

ca a celei ce nate.

22. i au nu este rin în Ga-

laad? Au doftor nu este acolo? Pen-

Iruce nu s'a suit vindecarea fetei

poporului meu?

CAP. 9.

Plângerea prorocului. Ameninri dela

Dumnezeu.

Cine va dâ capului meu ap i
ochilor mei izvoare de lacrmi?

Ca s plâng pre poporul meu ace-

sta ziua i noaptea, pre cei rnii

ai îetei poporului meu.

2. Cine'mi va dâ în pustie sla
mai de margine i voiu prsi pre

poporul meu, i m voiu duce dela

ei, c toi preacurvesc, adunare de

defimtori.

3. i a întins limba a ca un arc

mincinos, i nu credina a stpâ-

nit pre pmânt, c merg din rele

în rele, i pre mine nu m'a cuno-

scut, zice Domnul.

4. Fiecare s v pzii de ctre

aproapele su, i spre fraii lor nu

ndjduii, pentruc tot fratele cu

amgitur va amgi i tot prietenul

cu vicleug umbl.
5. Fiecare pre prietenul su va

înel, adevrul nu vor gri, înv-

tafu-s'au limba lor a gri minciuni,

npstuit-au i n'au voit a se în-

toarce.

6. Camt preste camt, vicle-

ug preste vicleug, n'au vrut sm
tie pre mine, zice Domnul.

7. Pentru aceea aa zice Domnul
puterilor : iat eu voiu lmuri pre

ei, i voiu ispiti pre ei, c voiu face

pentru vicleugul fetei poporului meu.

8. Sgeat rânitoare este limba

lor, viclene sunt graiurile gurii lor,

9. 1. Ps. 118, 136; Isaia 22, 4.

2. Marcu 8, 38. 4. Mibeea 7, 5. 7. Malab.
3. 3. 8. Psalm 11, 2 si 27, 4.

cu aproapele su griete de pace,

i întru sine are vrajb.

9. Au asupra acestora nu voiu so-

coti, zice Domnul? Sau la norod ca

acesta nu va izbândi sufletul meu?
10. Preste mguri facei tânguire

i pre cile pustiei plângere, c s'a

svârit pentruc nu sunt oameni,

n'au auzit glasul stpânirei, dela pa-

srile cerului i pân la dobitoace,

spimântatu-s'au, dusu-s'au.

11. i voiu dâ Ierusalimul spre

însfreinare, spre lcuin balaurilor,

i cetile Iudei spre stingere le

voiu pune, nelcuindu-se; cine este

omul cel înelegtor i s înelea-

g acestea ? i acela ctre care

este cuvântul gurei Domnului, ve-

steasc vou, pentru care lucru a

pierit pmântul? Aprinsu-s'a ca pu-

stiul cel neumblat.

12. i au zis Domnul ctre mine:

pentruce au prsit ei legea mea,

care o am dat înaintea feei lor, t
n'au ascultat glasul meu.

13. Ci au mers dup cele alese

ale inimei lor cei rele, i dup ido-

!
Iii, care i-au învat pre ei prinii

lor.

14. Pentru aceea aâ zice Dom-
nul puterilor Dumnezeul lui Israiî:

iat eu hrnesc pre ei cu nevoi i
voiu adpâ pre ei cu ap de fiere.

15. i voiu risipi pre ei întru nea-

murile, pre care nu le-au cunoscut

ei, nici prinii lor, i voiu trimite

la dânii sabie pân voiu sfâri pre

ei cu dânsa.

16. Acestea zice Domnul puteri-

lor: chemai pre cele ce plâng, i
s vie, i ctre cele înelepte tri-

mitei.

17. i s rspunz i s plâng
pentru voi, i s sloboaz ochii vo-

tri lacrmi t genele voastre s
curg ap.

11. Ozie 14, 10. 12. H 2 Lege 32, 29.

15. Lev. 26, 33. 16. Hmos 5, 17.

17. 2 Parai. 35, 25.
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18. C s'a auzit în Sion glasuiceî

de jale, cum am chinuit? Ne-am ru-

inat foarte, cci am prsit pmân-
tul t am lepdat slaurile noastre.

19. Ascuîla(i dar femei cuvântul

lui Dumnezeu, i s primeasc u-

rechile voastre cuvintele gurei lui,

i învai fetele voastre jaie, i fe-

meia pre cea de aproape a ei plân-

gere.

20. C s'a suit moartea prin fe-

restrele voastre, intral-a la pmân-
tul vostru, ca s zdrobeasc prunci

de pe afar, i pre tineri de prin

uli.

21. ivorfî morii oamenilor spre

pild preste faa câmpului pmân-
tului vostru, i ca iarba dinapoia

celui ce cosete.

22. i nu va fi cel ce s adune

acestea, zice Domnul; s nu se la-

ude cel înelept întru înelepciunea

lui, i s nu se laude cel tare în-

tru tria lui, i s nu se laude cel

bogat întru bogia iui.

23. Ci într'aceasfa s se îaude cel

ce se laud, c înelege i cunoa-

te, c eu sunt Domnul cel ce fac

mil i judecat t dreptate pre p-
mânt, c înfr'acestea este voea mea,

zice Domnul.

24. Iat zile vin, zice Domnul, t
voiu izbândi preste foi cei ce au

tia! împrejur marginea acoperirei

îor.

25. Preste Eghipet i preste îdu-

meia i preste Edom i preste fiii

lui Ammon i preste fiii lui Moav,

i preste fot cel ce tunde împre-

jur cele dela faa lui, cei ce l-

cuesc în pustie, c toate neamurile

sunt nefefe împrejur Ia trup, i toat

casa lui Israil netiei împrejur sunt

cu inima.

23. 1 Cor. 1, 31; 2 Cor 10, 17; Ps. 61, 11.

25. Lcv. 26, 41.

CAP. IO.
Deertciunea idolilor. Pustiirea {erv.

salimultii.

Auzii cuvântul Domnului, care at

grit ctre voi, casa lui Israil

2. Acestea zice Domnul: dup c-
ile neamurilor nu învai, i de sem-

nele cerului nu v temei, pentruc
se tem de ele cu feele sale.

3. C legiuirile neamurilor dearte

sunt; lemn este din dumbrav tiat,

lucru de fcslar i turnat.

4. Cu argint i cu aur înfrumse-

ate sunt, cu ciocane i cu cuie le-a

întrit pre ele, pune-le-vor pre ele,

i nu se vor micâ.
5. Argint btut este, nu vor um-

bl, fiind ridicai se vor ridic, c
nu vor pî, nu v temei de ace-

lea, c nu vor face ru, i bine nu

este întru ele.

6. Nu este asemenea cu tine Doam-

ne, mare eti tu, i mare este nu-

mele tu întru trie.

7. Cine nu se va teme de tine Îm-

prate al neamurilor, pentruc ie

se cuvine,c întru foi înelepii nea-

murilor, i întru toate împriile
lor nu este asemenea ie.

8. Cei fr de minte, i cei ne-

socotifori sunt împreun, dsclia
deertciunilor lor, lemn este.

9. Table de argint se aduc dela

Tarsis, iar aurul vine din Ofaz, i
mâna argintarilor, lucruri de meteri,

toate cu vânt i mohorît le vor

îmbrcâ pre ele.

10. Dar Domnul este Dumnezeu
adevrat. El este Dumnezeul cel viu

i Împrat venic. De mâniea lui se

va clti pmântul i limbile nu pot

suferi urgia lui.

1Q. 2. Lev. 18, 3, 20, 23.

3. Jsaia 40, 20 i 44, 9; Jnelep. 3, 13, 14.

5. Isaia 46. 7; Ps. 113, 13 i 134, 31-34,
6. Ps. 85, 7, 9.

7. Mibeea 7. 18 ; Hpoc. 15, 4.

<?. flvacum 2, 18; Zabar. 10, 2.

10. Ps. 9, 16.
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lî. Aâ s zicei lor: dumnezeii

cari cerul i pmântul n'au fcut,

s piar de pre pmânt, i de supt

cerul acesta.

12. Dumnezeu cei ce au fcut p-
mântul cu puterea sa, cel ce au în-

dreptat lumea cu înelepciunea sa,

i cu mintea sa au întins cerul.

13. i mulime de ape în cer, i
au ridicat nori dela marginea p-
mântului, fulgerile spre ploaie au

îcut, i au scos vânturile din vi-

stieriile sale.

14. Nebunit-a tot omul de minte,

ruinatu-s'a tot argintarul de cele

spate ale lui, c minciunoase a

topit, nu este duh întru ele.

15. Dearte sunt, lucruri batjoco-

rite, în vremea cercetrei lor vor

pieri.

16. Nu este parte ca aceasta la

lacov, c cel ce au zidit toate, a-

cela este motenirea lui, Domnul
este numele lui.

17. Adunat-au de afar statul tu,

cel ce lcuete întru cei alei, c
acestea zice Domnul:

18. Iat eu deprtez pre cei ce l-

cuesc pmântul acesta în strâmto-

rare, i voiu necji pre ei, ca s se

aile rana ta.

19. Vai de zdrobirea ta, dureroas
este rana fa, i cu am zis: cu ade-

vrat aceasta este rana ta i te ine

pre tine.

20. Cortul tu au stricat, pierif-au

i toate pieile tale s'au spintecat,

fiii met i oile mele nu sunt, nu este

înc loc cortului meu, loc pieilor

mele.

21. Pentruc pstorii au ieit din

minte, i pre Domnul nu l-au c-
utat, pentru aceea n'au socotit foai
punea i s'au risipit.

22. Se aude sgomot, iat vine i
cutremur mare din pmântul mic-

11. Facere l, 1. 12. Ps. 135, 5.
15. Isaia 44, 20. 17. Ps. 73, 1.

zului nopii, ca s puie cetile lui

luda spre stingere, i spre culcu
pasrilor.

23. tiu Doamne, c nu este a

omului calea iui, nici brbat va

merge i va isprvi cltoria sa.

24. Ceart-ne pre noi Doamne,

îns cu judecat i nu cu mânie,

ca s nu ne împuinezi pre noi.

25. Vars mâniea ta preste nea-

murile cele ce nu te tiu pre tine,

i preste împriile, care n'au che-

mat numele tu, c au mâncat pre

lacov, i au mistuit pre Israil, i
punea lui o au pustiii.

CAP. 11.

Ruperea legturii cu Dumnezeu, Sfat

viclean asupra prorocului.

Cuvântul, care s'a fcui dela Dom-
nul ctre îeremia zicând;

2. Auzi cuvintele legturei ace-

steea, i vei gri ctre brbaii lui

luda i ctre cei ce lcuesc în Ie-

rusalim i vei zice ctre ei:

3. Acestea zice Domnul Dumne-
zeul lui Israil: blestemat este omul

cel ce nu va ascult de cuvintele

legturei acesfeea, care am porun-

cit prinilor votri, în ziua în care

i-am scos pre ei din pmântul E-

ghipetului, din cuptorul cel de îier,

zicând:

4. Ascultai glasul meu, i facei

toate, câte voiu porunci vou, i vei

fl mie popor i eu voiu fl vou Dum-
nezeu.

5. Ca s întresc jurmântul meu,

care am jurat prinilor votri, ca

s le dau lor pmânt, din care curge

lapte i miere, precum este ziua a-

ceasta i am rspuns i am zis:

îie Doamne.

6. i au zis Domnul ctre mine:

23. Pilde 16, î. 24. Psalm 6, 1; Isaia 27, 8.

25. Ps. 78. 6.

11. 3. fl doua Lege 27, 26. 4. Lev. 26, 3,

12. 5. fl 2 Lege 7, 12.
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citete toate cuvintele acestea în ce-

tile lui luda i afar de Ierusalim

zicând:

7. Auzii cuvintele legturii ace-

steea, i le facei pre ele, c mr-
turisind am mrturisit prinilor vo-

tri în ziua în care i-am scos pre

ei din pmântul Eghipetului, pân
în ziua aceasta, mânecând am mr-
turisit, zicând:

8. Ascultai glasul meu, i n'au

ascultat, nici au plecat urechea sa,

ci au mers îiecarele întru rutatea

inimii sale cei rele, i am adus pre-

ste ei toate cuvintele leglurei a-

cefia, care le-am poruncit s o

fac, i nu o au fcut.

9. i au zis Domnul ctre mine :

se afl un sfat viclean întru br-
baii iui Iuda, i întru cei ce l-

euesc în ierusalim.

10. Intorsu-s'au la nedreptile p-
rinilor lor celor mai dinainte, carii

n'au vrut s asculte cuvintele mele,

i iat ei merg dup dumnezei strini,

ca s le slujeasc lor, i casa lui

Israil i casa lui luda au stricat le-

gtura mea, care am pus ctre p-
rinii lor.

11. Pentru aceea acestea zice Dom-
nul : iat eu aduc preste norodul

acesta rele, din care nu vor puteâ

ieî, i vor strig ctre mine, i nu

voi asculta pre ei.

12. i vor merge cetile lui Iuda,

i cei ce lcuesc Ierusalimul, i vor

strig ctre dumnezeii lor, crora
le tmâiaz, dar ei nu'i vor mântui

pre dânii în vremea necazului lor.

13. C dup numrul cetilor tale

erau dumnezeii ti ludo, i dup
numrul ieirilor Ierusalimului a pus

capifi a fmâiâ lui Vaal.

14. i tu nu te ruga pentru no-

rodul acesta, i nu face pentru ei

cerere i rugciune c nu-ivoiu a-

scultâ pre ei în vremea, în carem vor chem pre mine în vremea
necazului lor.

15. Pentru ce cea iubit în casa
mea a fcut urâciune ? Au rug.
ciunile i crnurile sfinte vor lua
dela tine rutile tale? Au scp-
vet de aceasta ?

16. Mslin cu bun umbr, fru-

mos la chip au numit Domnul nu-

mele tu, ia glasul terii lui, s'a a-

prins foc preste el, mare este ne-

cazul preste tine, stricatu-s'au ra-

murile lui.

17. i Domnul puterilor, cel ce

te-au sdit pre ine, grit-au asupra

ta rele pentru rutatea casii lui Israil,

i a casei lui Iuda, pentru c 'au
fcut lor ca s m urgiseasc pre

mine tmâind lut Vaal.

13. Doamne arat-mi mie, i voiu

cunoate ; atunci am vzut mete-
ugirile lor.

19. Iar eu ca un mielfr de ru-
taie ce'î duc spre junghiere, n'arn

cunoscut, c gândeau asupra mea
gând ru, zicând : venii s bgm
lemn în pâinea lui, i s'l pierdem

de pre pmântul celor vii, i nu-

mele lui s nu se mai pomeneasc.
20. Doamne al puterilor ceîceju-

I deci cu dreptul, carele ispiteti ini-

mile i rrunchii, d'mi s vz de

Ia line rspltire asupra lor; c ie

am descoperit îndreptarea mea.

21. Pentru aceea aâ zice Dom-
nul asupra oamenilor din Anatot,

cei ce caut sufletul meu, zicând

:

nu vei proroci în numele Domnu-
lui; iar de nu, vei muri în mâinile

noastre.

22. Pentru aceea aâ zice Dom-
nul puterilor : iat eu voiu cercet

asupra lor, tinerii lor vor murî de

sabie, i feciorii lor i fetele lor se

vor stinge de îoame.

7. 7, 13. 11. Pilde 1, 25; Isaia, î, 5.

13. Iezecb. 16, 24, 31.

20. î Parai. 28, 9i Psalm 7, 10 i 18, 9, 10,
21. Isaia, 30, 10.



IEREMIA 11—12 905

23. i nu vor aveâ rmi, peri -

ttuc voiu aduce rele asupra celor

ce lcuesc în Anafot, în anul cer-

cetrii lor.

CAP. 12.

Fericirea amgitoare a celor ri.

Brept eti tu Doamne, c voiu r-

spunde ctre tine. Ins judeci 4

voiu gri ctre tine, ce este cct
calea necredincioilor sporete ? *In-

rriulitu-s'au foi cei ce leapd po-

runcile tale.

2. Sdifu-i-ai pre ei, i au prins

rdcin, odrasl au tcut, i au

fcut road ; aproape eti tu Doam-

ne de gura lor, i departe de r-
runchii lor.

3. i tu Doamne m tii pre mine,

ispitît-ai inima mea înaintea ta; a-

dun'i pre dânii, ca pre nite oi

spre junghiere, i'i cureie pre ei

spre ziua junghierii lor.

4. Pân când va plânge pmân-
tul, i toat iarba arinei se va uscâ

de rutile celor ce lcuesc pre

dânsul? Perif-au dobitoacele i pa-

srile, c au zis : nu va vedeâ Dum-
nezeu cile noastre.

5. Picioarele tale alearg, i te

slbesc pre tine, cum te vei jineâ

de cei pre cai ? i în pmântuljp-
cei fale ndjdueti, ce vei face în

furia Iordanului ?

6. C i fraii ti i casa'tatlui

tu, i acetia s'au lepdat de tine,

i acetia au strigat, dinapoia ta

s'au adunat, s nu te încrezi întru

ei, când vor gri ctre tine bune.

7. Prsit-am casa mea, lsat-am
motenirea mea, dat-am sufletulmeu

cel iubit în mâinile vrjmailor ei.

8. Fcutu-Va mie motenirea mea,

ca un leu în dumbrav, dat-a asu-

12. 2. Iov. 2|, 7; flvac, l, 13; Ps. 36, 1 i
72, 3; 2. Isaia 29, 13; Ps. 77, 40.

3. Ps. 138, l; Ps. 17, 2, 3. 4. Ps. 106, 34.
6, Pilde 26, 25.

pra mea glasul su, pentru aceea

o am urîf pre ea, au petera le-

oaicei îmi este motenirea mea?
9. Au peter este împrejurul ei ?

Mergei, adunai toate hiarele arinei,

i s vie, i s o mnânce pre ea.

10. Pstori muli au stricat viea

mea, spurcat-au partea mea, îcui-

au partea mea cea dorit pustie ne-

umblat.

11. Pusu-o-au prea ea întru pie-

riciunea pierzrii ; pentru mine cu

stingere s'a stins tot pmântul, c
nu este om, care s pue în inim.

12. Presfe toat ieirea în pustie

au venit nevoi, c sabia Domnului

va mânca deia marginea pmântu-
lui pân la marginea pmântului,

nu este pace la tot trupul.

13. Semnat-ai grâu, i spini ai

secerat, sorii lor nu vor îolosî lor,

ruinai-v de fala voastr, de ocar
înaintea Domnului.

14. C aa zice Domnul pentru

toi vecinii cei ri, cari se ating de

motenirea mea, care o am împr-
it poporului meu Israil: iat eu îi

voiu smulge pre ei din pmântul
lor, i pre luda îl voiu scoate din

mijlocul lor.

15. i va h\ dup ce îi voiu scoate

pre ei, m voiu întoarce, i îi voiu

milui pre ei, i voiu face pre fie-

care s lcuiasc în moia sa, i
pre fiecare în pmântul su.

16. i va fî, dac învând vor

înva calea poporului meu, a iurâ

întru numele meu, viu este Dom-
nul, în ce chip a învat pre popo-

rul meu a jura pre Vaal, se vor zidî

în mijlocul poporului meu.

17. Iar de nu se vor întoarce, voiu

ridica neamul acela cu ridicare i
cu pierzare, zice Domnul.

9. Isaia 56, 9. 10. 6, 3. 11. îs. 57, 1.

13, Lev. 26, 16; Deut. 28, 3S.

17. Isaia 60, 12.
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" CAP. 13. !

Mai înainte vestirea robiei jidovilor

închipuita prin brâul de in . i foalele
sparte.

Acestea zice Domnul: mergi i'i

agonisete (ie cingtoare de in,

i te încinge preste mijlocul tu, i
în ap s nu '1 speli.

2. i mi-am agonisit cingtoare

dup cuvântul Domnului, i o am
pus preste mijlocul meu.

3. i a fost cuvântul Domnului

ctre mine, zicând

:

4. lâ cingfoarea cea de preste

mijlocul tu, i te scoal, i mergi

la Efrat, i o ascunde pre ea acolo

în crptura unei pietre.

5. i am mers, i o am ascuns

pre ea la Efrat, precum mi-au po-

runcit mie Domnul.

6. i a fost dup zile multe, au

zis Domnul ctre mine : scoal-te

i mergi la Efrat, i iâ de acolo cin-

gtoarea, care am poruncii ie, ca

s o ascunzi acolo.

7. i am mers la apa Efratului,

i am spat, i am luat cingtoarea

din locul unde o am îngropat pre

ea, i iat er stricat, cât nu erâ

bun de nimic.

8. i a fost cuvântul Domnului

ctre mine, zicând :

9. Acestea zice Domnul : aâ voiu

strica semeia lui Iuda i semeia
Ierusalimului, pe aceast semeie
mare, pe poporul cel ru.

10. Pre cei ce nu vor s asculte

de cuvintele mele, i au mers dup
dumnezei strini, ca s slujeasc

lor i s se închine lor, i vor fî ca

cingtoarea aceasta, care la nimic

nu este de folos.

11. C precum se lipete cing-

toarea împrejurul mijlocului omului,

aâ am lipit ctre mine casa lui Is-

rail i toat casa lui luda, ca s
iie mie popor numit spre laud i

|

spre mrire, i n'a ascultat de rninejfl

12. i vei zice ctre poporul a'|l
cesta: tot foaîele se va umpleâ dlW
vin, i va fi, de vor zice ctre tine»
au cunoscând, nu vom cunoafe'JS
c tot îoalele se va umpleâ de vin?l|

13. i vei zice ctre ei: acestea J|
zice Domnul: iat eu voiu umpleâII
de îmbtate pre foi cei ce lcuesc 1
pre pmântul acesta, i pre împ- •%

rafii lor fii lui David, cei ce ed pre .1

scaunul lui, i pre preoi i pre |
proroci i pre luda, i pre toi cei §
ce lcuesc în Ierusalim. \

14. i îi voiu risipi pre ei
; pre l

brbat i pre fratele lui, i pre p-
|j

rinii lor, i pre fii lor de odat, i |
nu voiu dori zice Domnul; i nu'i |
voiu cruâ, i nu'mi va fi mil de |
strigarea lor. 1

15. Auzii i bgai în urechi, i 1

nu v ridicai, c Domnul au grit. A

16. Dai Domnului Dumnezeului :|

vostru mrire mai înainte de a în- i

lunec i mai înainte de ce se vor i

împiedicâ picioarele voastre de muni
înfunecoi, i vei atept lumin, i
acolo umbra morii, i se vor pune

întru întunerec. 1

17. Iar de nu vei auzî, plânge-va

întru ascuns sufletul vostru de faa

semeiei, i vor slobozi ochii votri

lacrmi, pentruc se surp turma

Domnului.

18. Zicei împratului i boierilor

:

smerii-v i edei, c a czut de

pre capul vostru cununa mrirei

voastre.

19. Cetile cele de ctre austru

s'au închis, i nu este cine s le

deschiz, însfrinatu-s'a Iuda, s-
vârif-a înstrinare de plin.

2G. Ridic ochii ti Ierusalime, i
vezi pre cei ce vin dela miaz-
noapte, unde este turma cea dat
ie? Oile mrirei tale.

13. 13. Ps. 59, 3-6. 16. loan 9, 24.
17. Plâng. 1, 2, T6.



IEREMIA 13-14 907

21. Ce vei zice, când te vor cer-

cet pre line ? i tu i-ai învat pre

ei asupra ta învturi întru înce-

put? Dureri te vor apucâ, ca pre

femeia care nate.

22. i de vei zice întru inima ia:

pentru ce mi-au venit mie acestea?

Pentru mulimea nedreptilor tale,

descoperitu -s'au cele dinapoi ale

laîe, ca s se vaz clcâele tale.

23. Când va schimb Arapulpielea

sa i Psrdosul împiestriturile sale,

i voi vei puteâ face bine, fiind în-

vai ru.

24. i'i voiu împrtia pre ei ca

uscturile, care se duc de vânt spre

pustie.

25. Aceasta este soarta ta i par-

tea neascultrei tale de mine, zice

Domnul: cum m'ai uitat pre mine

i ai ndjduit spre minciuni.

26. i eu voiu descoperi ceie din-

napoi ale tale asupra feei tale.

27. i se va vedeâ necinstea ta,

preacurviile tale i rânchezarea ta,

i înstreinarca curviei tale. Pre dea-

luri i în arini am vzut urâciunile

tale, vai ie lerusalime, c nu le-ai

curit dup mine, pân când înc?

CAP. 14-

Pedeapsa cu secet i foamete. Rug-
ciunea Prorocului.

Cuvântul Domnului, care s'a fcut

ctre leremia pentru neplouare.

2. Plâns-a Iudeea i porile ei s'au

deertat i s'au întunecat pre p-
mânt, i strigarea Ierusalimului s'a

suit.

3. i cei mai mari din ea trimis-au

pre cei mai tineri dintre dânii la

ap, venit- au lâ fântâni, i n'au

aflat ap, i s'au întors cu vasele

goale.

4. i lucrurile pmântului au în-

22. Isaia 47, 2. 24 Ps. 1, 4. 26. Isaia
47, 3. 27. Iezech. 22, 11.

14. 2. Plâng. 4, 8. 3. 3 Imp. 18, 5.

cetaf, penrruc nu era ploaie, plu-

garii s'au mâhnit, acoperit-au ca-

petele lor.

5. i cerbii cei cu pui în arin
i-au prsit, penlruc nu erâ iarb.

6. Colunii de prin codrii au st-

tut i au tras vânt, slbit-a u ochii

lor penfruc nu erâ verdea.
7. Pcatele noastre ne-au sttut

nou împrotiv, Doamne, d-ne no-

u pentru numele tu, c multe sunt

pcatele noastre înaintea ta, cci
am pctuit {ie.

8. Ndejdea lui Israil, Doamne, i
mântuitor în vremea rutilor.

9. Pentruce te-ai fcut ca un ne-

mernic pre pmânt? i ca un p-
mântean care se abate la popaz ?

Au doar vei fi ca un om ce doar-

me? i ca un brbat ce nu poate

mântui? i tu întru noi eti Doamne,

i numele tu s'a chemat prestenoi,

s nu ne uii pre noi.

10. Aa zice Domnul norodului

acestuia : iubit-a s alerge cu pi-

cioarele sale, i n'a încetat ; iar

Dumnezeu n'au binevoit întru ei, a-

cum îi va aduce aminte de nedrep-

tatea lor.

11. i au zis Domnul ctre mine:

nu te rugâ pentru norodul acesta

spre bine.

12. C de vor posti, nu voiu auzî

rugciunile lor, i de vor aduce ar-

deri de tot i jertfe, nu voiu bine-

voi întru ei, c, cu sabie i cu foa-

mete i cu moarte îi voiu pierde

pre ei.

13. i am zis: cel ce eti Doam-
ne, iat prorocii lor vor proroci, i
zic: nu vei vedeâ sabie, nici foa-

mete nu va fî întru voi, c adevr
i pace voiu dâ pre pmânt i în

locul acesta.

14. i au zis Domnul ctre mine:

7. Isaia 59, 12; Ps. 50, 4. 8. Ps. 9, 10.

9. Isaia 63, 19. 10. Ozie 8. 13.

11. Eire 32, 10.

12. Isaia 1, 15; Iezech. 8, 18 j Mibeea 3. 4.
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minciuni prorocesc întru numele

meu prorocii, nu i-am trimis pre ei

i nu le-am poruncit lor, i n'arn

grit ctre ei, c vedenii minciunoa-

se i vrji i descântturi, i voile

inimilor sale prorocesc ei vou.
15. Pentru aceea, aâ zice Dom-

nul de prorocii cei ce prorocesc în-

tru numele meu minciuni: i eu nu

i-am trimis pre ei, cei ce zic: sa-

bie i foamete nu va îi pre pmân-
tul acesta. Cu boal de moarte vor

murî, i cu foamete se vor topi pro-

rocii.

16. i norodul cruia îi prorocesc

ei, va îî lepdat în uliele Ierusali-

mului de faa sbiei i a foametei,

i nu va fi cine s'i îngroape pre

ei i femeile lor i fiii lor i fiicele

lor, i voiu vrs preste ei rut-
ile lor.

17. i vei zice ctre ei cuvântul

acesta: vrsai din ochii votri la-

crmi ziua i noaptea, i s nu în-

ceteze, c, cu zdrobire mare s'a zdro-

bit fata poporului meu, i cu ran
dureroas foarte.

18. De voiu ieî la câmp, iat r-
nii de sabie; de voiu intrâ în ce-

tate, iat durere de foamete, pentru

c i preot i proroc au mers pre

pmânt pe care nu l-au tiut.

19. Au doar lepdând, ai lepdat

pre luda? i de Sion s'a] deprtat

sufletul tu? Penfruce ne-ai blul

pre noi, i nu este nou vindecare?

Afeplat-am pace, i nu era nimic

bun, vreme de vindecare, i iat tur-

burare.

20. Cunoscut-am Doamne pca-
tele noastre, nedreptile prinilor

notri, c am pctuit înaintea ta.

21. Pentru numele tu, înceteaz

s nu pierzi scaunul slavei tale; a-

du'i aminte, ca s nu strici leg-

fura ta cea cu noi.

14. E. 2 Lege 18, 20; Iezecb. 13, 2, 3.

15. a 2 Lege 13, 5. 17. Plâng. 1, 16; 2,

tf. 18. Plâng. 1, 20. 19. 8, 15. 20. Daniil 9. 3.

22. Au este în idolii neamurilor*

cel ce d ploaie? Sau cerul va d-
saiul su? Au nu tu însui eti-??

i întru tine Doamne ndjduim, c^i

tu ai fcut toate acestea.

CAP. 15.

Rspunsul Domnului, Plângerea. Pro-
rocului.

i au zis Domnul ctre mine: de

va sta Moisl i Samuil înaintea

feii mele, nu este sufletul meu c-
tre ei, deprteaz pre norodul a-

cesta, i s ias.

2. i va fi, de vor zice ctre tine:

unde vom ieî ? Vei zice ctre el

:

acestea zice Domnul Dumnezeu: câi

la moarte, la moarte, câi la sbie,

la sabie, i câi la foamete, la foa-

mete, i câi la robie, la robie.

3. i voiu isbândî asupra lor în

patru chipuri, zice Domnul : sabia

spre junghiere i câinii spre rum-

pere, i hiarele pmântului i pa-

srile cerului spre mâncare i'spre

stricare.
i

.

4. i'i voiu dâ pre ei în nevoi, la

toate împriile pmântului, pentru

Manasî feciorul lui Ezekieâ împ-
ratul Iudei, pentru toate câte a f-

cut în Ierusalim.

5. Cui îi va fi mil de tine leru-

salime ? Sau cine se va întrist

pentru tine ? Sau cine va întreb de

pacea ta?

6. Tu m'ai urît, zice Domnul ;

înapoi vei merge, i voiu întinde

mâna mea, i te voiu stric pre fine,

i nu'mi voiu mai aduce aminte de

ei.

7. i'i voiu împriiâ pre ei cu

împrfiere în porile poporului meu,

fcutu-s'au fr de fii, pierdut-au

22. 5, 24; H 2 Lege 28, 12; Isaia 30. 23.

15. /. Iezecbil, 14, 14. 2. Zab. 11, 9.

3. Levit. 26, \6, 17.

4. 4 Imp. 21, 11; H 2 lege 28, 25.

5. Isaia, 51, 19. 6. 4, 23.

7. Isaia 41, 16; Mat. 3, 12.
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pre poporul meu pentru rutile lor.

8. Inmulitu-s'au vâduvile lor mai

mult de cât nisipul mrii, adus-a

asupra mumei durerea pruncului în-

jru amiaz zi, chin a aruncat preste

ca fr de veste, cutremur i spaim.

9. Rmas-a, strin ceeace a n-
scut apte, chinuitu-s'a sufletul ei,

apus-a soarele preste ea înc fiind

amiaz zi, ruinai-a, i a fcut , de

ocar pe cei rmai ai si, spre sa-

bie îi voiu dâ înaintea vrjmailor

lor, zice Domnul,

10. Vai mie maic 1 De ce m'ai

nscut «brbat, osândit i jelit în tot

pmântul ? Nici am folosit, nici mi-a

folosit mie nimeni, tria mea a lip-

sit întru cei ce m blesteam. .

11. F stpâne s se îndrepteze

ei, de n'am sttut lâng tine în vre-

mea rutilor lor, i în vremea ne-

cazului lor spre ceie bune ctre vrj-

mai.
12. De se va cunoate fierul, în-

vlitur de aram puterea ta.

13. i comorile tale spre prad le

voiu dâ în schimb pentru toate p-
catele tale, i în toate hotarele tale.

14. Rob te voiu face vrjmailor
ti, în pmântul care nu l-ai tiut,

c foc s'a aâat dintru mânia mea,

care presfe voi va arde.

15. Doamne, adu'i aminte de mine,

i m cerceteaz, i m apr de

cei ce m gonesc, nu'i rbdâ în de-

lung, cunoate, c am luat pentru

tine ocar.

16. De la cei ce defaim cuvintele

tale, pierde'i pre ei, i va H cuvân-

tul tu mie spre veselie, i bucurie

inimii mele, c s'a chemat numele

tu preste mine, Doamne atoliito-

rule 1

17. N'am ezut întru adunarea celor

batjocoritori, ci m temeam de c-

9. l Imp. 2, 5, 20, 14; Hmos 8, 9.

10. Iov, 3, 1-4. 13. Ps. 43, 13. 14.. H 2
Lege 32, 22. 15. Neemia 5, 19. 16. Hpoc. 10, 9.

17. Psalm 1, l, 15, 4.

tre faa manei tale, deosebi edeam,
c de amrciune m'am sturat.

18. Pentru ce se întresc asupra

mea cei cem mâhnesc ? Rana mea
este tare, de undem voiu vindeca ?

Fcându-se, mi s'a fcut ca o ap
mincinoas în care nu este credin.

19. Pentru aceia aa zice Dom-
nul : de te vei întoarce i te vei a-

ezâ, i înaintea feii mele vei sta,

i vei osebî pe cel ce este cinstit,

de cel ce nu este cinstit, ca gura

mea vei îî, i ei se vor întoarce c-
tre tine, i nu tu te vei întoarce c-
tre ei.

20. i te voiu dâ la poporul, a-

cesta, ca un zid de aram tare, i
vor dâ rsboiu asupra fa, i nu te

vor birui, pentruc cu tine sunt, ca

s te mântucsc.

21. i te voiu scoate, zice Dom-
nul; i te voiu mântui pre tine din

mâinile celor ri, i te voiu izbvi

din mâna pierztorilor.

CAP. 16.

Prorocie din nou despre judecile lui

Dumnezeu. Robia i izbvireapoporului.

i tu s nu iei femeie, zice Dom-
nul Dumnezeul lui Israiî, i s nu

se nasc ie fecior i fat în locul

acesta.

2. C acestea zice Domnul Dum-
nezeu, de fiii i de fetele, care s'au

nscut în locul acesta, i de mai-

cile lor, cele ce i-au nscut pre ei,

i de prinii lor, cei ce i-au pl-

mdit pre ei în pmântul acesta :

3. Cu boal de moarte vor murî,

nu vor fi jelii, nici se vor îngropa;

spre pild vor fi pre faa pmân-
tului, cu saBie i cu foamete se vor

topi, i stârvurile lor vor fl mâncare

hiarelor pmântului i pasrilor ce-

rului.

4. Acestea zice Domnul: s nu

18. Iov 6, 15.
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intri în adunarea lor, i s nu mergi

s'i tângueti i s'i jeleli pre ei;

c am deprtai pacea mea deîa po-

porul acesta, zice Domnul, mila i
milostivirile.

5. i vor murî cei mari i cei mici

în pmântul acesta; nu se vor în-

gropa, nici vor fi plâni i nu va

fi tânguire pentru ei, i nici teturi

nu vor face. nici se vor rade.

6. i nu se va frânge pâine întru

plângerea lor spre mângâere pen-

tru cel mort; i nu va fî adpat ne-

tine cu pahar spre mângâere pen-

tru tatl i pentru muma lui ; la casa

ospului s nu intri tu, ca s ezi

împreun cu ei, i s mnânci i s
bei.

7. Pentruc acestea zice Domnul

Dumnezeul lui Israil:

8. lat eu voiu lua din locul a-

cesta înaintea ochilor votri i în

zilele voastre, glasul cel de bucurie

i glasul cel de veselie, l glasul

cel de mire i glasul cel de mireas.

9. i va fi, când vei vestî noro-

dului acestuia toate cuvintele ace-

stea, i ver zice ctre tine: pentru

ce au grit Domnul asupra noastr

toate relele acestea? Care este ne-

dreptatea noastr? i care este p-
catul, ce am svârit noi înaintea

Domnului Dumnezeului nostru?

10. Vei zice ctre ei: pentruc m'au

. prsit prinii votri, zice Domnul

i au mers dup dumnezei streini,

i au slujit lor i s'au închinat lor,

s'au deprtat dela mine i legea

mea n'au pzit.

11. i voi mai ru ai fcut decât

prinii votri, i iat voi fiecare um-

blai dup plcerile inimei voastre

cei rele, ca s nu m ascultai pre

mine.

12. iv voiu deprtâ din pmân-
tul acesta, la pmântul, care nu l-ai

16- 5. Lev. 19, 28; lezecb. 24, J 6, 17.

8. Isaia 24. 8. 10. 5, 19.

12. fi 2 Lege 28, 36, 64, 65.

tiut vot nici prinii votri, i V̂ H
sluji acolo la ali dumnezei, cari

vor aveâ mil de voi. JH
13. Pentru aceea iat vin zile, ziJB

Domnul, i mai mult nu vor zicJ9
viu este Domnul cel ce au scos prJB
fiii lui Israil din pmântul Eghipjfl
tului. J9

14. Ci viu este Domnul cel ce aiiil
suit casa lui Israil din pmântul celjjj

despre miaznoapte i din toate aJB
rile unde au fost dui; i voiu a<lM
ezâ pre ei în pmântul lor, carej
l-am dat prinilor lor. 1

15. i iat eu trimi pescari mult-*J

zice Domnul, i îi vor pescui pre' %
ei, i dup aceea Voiu trimite muli

?

|
vântori, i'i vor vânâ pre ei de pre 4
tot muntele, i de pre tot dealul i 1

din crpturile pietrilor. 1

16. C ochii mei sunt preste toate \

cile lor, i nedreptile lor nu s'au

ascuns dinaintea ochilor mei.

17. i voiu rsplti îndoit rutile
\

lor i pcatele lor, cu care au spur- i

cai pmântul meu întru mortciu-

nile urîciunilor sale, i întru fr-
delegile saie, cu care au umplut mo-
tenirea mea.

18. Doamne, tu eti puterea mea
i ajutorul meu i scparea mea în

zilele rutilor, ctre tine neamurile

vor veni dela marginea pmântului,

i vor zice: cum idoli minciunoî
au agonisit prinii notri, i nu
este întru ei folos?

19. Au face'i-va omul lui dum-
nezei? C aceia nu sunt dumnezei.

20. Pentru aceea iat eu voiu a-

rtâ lor în vremea aceasta mâna
mea, i voiu art lor puterea mea,

i vor cunoate, c numele meu
este Domnul.

14. lezecb. 28, 25, 26,
16. Iov 34, 21, Pilde 15, 3.

17. lezecb. 43, 7.
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CAP. 17.

Pedeapsa celor rzvrtii. Cinstirea

zilei a aptea.

Pcatul lui luda scris este cu con-

deiu de îier cu vârî de diamant

spat pre lespedea inimii lor, i pre

coarnele capitelor tor.

2. Când i-au adus aminte fiii lor

de capitele lor i de desiurile lor

i de lemnele cele îrunzoase pre

munii cei înali jertfind în câmp.

3. Tria ta i toate vistieriile tale

spre prad le voiu dâ, cele înalte

ale tale pentru pcate întru toate

hotarele tale.

4. i vei rmânea de motenirea

ta, care am dat {ie, i a sluji te voiu

face vrjmailor ti în pmântul care

nu'l tii, c foc ai aprins întru mâ-

riîea mea, pân în veac va arde.

5: Acestea zice Domnul: bleste-

mat este omul, care are ndejde

spre om, i va rezem de dânsul

trupul braului su, i dela Domnul

se va deprlâ inima lui.

6. i va fî ca mirsinul cel slba-

tec care este în pustie, nu va ve-

deâ, când va veni binele i se va

sllui în locuri fr de ap i în

pustie," în pmânt sterp, care nu se

va lcul.

7. i binecuvântat este omui cel

ce ndjduete spre Domnul, i va

fi Domnul ndejdea lui.

8. i va fi ca pomul cel sdit lân-

g ape, i pre umezeal pune r-
dcinile sale i nu se va teme când

va veni zduful, i va fi într'însul

odrasle îrunzoase, în anul cel fr
de ploaie nu se va teme, i nu va

lipsi a îace road.

9. Adânc este inima decât toate,

i este om, cine'l va cunoate pre

el?

17. 2. Iezccb. 36, 31. 4. H 2 Lege 23, 68.

5. 2 Parat. 32, 8; Isaia 30, 2; 31, 1 ; Ps.
145,2. 6. Ps. 106, 34. 7. Ps. 2, 11.

8. Ps. l, 3; isaia 44, 4, 9. Ps. 63, 7.

! 10. Eu sunt Domnul cel ce cerc

j

inimile, i ispitesc rrunchii, ca s
|

dau fiecruia dup cile lui i dup
j
rodufile izvodirilor lui.

11. Precum poiârnichea clocete

fr s scoa pui, aa cel ce a-

dun avuia sa cu nedreptate, la

jumtatea zilelor lui o va pierde t
în cele mai de pre urm va fi nebun.

|

12. Scaun înalt de mrire, sfini-

j

rea noastr,

j

13. Ateptarea lui Israil, Doamne

j
toi cei ce te prsesc pre tine s

I se ruineze, cei ce e deprteaz
I s se scrie pre pmânt, pentruc
l au prsii pre Domnul izvorul vieii.

14. Vindec-m Doamne i m
voiu tmdui, mântuete-m i m
voiu mântui, c lauda mea lu eti.

I 15. lat ei zic ctre mine: unde

|
este cuvântul Domnului? Vie.

16. Si eu nu m'am ostenit venind

dup tine, i ziua omului nu o am
poftit, tu tii cele ce ies prin buzele

j
mele, înaintea feei tale sunt.

I 17. S nu fii mie strein cruân-

J

du-m în ziua cea rea.

j

18. S se ruineze cei ce m go-

;
nesc, i s nu m ruinez eu, în-

;

fricoaz-se ei, i s nu m înfri-

!
coez eu, adu preste ei zi rea, cu

\ îndoit zdrobire sîrâm'i pre ei.

j

19. Acestea zice Domnul ctre

| mine: mergi i stai în porile fiilor

|

poporului tu, prin care intr îm-

praii lui luda i prin care ies, i
în toate porile Ierusalimului, i vei

zice ctre ei:

20. Auzii cuvântul Domnului îm-

praii lui luda i toat ludeea i
tot Ierusalimul, cei ce intrai prin

porile acestea.

21. Aa zice Domnul: pzii su-

fletele voastre i nu ridicai sarcini

în ziua smbetelor, i nu le bgai
prin pori le Ierusalimului.

. 10. Pilde 15, 11; 3 Imp. 8, 39; Ps. 138, \,

2 i 7, io. 11. Eccl. 4, 8; Ps. 38, 10.

13. Isaia 5, 19; Ps. 72, 26. 15. Isaia 5, 19; 2 Pe-
tru 3, 3. 18. Ps. 34, 4. 21. Neemia 13, 19.
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22.. i nu scoatefi sarcine din ca-

sele voastre în ziua zâmbetelor, i
fol lucrul s nu îaceji, sfinii ziua

sâmbelelor, în ce chip am porun-

cit prinilor votri.

23. i nVu ascultat, i n'au plecat

rechia sa, i au învârtoat cerbicea

sa mai mult decât prinii lor, ca

s nu m asculte pre mine, i s
nu primeasc învtura.

24. i va fî, de m vei ascult

pre mine, zice Domnul, ca s nu

bgai sarcini prin porile cetei a-

cesteea în ziua sâmbelelor, i s
sfinii ziua sâmbelelor, ca s nu

facei întru dânsa tot lucrul.

25. Vor intr prin porile cetei

acesteea împrai i boieri, ezând
pre scaunul lui David i suindu-se

pre carele i pre caii si, ei l bo-

ierii lor, oamenii lui luda i cei ce

lâcuesc în Ierusalim, i se va lcui

cetatea aceasta în veac.

26. i vor veni din cetile lui Iuda

i dimprejurul Ierusalimului, i din

pmântul lui Veniamin i dela câm-

pie i dela munte i dela austru,

aducând arderi de tot, i jertfe i
tmâieri i man i tmâie aducând

laud în casa Domnului.

27. i va fi, de num vei ascult

pre mine, ca s sfinii ziua sâm-'î

betelor, ca s nu ridicai sarcini i
s nu bgai prin porile Ierusali-

mului în ziua sâmbelelor, voiu a-

prinde foc în porile ei, i va arde

uliile Ierusalimului, i nu se va

stinge.

CAP. 18.

Vasul, olarului i cerbicia poporului.

Cuvântul care s'a fcut dela Dom-
nul ctre Ieremia, zicând:

2 Scoal-fe i le pogoar la casa

olarului, i acolo vei auzi cuvintele

mele.

22. Eire 20, 8. 26. Zabaria 7, 7.

3. i m'am pogorît la casa ola-

rului, i iat el fceâ lucru pre pietre.

4. i am vzut vasul, care'l fceâ
el în mâinile lui, i iar 1-a fcut

pre acela alt vas, precum a plcut

înaintea lui a face.

5. i a fost cuvântul Domnului

ctre mine, zicând:

6. Au doar nu v'a putea face

ca olarul acesta casa lui Israil? lat

ca lutul olarului suntei voi în mâi-

nile mele.

7. îndat voiu gri asupra nea-

mului i asupra împriei, ca s'i

ridic pre ei i s'i pierz.

8. i se va întoarce neamul aceia

dela toate rutile sale, i m voiu

ci pentru relele care am socotit s
le fac lor.

9. i iar voiu gri despre neam
i despre împrie, ca s se zidea-

sc de iznoav i s se rsdeasc.
10. De vor face cele rele înaintea

mea, ca s nu auz glasul meu,m
voiu ci pentru buntile, care am
grit s le fac lor.

11. i acum zi ctre oamenii iui

Iuda i ctre cei ce lcuesc în Ie-

rusalim: iat eu urzesc asupra voa-

str rele, i pun asupra voastr

gând; s se întoarc dar flecare de

la calea lui cea rea, i mai bune

facei lucrurile voastre i ciie voa-

stre.

12. i au zis: ne împrolivim, c
dup urâciunile noastre vom merge

i fiecare cele ce plac inimii sale

cei rele, vom face.

.13. Pentru aceea aa zice Dom-

nul: întrebai întru neamuri, cine

a auzit ca acestea înfricoate foarte

ce a fcut fecioara lui Israil?

14. Au iipsi-vor dela piatr col-

uri, sau zpad din Livan, ?u aba-

te-se-va apa cu sila în sus ducân-

du-se?

18. Isaia 64, 8. 6. Isaia 29, 16. 11. 4 Imp.
17, 13. 13. 1 Cor. 5, 1.
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15. Dar poporul meu m'a uitai

pre mine, tmâiat-a în deert i a

ocolii în cile lor, poiecile venice,

"ca s bat crrile, ce n'au cale de

umblat.

16. Ca s tac pmântul lor spre

pustiire i spre batjocur venic,
toi cei ce merg printr'însul se vor

uimi i vor clti cu capul îor.

17. Ca vântul cel arztor îi voiu

risipi pre ei înaintea feei vrjma-
ilor lor, arlâ-voiu lor ziua pieri-

rei lor.

18. i au zis: Venii s facem sfat

împrotiva lui leremia, c nu va pieri

legea pentru un preot, i sfatul pen-

tru un înelegtor, i cuvântul pen-

tru un proroc: venii i s'l batem

pre el cu limb, i toate cuvintele

Iul s nu le ascultm.

19. Auzi-m Doamne i ascult

glasul îndreptrei mele.

20. Au s rspltesc pentru bune,

rele? C împreun 'au vorbit gra-

iuri asupra sufletului meu i certa-

rea lor mi-au ascuns-o; adu'i a-

minte Doamne, c am sttut îna-

intea la, ca s griesc bune pen-

tru ei, i s întorci mâniea ta de

ctre ei.

" 21. Pentru aceea d pre fiii lor

spre foamete, i'i adun pre ei spre

mâna sbiei, fac-se femeile lor fr
de fii i vduve, i brbaii îor cu

oioarle s fie omorîi, i tinerii lor

czui de sabie la rsboiu.

22. Fie strigare în casele lor, adu

asupra lor tâlhari fr de veste, c
au uneltit cuvânt ca s m prinz,

i lauri au acuns asupra mea.

23. i tu Doamne ai cunoscut lot

sfatul lor cel spre moarte asupra

mea, i s nu ieri nedreptile lor,

i pcatele lor s nu le tergi dela

faa ta; fie slbiciunea lor înaintea

17. Isaia 27, 8. 18. Hmos 7, 10, 12.

20. Fac. 44, 4; Ps. 34, 6.

21. Ierem. 108, 9.

ta, lucreaz împrotiva lor în vre-

mea mâniei tale.

CAP. 19.

Prevestirea darâmrei Ierusalimului.

Atunci au zis Domnul ctre mine:

mergi i iâ un vas de lut," i vei

aduce din cei mai btrâni ai popo-

rului i ai preoilor.

2. i vei iei la locul de înmor-

mântare al fiilor fiilor lor, care este

înaintea uilor porii Harsit, i ci-

tete acolo toate cuvintele acestea,

care voiu gri ctre tine.

3. i vei gri lor : âuzii cuvân-

tul Domnului împraii lui luda i
brbaii lui Iuda i cei ce lcuii in

Ierusalim, i cei ce intrai prin por-

ile acestea, acestea zice Domnul
Dumnezeul lui Israil: iat eu aduc

preste locul acesta rele, cât tot cine

va auzi acestea, îi vor iui urechile,,

lui.

4. Pentru care lucru m'au pr-
sit i au înstreinat locul acesta i
au tmâia t întru el la dumnezei stre-

ini, pe cari ei nu i-au tiut, nici

prinii lor, i împraii lui Iuda au

umplut locul acesta de sângiuri ne-

vinovate.

5. i au zidit înlimi lui Vaal, ca

s arz pre fiii si cu foc, cele ce

n'am poruncit, nici am gândit în

inima mea.

6. Pentru aceea iat vin zile zice

Domnul, i locul acesta nu se va

mai chema Tofef, nici loc de înmor-

mîniare Benenom, ci mormînful pier-

zrei.

7. i voiu pierde sfatul lui luda

i al Ierusalimului în locul acesta,

i'i voiu surpa pre ei Cu sabie îna-

intea vrjmailor lor, i în mâinile

celor ce cearc sufletele lor, i voiu

dâ pe morii lor mâncare pasri-

lor cerului i hiarelor pmântului.

19. 3. 1 Imp. 3, 11 i 4 Imp. 21, 12,

4. ]saia 65, 11. 6. 7, 30.
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8. i voiu pune cetatea aceasta

spre pustiire i spre batjocur, tot

cel ce va merge aproape de ea se

va mâhni, i va uerâ pentru toat

btaia aceasta a ei.

9. i vor mâncâ trupurile fiilor

si i trupurile fetelor sale, i fie-

care trupurile aproapelui sau vor

mâncâ întru împresurarea i întru

încunjurarea, cu care îi vor încun-

jurâ pre ei vrjmaii lor.

10. i vei zdrobî vasul cel de lut

înaintea ochilor oamenilor celor ce

vor ieî cu tine, i vei zice ctre ei:

1 1. Acestea zice Domnul: aâ voiu

zdrobi pe norodul acesta i ceta-

tea aceasta, cum se zdrobete va-

sul cel de lut, care nu se mai poate

drege, i în Tofet se vor îngropa,

pentruc nu este alt loc de îngro-

pciune.

12. Aâ voiu face locului ace-

stuia i celor ce îcuesc înlru el,

zice Domnul, ca s se dea cetatea

aceasta ca pmântul cel surpat.

13. i casele Ierusalimului; i ca-

sele împrailor lui îuda vor fi ca

locul cel ce se surp pentru necu-

riile lor prin toate casele, întru

care au tmâiat prin podurile lor

la toat oastea cerului, i au vr-
sai turnri \a dumnezeii cei streini.

14. i a venit Ieremia din valea

Tofet, unde l-au fost trimis pre el

Domnul ca s proroceasc, i a

sttut în curtea casei Domnului i
a zis ctre tot poporul.

15. Acestea zice Domnul: iat eu

aduc preste cetatea aceasta i pre-

ste loate cetjile ei i preste satele

ei, toate relele, care am grit asu-

pra ei, pentruc a întrit cerbicea

sa, ca s nu asculte de poruncile

mele.

f. H 2 Lege 28 , 53; Isaia 9, 19.

11. Isaia 30, 14. 13. 4Itnp. 23, 12.

CAP- 20.
îeremia în temni. Plângerea lui.

i a, auzit Pashor îiulîui Emir preo-

tul, cel ce erâ pus pov(uitor ca-

sei Domnului, pre Ieremia prorocind

cuvintele acestea.

2. i 1-a lovit pre el, i 1-a bgat
pre el în locul cel de chin, care erâ

lâng poarta casei cei de sus rân-

duite în casa Domnului.

3. Iar a doua zi a scos Pashor

pre Ieremia din închisoare, i a zis

Ieremia cire el ; nu Pashor a che-

mat Domnul numele tu, ci nemer-

nic.

4. Pentruc acestea zice Domnul:

iat eu te dau pre tine la nemerni-

cie împreun cu toi prietenii ti, i
vor cdea de sabia vrjmailor si,

i ochii ti vor vedea, i pre tine

i pre tot Iuda voi dâ în mâinile

împratului Vavilonului, i'i va face

pre ei nemernici, i cu sbii îi va

tîâ pre ei.

o. i voiu dâ toat puterea ce-

j

tii aceleia i toate osfenelele ei

|

i toate visteriile împratului Iudei,

în mâinile vrjmailor lui, i'l vor

duce pre el în Vavilon.

6. i tu Pashor i toi cei ce î-

cuesc în casa ta, vei merge în ro-

bie, i în Vavilon vei murî, i acolo

te vei îngropa iu i toi prietenii

ti, crora ai prorocit minciuni.

7. Amgilu-m'ai Doamne, i m'ara

amgit, biruit-ai i te- ai întrit, f-

cutu-m'am spre râs, toat ziua am
fost batjocorit.

8. Pentruc cu cuvântul meu cel

amar voiu râde, defimare i beci-

nicie voiu chem, c s'a fcut cu-

vântul Domnului spre ocar mie, i
spre batjocur în toat ziua mea.

9. i am zis: nu voi numî numele

Domnului, i mai mult nu voiu grî

întru numele lui, i s'a fcut ca fo-

20- 2. 2 Parat. 18, 23 i 16, 10.
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cui ce arde pârjol în oasele mele,

i m'am prsit de pretudindenea

i nu poci suferi.

10. C am auzi! hula multora,

cari s'au adunat de prin prejur, ri-

dicai-v i s mergem asupra lui,

toi brbaii prietenii lui, iuat aminte

ce este în gândul lui, poate se va

înela, i'l vom birui, i ne vom luâ

izbânzi asupra lui.

11. Dar Domnul este cu mine ca

un rsboinic puternic: pentru aceea

m'au urmrit dar n'au pulut îne-

lege, ruinatu-s'au foarte, c n'au în-

eles ocara lor, care în veac nu se

va terge.

12. Doamne, cel ce ispiteti cele

drepte i cunoti rrunchii i ini-

mile, s vz izbânda ta asupra lor,

«cci ie i-am încredinat aprarea

mea.

13. Cântai Domnului, ludai'l

pre el, c au scos sufletul sracului

din mâna celor mai ri.

U. Blestemat fie ziua întru care

m'am nscut, ziua întru care m'a

nscut maica mea, s nu fie bine-

cuvântat.

15. Blestemat s fie omul cel ce

a vestit tatlui meu, zicând: c s'a

nscut ie fecior, bucur-te.

16. Fie omul acela, ca cetile,

care le-au prpdit Domnul cu mâ-

nie, i nu i-a prut ru, auz stri-

gare dimineaa, i glsuire întru

amiazzi.

17. Cci nu m'a ucis în mitrasul

maicii mele, i s se îî fcut mie

maica mea groap, i mitrasul ei

zmislire venic.
18. Pentru ce am ieit din mitras,

ca s vz osteneie i dureri? i s
se sfâreasc întru ruine zilele mele.

/
•''./'

10. Ps. 30, 13. 14. 15, io; Iov 3, 2, 3.

16. Fac. 19, 24, 25,

CAP. 21-

Sedechia cere sfat lui Ieremia care
vestete robia Ierusalimului.

Cuvântul, care s'a fcut deia Dom-
nul ctre Ieremia, când a trimis

la el împratul Sedechia pre Pas-

hor fiul lui Melhie, i pre Sofonia

fiul lui Vaseu preotul, zicând :

2. întreab pentru noi pre Dom-
nul, c împratul Vavilonului st
asupra noastr, doar va face Dom-
nul dup toate minunile sale, i se

va duce dela noi.

3. i a zis ctre ei Ieremia : aâ
vei gri ctre Sedechia împratul
lui Iuda,

4. Acestea zice Domnul: iat eu

întorc armele cele de rsboiu, cu

care voi dai rsboiu asupra Halde-

ilor celor ce v'au închis pre voi

dinafar de zid, i'i voiu aduna pre

ei la mijlocul cetii acetia.

o. i v voiu bale eu pre voi cu

mân tare i cu bra înalt, i cu

mânie i cu urgie mare.

6. i voiu lovi pre toi cei ce l-
cuesc în cetatea aceasta pre oameni,

i pre dobitoace cu ucidere mare,

si vor muri.
»

7. i dup acestea, aâ zice Dom-
nul : dâ-voiu pre Sedechia împra-
tului lui luda i pre fii lui i pre

poporul, care a rmas în cetatea

aceasta, de moarte i de foamete

i de sabie, în mâna vrjmailor
lor, cari caut sufletele lor, i cu

ascuitul sbiei de tot îi voiu liâ

pre ei, nu voiu crua pre ei, i nu

m voiu milostivi spre ei.

8. i ctre poporul acesta vei gri:

acestea zice Domnul; iat eu am
dat înaintea feii voastre calea vie-

ii i calea morii.

a. Cel ce st în cetatea aceasta

va muri de sabie i de foamete ; iar

cel ce va iei i va merge la Hal-

21. 9. 38, 2.
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deii cei ce v'au împresurat pre voi,

lri-va dar, i va tri.

10. Pentruc am întrit îaja mea

asupra cefei acetia spre rele i
nu spre bune, zice Domnut, în mâi-

nile împratului Vavilonului se va

dâ, i de fot o va arde pre ea cu

foc,

11. Casa împratului lui Iuda a-

uzii cuvântul Domnului casa lui

David, acestea zice Domnul:

12. Judecai dimineaa judecat,

i îndreptafi i scoatei pre cel je-

fuit din mâna celui ce'l npstue-
te pre el, pentru ca s nu se de-

scopere ca focul iuimea mea, i
va arde, i nu va fi cine s o sting.

13. Iat eu asupra ta cel ce l-

cueti valea Soruîui cea câmpoas,
cei ce zicei: cine ne va înfricoa

pre noi? Sau cine va intr în l-

caul nostru?

14. i voiu aprinde foc în dum-

brava ci, i va mistui toate cele de

prin prejurul ei.

C AP. 22.

Prorocie împroiiva împriei lui Iuda,

Acestea zice Domnul: du-te i te

pogoar la casa împratului lui

Iuda, i vei gri acolo cuvântul a-

cesta, i vei zice:

2. Ascuîtjcuvântu! Domnului îm-

prate al lui luda, cel ce ezi pre

scaunul lui David, tu i casa ta,

poporul tu, i cei ce intr prin por-

ile acestea.

3. Acestea zice Domnul : facei

judecat i dreptate i scoatei pre

cel jefuit din mâna celui ce'l np-
stuete pre el, i pre cel nemernic

i pre cel srac i pre vduv, s
nu'i asuprii, i nu fii necredincioi,

i sânge nevinovat s nu vrsai în

locul acesta.

4. C dac în adevr vei face cu-

22* 3. Isaia 1, 17.

vântul acesta, împraii cei ce ^>
pre scaunul lui David, vor intr prftf
porile casei acetia stând în car
i pre cai vor îi ei i slujitorii lor.

5. Iar de nu vei face cuvintele

acestea, asupra mea m'am jurat

zice Domnul: c spre pustiire va fi

casa aceasta.

6. C acestea zice Domnul asu-

pra casei împratului lui Iuda: Ga-

laadule, tu îmi eti cSpitenie în Li-

van, de nu te voiu pune pre tine

spre pustiire, ceti nelcuife.

7. i voiu aduce asupra ta om
pierztor i securea lui, i vor tiâ

chedrii cei alei ai ti, i'i vor a-

runcâ în loc.

8. i vor trece neamuri multe prin

cetatea aceasta, i va zice îiecarele

ctre aproapele su: pentruce au f-

cut Domnul aâ acestei ceti mari?

9. i vor rspunde: pentruc au

prsit aezmântul de lege al Dom-
nului Dumnezeului lor, i s'au în-

chinat la dumnezei streini i au slu-

jit lor.

10. Nu plângei pre cel mort, nici

v tânguii pentru el, plângei cu

plângere pre cel ce iese, c nu se

va mai întoarce, nici va vedeâ p-
mântul moiei sale.

11. Pentruc acestea zice Dom-
nul asupra lui Selim fiul lui losie,

cel ce împrjete în locul lui losie

tatlui su, care a ieit din locul

acesta.

12. Nu se va mai întoarce acolo,

ci în locul acela unde l-am mutat

pre el, acolo va muri, i pmântul
acesta nu'l va mai vedeâ.

13. O cel ce zidete casa sa nu

cu dreptate i îoioarele sale nu cu

judecat, la el aproapele lui lucreaz

în dar, i plat nu'i d lui.

14. Zidit-ai ie cas cu msur,
foioare largi i cu ferestre osebite

5. Isaia 45, 23. S. R 2 Lege 29, 24.

9. 3 Jmp. 9, 8. 10. Lucâ 23, 28. 13. Hva-
cum 2, 9.
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i cptuite cu chedru i vpsite

cu rou.

15. Au împri-vei pentruc tu

te fleti în chedrii tatlui tu? Nu

mâncare, nici butur, ci mai bine

erâ s faci tu judecat i dreptate

bun.
16. A nu cunoate nici a face ju-

decat smeriiuiui, nici dreptate s-
racului; au nu este aceasta, c tu

nu m cunoti pre mine? Zice Dom-

nul.

17. lat nu sunt ochii ti drepi,

nici inima ta bun, ci la lcomia

ta i la sângele cel nevinovat, ca

s'l veri pre el, i !a strâmbli
i la ucideri, ca s le faci pre ele.

18. Pentru aceea acestea zice Dom-
nul asupra lui Ioachim feciorul lui

losie împratul lui Iuda, asupra br-
batului acestuia: nu'l vor plânge pre

el o frate! Nici se vor tângui pen-

tru el, vai Doamne!

19. Nu i se va face îngroparea, ci

putred se va lepd afar de poarta

Ierusalimului.

20. Sue-te în Livan i strig i
spre Vasan d glasul tu, i strig

dincolo de mare, c toi cei ce te

iubesc, s'au sfrâmat.

21. Grit-am ctre line întru c-
derea la i ai zis; nu voiu ascult.

Aceasta este calea ta din tinereele

tale, n'ai ascultat glasul meu.

22. Pre toi pstorii ti îi va pa-

te vântul, i amorezii cei ce iubesc

în robie vor merge; c atunci te vei

ruina de toi cei ce te iubesc pre

iine.

23. Ceea ce lcueti în Livan, ce-

ea ce faci cuiburi în chedri, foarte

vei suspin, când vor venî jie du-

reri, ca ceea ce nate.

24. Viu sunt eu, zice Domnul; dac
lehoniea feciorul lui Ioachim îm-

pratul lui luda s'ar face chiar o

17. Iezecb. 19, 6, 7. 19. 36, 30.
20. Plâng. I, 2.

pecetie în mâna mea cea dreapt,

de acolo te voiu zmulge.

25. i le voiu dâ pre line în mâna
celor ce caut sufletul tu, de cari

lu te temi de faa lor, în mâna Hal-

deilor.

26. i te voiu lepd pre line i
pre muma ta, care te-a nscut pre

tine în pmânt, în care tu nu te-ai

nscut, i acolo vei murî.

27. Iar în pmântul, pe care ei îl

doresc în sufletul lor, nu se vor mai

întoarce.

23. Necinstitu-s'a lehoniea ca un

vas de nici o treab, pentruc s'a

lepdat, i s'a scos la pmântul, pe

care nu 1-a tiut.

29. Pmântule, pmântule auzi cu-

vântul Domnului.

30. Scrie pre brbatul acesta, om
izgonit, pentruc din seminia lui,

nu va mai edea nimeni pre scau-

nul lui David, domn în luda.

CAP. 23.

Pedeaps asupra pstorilor necredin-

cioi i a frorocilor mincinoi.

0 pstori! Cei ce pierdei i risi-

pii oile punei mele.

2. Pentru aceea aa zice Domnul
asupra celor ce pasc poporul meu:

voi ai risipit oile mele i le-ai scos

afar, i nu le-ai cercetat pre ele,

j

ial eu voiu izbândi asupra voastr

dup meteugirile voastre cele rele.

3. i eu voiu primî pre cei r-
mai ai poporului meu de preste

tot pmântul unde iam scos pre

ei, i îi voiu aeza pre ei la pu-
nea lor, i vor crete i se vor în-

muli.

4. i voiu dâ lor pstori, cari îi

vor pate pre ei, i mai mult nu se

25. 4 Imp. i4, 14; 2 Parai. 36, 10.

26. 4 Imp. 24, 15; Iezecb. 19, 8.

28. Ozie 8, 8.

23. 1. Iezecb. 34, 2.

4. Iezecb. 34, 11, 12, 23.
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vor teme, nici se vor înfricoa, zice

Domnul.

5. Iat vin zile, zice Domnul; i
voiu ridica lui David odrasl dreapt

i va împrai împrat, i va îne-

lege, i va face judecat i drep-

tate pre pmânt,
6. în zilele lui se va mântuî luda,

i îsraiî va îcuî cu ndejde, i a-

cesta este numele lui, cu care îl va

chernâ pre el: Domnul, dreptatea

noastr.

7. Pentru aceea iat vin zile, zice

Domnul, i nu vor mai zice: viu

este Domnul, cel ce au scos casa

lui lsrail din pmântul Eghipetului;

8. Ci viu este Domnul cei ce au

scos, i au adunat toat smâna
lui lsrail dela pmântul despre mia-

znoapte, i din toate rile de unde

i-au scos pre ei i i-au aezat în

pmântul lor.

9. Pentru proroci zdrobitu-s'a ini-

ma mea întru mine, cltitu-s'au toate

oasele mele, fcutu-m'am ca un br-
bat zdrobit, i ca un om ameit de

vin, de faa Domnului i de fafa bu-

nei cuviinei slavei lui.

10. C de ctre îafa acestora a

plâns pmântul, uscatu-s'au pu-
nile pustiei i s'a fcut dumbrava
lor rea, i tria lor aa.

11. C preotul i prorocul s'au

pângrit, i în casa mea am vzul
rutile lor.

12. Pentru aceea îac-se lor calea

lor spre lunecare întru negur i se

vor împiedeca, i vor cdea întru

ea, pentruc voiu aduce preste ei

rele în anul cercetrei lor.

13. i întru prorocii Samarieiam
vzut frdelegi, prorocil-au prin

Vaal i au fcut pre poporul meu
îsrail s rtceasc.

14. i întru prorocii lerusalimu-

5. Isaia 9. 6; 52, 13; 53, 10; Ioan l, 45.

6. Isaia 4, 2; 40, 11; 45, 8. lezecb. 34, 17.

11. 2 Patalip. 26, 14. 12. Ps. 34, 5.

14. Jsaia 1, 9.

lui am vzut lucruri groaznice
curvind i mergând întru miîichf
i sprijinind mâini multe, ca s
se întoarc fiecare dela calea sa ce-
rea, fcutu-s'au mie foi ca Sodom
i cei ce lcuesc înfr'însa ca q&*
mora.

15. Pentru aceea aâ zice Dom-~
nul: iai eu hrnesc pre ei cu du-
rere, i voiu adâpâ pre ei cu hp8

'

amar, c dela prorocii Ierusalimu- ~

lui a ieit spurcciune în tot pg.
mântui.

16. Aâ zice Domnul atoiiitorul:
'

n'ascuîfaji cuvintele prorocilor, c
îndeert îi fac lor vedenii, din mi-

ma lor griesc i nu din gura Dom-
nului.

17. Zic celor ce leapd cuvân-

tul Domnului, pace va fi vou i
tuturor celor ce umbl întru poftele

lor, i la fot cel ce umbl întru în-

elciunea inimei sale, nu vor veni

asupra ta rele.

18. C cine a sttut înaintea Dom-
nului, i a vzut cuvântul lui? Cine

a pus în urechi i a auzit?

19. Iat cutremur dela Domnul,

i iuime iese spre cutremur,
A
n\âr-

tindu-se preste cei necredincioi va

veni.

20. i mai mult nu se va întoarce

mâniea Domnului, pân când o va

face pre ea, i pân când o va în-

tri pre ea, dela sfatul inimei lui;

la sfâritul zilelor înelege-vor pre ea.

21. N'am trimis proroci, i ei a-

lergau, nici am grit ctre ei, i ei

proroceau.
22. i de au ezut la sfatul meu,

i de au auzit cuvintele mele i pre

poporul Imeu ar fi întors dela foc-

melele lor cele rele.

23. Dumnezeu de aproape sunt

eu, zice Domnul; i nu Dumnezeu

departe.

15. Plâng. 3, 15. 77. lezecb. 33, 10.

18. Isaia 40, 13; Iov 15, 8; Rom. 11, 34;

1 Cor. 2, 16.
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24. Au ascunde-se-va cinevâ în-

tru cele ascunse, i eu nu'! voiu

vedea pre ei? Au nu umplu eu ce-

rul i pmântul? Zice Domnul.

125. Auzil-am cele ce gresc pro-

rocii, cei ce prorocesc înlru numele

meu minciuni, zicând: vis am visat.

26. Pân când va fl în inima pro-

rocilor celor ce prorocesc minciuni?

Prorocirid ei voile Inimilor saîe.

27. Celor ce socotesc întru visele

sale, pe care le povesleâ fiecare a-

proapelui su, ca s uite legea mea

în ce chip au uitat prinii lor nu-

mele meu întru Vaal?

28. Prorocul care a visat, pove-

steasc visul su, i cel ctre care

este cuvântul meu, povesteasc cu-

vântul meu întru adevr. Ce sunt

paiele la grâu, aa sunt cuvintele

mele, zice Domnul.

29. Iat, au nu sunt cuvintele mele

ca focul, zice Domnul, i ca cioca-

nul care taie piatra?

30. Pentru aceea zice Domnul Dum-
nezeu, iat eu ctre prorocii cei ce

fur cuvintele mele, fiecare dela a-

proapele su.

rf
31. Iat eu ctre prorocii cei ce

scot vorbe de prorocii i dormiteaz

în uimirea lor.

32. Pentru aceea iat eu ctre

prorocii cei ce prorocesc vise min-

cinoase, i povestindu-le pre ele, în-

al pre poporul meu cu minciunile

lor i cu înelciunile lor; dar eu

nu i-am trimis pre ei, i nu le-am

poruncit lor i nu vor fi de nfci un

folos poporului acestuia.

33. i dac te vor întreba poporul

acesta, au preot.au pro roc, zicând:

ce este sarcina dela Domnul ? Vei

spune lor: voi suntei sarcina, v
voiu risipi pre voi, zice Domnul.

34. Prorocui i preo|ii i poporul,

24. Hmos 9, 2, 3; Isaia 66, 1; 3 Imp. 8,

27; Fap. Hp. 7, 49. 30. R 2 Lege tt, 20.

32. Sof. 3, 4.

cari vor zice: sarcina dela Domnul,
îmi voiu izbândi pre omul acela, i
pe cas-a lui. v

35. Aâ vei gtl fiecare ctre a-

proapele su, i frecare ctre fra-

tele su, ce au rspuns Domnul, i
ce au zis Domnul? ..»* %

36. Si s nu mai numii sarcin

dela Domnul, c cuvântuJk omului

fî-va sarcin dela el, voi ai întors

cuvintele Dumnezeului celui viu,

Domnul Puterilor, Dumnezeul no-

stru.

37. Aâ vei grî ctre Proroc:

ce au rspuns ie Domnul i ce au

zis Domnul?
38. i de vei mai zice sarcina

Domnului, atunci aâ zice Domnul,

Dumnezeul nostru : pentruc zici cu-

vântul acesta : sarcina Domnului,

dei am trimis ctre voi zicând unu

vei zice: sarcina Domnului,

39. Pentru aceea iat eu v iau,

i v risipesc pre voi i cetatea pe

care o am dat vou i prinilor

votri.

40. i voiu dâ preste voi ocar
venic i necinste venic, care

nu se va uit.

CAP. 24.
Cele dou couri de smochine i soarta

viitoare\ a. poporului. r

Ârfatu'mi*au mie Domnul dou
conie de smochine puse îna-

intea Bisericii Domnului, dupce a

înstreinaî Navuhodonosor împra-
tul Vaviîonului pire Iehoniea fecio-

rul lui loachim împratul lui Iuda,

i pre boieri i pre meteri i pre

cei legai i pre cei bogai din Ieru-

salim, i i-a adus pre ei în Vavilon.

2. In una din conie erau smo-

chine bune foarte, ca smochinele

cele timpurii, iar în cealalt coni,
smochine rele foarte, care nu se

puteau mâncâ pentru rutatea lor.

24. 1- 4 Imp» 24, J5.
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3. i au grit Domnul ctre mine: !

cc vezi Ieremie? i am zis, smo-

chine, smochinele cele bune, sunt

bune foarte? i cele rele, sunt rele

foarte, care nu se pot mâncâ pen-

tru rutatea lor.

4. i a fost cuvântul Domnului

ctre mine, zicând

:

5. Acestea zice Domnul Dumne-
zeul lui Israil: ca smochinele cele

bune acestea, aâ voiu cunoate

spre bine pre cei înstreinai ai lui

Iuda, pre cari i-am trimis din locul
|

acesta în pmântul Haldeilor spre

bunti.
6. i voiu îndrept ochii mei spre

ei întru bunti, i'i voiu aez pre

ei în pmântul acesta spre binele

lor, i de iznoavâ îi voiu zidî pre

ei, i nu'i voiu surp pre ei, i'i

voiu sdîpre ei, i nu'i voiu zmulge.

7. i voiu d lor inim, ca s mâ
tie pre mine, c eu sunt Domnul,

i ei vor f! mie popor i eu voiu fl

lor Dumnezeu, pentruc se vor în-

toarce ctre mine din toat inima

lor.

8. i precum smochinele cele rele

care nu se pot mâncâ pentru ru-
tatea lor, zice Domnul; aâ voiu d
pre Sedechia împratul lui luda, i
pre dregtorii lui, i rmia Ieru-

salimului ce a rmas în pmântul
acesta i pre cei ce lcuesc în E-

ghipet.

9. i'i voiu d pre ei spre risi-

pire la toate împriile pmântului,

i vor fi spre ocar i spre pild,

i spre ur i spre blestem în tot

locul, unde îi voiu scoate pre ei.

10. i voiu trimite la ei foamete

i moarte i sabie, pân ce se vor

sfâri din pmântul, care l-am dat

lor.

CAP. 25.
Robia Vavilonului i pedeapsa tuturor

neamurilor,

Cuvântul, care 'a fcut ctre le-

remia pentru tot poporul lui Iuda

în anul al patrulea al lui Ioachim

fiul lui Iosia împratul lui Iuda, a-

cesta este anul cel dintâiu al lui

Navuhodonosor împratul Vavilonu-

lui,

2. Ce au grit ctre tot poporul

lui Iuda i ctre cei ce lcuesc în

Ierusalim, zicând:

3. In al treisprezecelea an al lui

Iosia, fiul lui Amos, împratul lui

Iuda, i pân în ziua aceasta dou-
zeci i trei de ani, i am grit c-
tre voi mânecând i zicând :

4. i am trimes la voi pre robii

mei prorocii de noapte trimeându'i,

i n'ai ascultat, i n'ai luat aminte

cu urechile voastre.

5. Intoarcei-v fiecare dela calea

sa cea rea i dela cugetele voastre,

i vei lcui în pmântul, care l-am

dat vou i prinilor votri din

veac i pân în vead.

6. Nu mergei dup dumnezei str-

ini, ca s slujii lor i ca s v
închinai lor, ca s nu m pornii

pre mine spre mânie cu faptele mâi-

nilor voastre, ca sv fac vou ru.
7. Dar nu m'ai ascultat pre mine.

8. Pentru aceea aâ zice Domnul;

de vreme ce n'ai crezut cuvintelor

mele,

9. Iat eu voiu trimite i voiu lu
motenirea dela miaznoapte, i'i

voiu aduce pre ei preste pmântul
acesta i preste cei ce lcuesc pre

el, » preste toate neamurile cele

de prin prejurul lui, i'i voiu pu-

stii pre ei, i'i voiu dâ spre stin-

gere i spre batjocur i spre ocar
venic.

7. H 2 Lege 30, 6.

9. R 2 Lege 28, 37; Ps. 43, 15,

25' 5. 4 Impi 17, t3.

9. Isaia 10, 6; Plâng. 2, 15.
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10. i voiu pierde dela ei glasul

cel de bucurie i glasul cel de ve-j,

selie, glasul cel de mire i glasul

cel de mireas, mirosul cel de mir

i lumina din sfenic.

11. i va fi tot pmântul spre stin-

gere, i vor sluji întru neamuri ap-
tezeci de ani.

12. Iar dupce se vor umpleâ a-

cei aptezeci de ani, voiu izbândi

asupra neamului acestuia, i îi voiu

pune pre ei spre stingere ,renic.
13. i voiu aduce preste pmân-

tul acesta toate cuvintele mele, care

le-am grit asupra lui, toate câte

sunt scrise în cartea aceasta, care

le-a prorocit leremia asupra tuturor

neamurilor.

14. C au slujit lor, când erau nea-

muri multe i împrai mari; i voiu

rsplti lor dup faptele lor i dup
lucrurile mâinilor lor.

15. Aâ au zis Domnul Dumnezeul

lui Israil : iâ paharul acesta de vin

din mâna mea, i vei adpâ toate

neamurile, la care eu te trimit pre

tine.

16. i vor beâ, i vor vrs, i
vor nebuni de faa sbiei, care eu

voiu trimite în mijlocul lor.

17. i am luat paharul- din mâna
Domnului, i am adpat toate nea-

murile, la care m'au trimis pre mine

Domnul.

18. Ierusalimul i cetile lui Iuda

i pre împraii lui luda i pre bo-

ierii lui, ca s'i deâ pre ei spre pu-

stiire i spre stingere i spre bat-

jocur.

19. i pre Faraon împratul E-

ghipetului i pre slugile lui i pre

boierii lui, i pre lot poporul lui.

20. i pre toi cei despre apus de

«1, i pre toi împraii celor de alt

neam, i Ascalonul i Gaza, i A-

caronul i rmia Azotului.

11. 2. Parai. 36, 22; Esdra 1, 1; Isaia 24, 8.

12. Dan. 9, 2. 14. Plâng. 4, 21.

21. i Idumeia i Moavul, i pre

fiii lui Amon.
22. i pre împraii Tirului, i pre

împraii Sidonului, i pre împraii
cei de dincolo de mare.

23. i pre Dedan i pre Teman
i pre Ros, i pre fot cel tuns din

'naintea feii lui.

24. i pre foi împraii, cei ce

poposesc în pustie.

25. i pre toi împraii Eîamului,

i pre foi împraii Perilor.

26. i pre toi împraii dela mia-

znoapte, pre cei de departe i pre

cei de aproape, pre fiecare împro-

fiva fratelui su, i toate împriile
cele de pre faa pmântului.

27. i vei gri lor: aâ zice Dom-
nul Dumnezeu atofiiiorul, Dumne-
zeul lui Israil : bei, îmbtai-v i
vrsai, i vei cdeâ, i nu v vei

scul de ctre faa sbiei, care o

voiu trimite în mijlocul vostru.

28. i va ii când nu vor vreâ s
primeasc paharul din mâna ta, ca

s beâ, vei gri ctre ei: aâ au zis

Domnul, s bei.

29. C iat în cetatea care se nu-

mete cu numele meu, eu viu a chi-

nul, i voi cu curenie nu v vei

curi, c sabie eu chem asupra

tuturor celor ce lcuesc pre pmânt
30. i tu vei proroci ctre ei toate

cuvintele acestea, i vei zice: Dom-
nul din înlime va strig, din l-
caul cel sfânt al su va d glasul

su, cuvânt va rspunde preste lo-

cul su împrotiva tuturor locuito-

rilor pmântului, ca strigtul celor

ce calc în lin.

31. Vine peire pân la marginea

pmântului, c judecata Domnului

este întru neamuri, judec-se el cu

lot trupul, i cei necredincioi s'au

dat sbiei, zice Domnul.

32. Aâ grete Domnul: iat rele

21. Ps. 136, 9. 22. Iezech. 26,_3,

30. Isaia 13, 13; Ioil 3, 16; flmos l, 2.
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vin dela neam asupra neamului, i
volbur mare iese dela marginea p-
mântului.

33. i vor îl rnii de Domnul în

ziua Domnului, dela marginea p-
mântului i pân la marginea p-
mântului, nu se vor îngropâ, în gu-

noi pre faa pmântului vor fî.

34. Strigai pstori i glsuii, i
v tânguii povuitorii turmelor, c
s'au plinit zilele voastre spre jun-

ghiere, i vei cdeâ ca vasele cele

preioase.

35. i nu va mai fî scpare pen-

tru pstori, nici mântuire pentru po-

vuitorii turmelor.

36. Se aude strigarea pstorilor

i strigtul povuitorilor turmelor,

penfruc au pierdut Domnul pu-
nile lor.

37. i se vor stric slaele pa-

nice, de ctre faa iuimei mâniei

mele.

38. Prsit-a ca un leu culcuul

.

su, pentruc s'a fcut pusliu p-
mântul lor dela faa sbiei cei mari.

CAP. 26.
Prorocie despre surparea Ierusalimu-

lui i a Casei Domnului. Ieremia în

primejdie de moarte.

La începutul împriei lui Ioa-

chim fiul lui Iosiea, s'a fcut cu-

vântul acesta dela Domnul.

2. Aâ au zis Domnul : sti în

curtea casei Domnului, i vei grî
ctre toi jidovii i ctre toi cei ce

vin s se închine în casa Domnu-
lui, toate cuvintele, care i-am po-

runcit ie, ca s le greli lor, s
nu taci nici un cuvânt.

3. Ca doar vor âuzî, i se vor în-

toarce fiecare dela calea sa cea rea;

alunei voiu încet dela relele, care

eu socotesc, ca s le fac lor, pen-

tru lucrurile lor cele rele.

4. i vei grî, aâ au zis Domnul:

26. 2, H 2 Lege 16, 16.

de nu m vei asculta, ca s um-

blai întru legile mele, care le-am

dat înaintea feei voastre.

5. S ascultai cuvintele slugilor

mele prorocilor, pre cari eu trimit

la voi de noapte mânecând, c i-am

trimis, i nu m'ai ascultat.

6. i voiu dâ casa aceasta ca Si-

lomul, i cetatea aceasta o voiu dâ

spre blestem la toate neamurile din

tot pmântul.

7. i au auzit preoii i prorocii

cei mincinoi, i tot poporul icre Ie-

remia grind cuvintele acestea în

casa Domnului. \

8. i a fost dupce a încetat Ie-

remia a grî toate câte i-au porun-

cit lui Domnul, ca s greasc c-
tre tot poporul, 1-a prins pre el preo-

ii i prorocii cei mincinoi i tot

poporul, zicând : cu moarte vei murî.

9. Pentruc ai prorocit întru nu-

mele Domnului, zicând: ca Silomul

va fî casa aceasta, i cetatea acea-

sta va rmâneâ pustie de cei ce o

lcuesc, deci s'a adunat tot popo-

rul asupra lui Ieremia în casa Dom-
nului.

10. i auzind boierii lui Iuda cu-

vintele acestea, s'au suit din casa

împratului la casa Domnului, i au

sttut înaintea uilor porii Domnu-
lui cei nou.

11. i au zis preoii i prorocii

cei mincinoi ctre boieri i ctre

tot poporul : judecat de moarte este

omului acestuia, pentruc a pro-

rocit asupra cetii acetia, în ce

chip ai auzit cu urechile voastre.

12. i a zis Ieremia ctre toi bo-

ierii i ctre tot poporul, zicând :

Domnul m'au trimis pre mine s
prorocesc asupra casei acetia i
asupra cetii acetia toate cuvin-

tele, care le-ai auzit.

13. i acum, mai bune facei c-
ile voastre i faptele voastre, i a-

6. 1 Imp. 4, 12. II, Hmos 7, 10.
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scultai glasul Domnului Dumnezeu,

i Domnul va opri relele, care au

grit asupra voastr.

14. Iat eu în mâinile voastre sunt,

facei cu mine cum credei de fo-

los, i cum vi se pare vou mai

bine.

15. Ci cunoscând, s cunoatei,

c de m vei omorî pre mine,

sânge nevinovat luai asupra voa-

str i asupra cetii' acetia i a-

supra celor ce lcuesc într'însa, c
cu adevrat m'au trimis pre mine

Domnul la vois gresc în urechile

voastre toate cuvintele acestea.

16. i au zis boierii i tot popo-

rul ctre preoi i ctre prorocii cei

mincinoi : s nu fie omului ace-

stuia Judecat de moarte, c întru

numele Domnului Dumnezeului no-

stru a grit ctre noi.

17. i s'au sculat brbai dintre

cei mai btrâni ai pmântului, i
au zis la toat adunarea poporului:

18. Miheia Morasiful proroce în

zilele lui Iezechia împratul lui luda,

t a grit la tot poporul lui luda,

aâ zice Domnul: Sionuî ca o a-

rin se va arâ, i Ierusalimul ca o

movil de pietre va fi, i muntele

casei desi de pdure.

19. Au omorîtu-l'a pre el Eze-

chiai tot Iuda? Nu, c s'au temut

de Domnul, ci rugându-se feii Dom-
nului, aii încetat Domnul dela relele,

care au grit asupra lor; noi am f-

cut ruti mri asupra sufletelor

noastre.

20. i erâ un om prorocind întru

numele Domnului, Urie feciorul lui

Samei dela Cariatirim, i a proro-

cit pentru pmântul acesta dup
toate cuvintele lui leremia.

21. i a auzit împratul loachim

i toi boierii toate cuvintele lui, i

18. l Mihea 1, 1 i 3, 12.

19. 2 Parai. 32, 26.

cufâ s-1 omoare pre el, i a auzit

Urie i a intrat în Eghipef.

22. i a* trimis împratul brbai
în Eghipet.

*

23. i l-au scos pre el de acolo,

i l-au adus pre el la împratul i
l-au lovit pre el cu sabie» i l-au a-

runcat pre el în groapa de obtea
norodului.

24. îns mâna lui Ahicam fiul lui

Safan erâ cu leremia, ca s nu'l deâ

pre el în mâinile poporului, i s
nu'l omoare pre el.

CAP. 27.

Sfatul lui leremia de a se supune
împratului Vavilonului.,

Aâ"
au zis Domnul: f ie legturi

i lanuri, i le pune împrejurul

grumazului tu.

2. i le vei trimite pre ele la îm-

pratul Idumeii i la împratul Moa-

vului i la împratul fiilor lui Amon
i la împratul Tirului i la împ-
ratul Sidonului, prin mâinile trimi-

ilor celor ce vin spre întâmpinare

la Ierusalim, ctre Sedechia împ-
ratul lui luda.

3. i le vei porunci ca s spun
domnilor lor : aâ au zis Domnul
Dumnezeul lui Israil; aâ vei" grâî

ctre domnii votri.

4. C eu am fcut pmântul cu

puterea mea cea mare i cu braul

meu cel înalt, i'l voiu d pre el

ori cui va fi plcut înainte! ochi-

lor mei.

5. Dal-arn pmântul lui Navuho-

donosor împratul Vavilonului s
slujeasc lui, i hiarele arinei s
lucreze lui.

6. i neamul i împria, câi nu

vor pune grumazii si supt jugul

împratului Vavilonului, cu sabie i
cu foamete îi voiu cercet pre ei,

24. 4 Itnp. 22, 14.

27. 4. H 2 lege 32, 6. 5. Dan. 2, 38.
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zis-au Domnul; pân ce se vor sfârî

în mâna lui.

7. i voi s nu ascultai de pro-

orocii cei mincinoi ai votri i de

cei ce v vrjesc, i de cei ce vi-

seaz vou,
,
i de descânttorii vo-

tri, i de fermectorii votri, cei ce

zic nu vei sluji împratului Vavilo-

nului.

8.X minciuni prorocesc ei vou,
ca s v deprteze pre voi din p-
mântul vostru.

9. i neamul, care va bga gru-

mazul su supt jugul împratului

Vavilonului, i va slujî lui, îl voiu

lsâ pre el în pmântul su i va

lucrâ, i va lcuî întru el.

10. i ctre Sedechia împratul

lui luda am gri! dup toate cuvin-

tele acestea, zicând: plecai cerbi-

cea voastr,

11. i slujiri împratului Vavilonu-

lui, c minciuni prorocesc ei vou.
12. C nu i-am trimis pre ei, zice

Domnul s proroceasc în numele

meu minciuni, ca s v piarz pre

voi, i vei pieri voi i prorocii vo-

tri cei ce prorocesc vou cu strâm-

btate minciuni.

13. i preoilor i ia tot poporul

acesta am grit zicând: aâ zice

Domnul
14. N'ascultai cuvintele proroci-

lor celor ce prorocesc vou, zicând :

iat vasele casei Domnului se vor

întoarce din Vavilon, c minciuni

prorocesc ei vou.
15. Nu i-am trimis pre ei, i apoi

prooroci sunt? i de este cuvântul

Domnului întru ei, înfâmpine-se cu

mine, c aâ au zis Domnul.

16. i celelalte vase, care nu le-a

luat împratul Vavilonului, când a

mutat pre Iehonia din Ierusalim, în

Vavilon vor intrâ, au zis Domnul.

CAP. 28.
Uremia t Anemia prorocul cel min-

cinos.

Oi a fost în al patrulea an al îm-

j
prjiei lui Sedechia împratul lui

Iuda, în tuna a cincea, i a zis mie

Anania fiul lui Azor prorocul cel

mincinos dela Gavaon, în casa Dom-
nului, înaintea preoilor i a tot po-

porul, zicând:

2. Aâ grefe Domnul: sfrâmat-

am jugul împratului Vavilonului.

3. înc doi ani de zile, i eu voiu

întoarce la locul acesta toate vasele

casei Domnului.

4. i pre Iehoniea i pre cei în-

streinati ai lui luda,c voiu sfrâm
jugul împratului Vavilonului.

5. i a zis Ieremiea ctre Ananiea

înaintea preoilor i în faa a tot

norodul, care st în casa Domnului.

6. i a zis Ieremiea: adevrat aâ
s fac Domnul, s întreasc cu-

vântul tu, care tu proroceti, ca

s se întoarc vasele casei Domnu-
lui, i toi cei însfreinai din Vavi-

lon la locul acesta.

7. Ins auzii cuvântul Domnului,,

care zic eu în urechile voastre i
în auzul a tot poporul.

. 8. Prorocii cei ce au fost niat

'nainfe de mine i mai 'nainte. de

voi din veac, i au prorocit pen-

tru rsboiu la multe ri i la împ-
rai mari.

9. Prorocul cel ce a prorocit pen-

tru pace, plinindu-se cuvântul, cu-,

noate-vor pe prorocul, pe care l-au

trimis lor Dumnezeu cu adevrat.

10. Atunci a luai Anania în faa

atol poporul lanurile din grumazul

lui Ieremia l le-a zdrobit.

11. i a zis Anania în faa atol

poporul, grind: aâ zice Domnul:

aâ voiu sfrâm jugul împratu-

16. 4 Imp. 25, 13. 28. 9. RZ Lege 18, 22.
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lui Vavilonuîui dela grumazii tutu-

ror neamurilor.

12. is'a dus Ieremia în calea sa

i s'a fcut cuvântul Domnului c-
tre Ieremia, dupce a sfrâmat A-

nania lanurile dela grumazii lui, zi-

când;

13. Mergi i griete ctre Anania

i'i spune:

14. A au zis Domnul: lanjuri de

lemn ai sfrâmat, i voiu face în lo-

cul lor lanuri de fier, c aâ au zis

Domnul: eu jug de fier am pus pre-

sle cerbicea tuturor neamurilor s
slujeasc împratului Vavilonuîui.

15. i a zis Ieremia lui Anania:

nu te-au trimis pre fine Domnul, i
fu ai fcut pre poporul acesta a n-
djdui spre minciun.

u« 16. Pentru aceea aâ au zis Dom-
nul: iat eu te pierd pre tine de pre

faa pmântului, în anul acesta vel

muri.

. 17. i a murit în luna a aptea.

CAP. 29.
Scrisoarea Ini Ieremia ctre cei din

• = robie.

i acestea sunt cuvintele crii, care

o a trimis Ieremia din Ierusalim

ctre cei btrâni ai lui, cari erau în

înstreinare, i ctre preoi i ctre

prorocii cei mincinoi, carte în Va-

vilon la cei din înstreinare i ia

tot poporul.

2. Mai pre urm ieind Iehonia

împratul i împrteasa i fame-

nii i tot volnicul i meterul i le-

gatul din Ierusalim. u
3. Cu mâna lui Eliasan fiul lui

Safan i al lui Gamarie fiul lui Hel-

chie, pre care 1-a trimis Sedechia

împratul lui luda la împratul Va-

vilonuîui în Vavilon, zicând:

4. Ââ au zis Domnul Dumnezeul

15. lezecbil 13, 3, 9.

29. 2. 4 Imp. 24, 12.

lui Israil preste înstreinarea, care

o au înstreinat dela Ierusalim.

5. Zidii case i lcuii, i sdii

grdini i mâncai rodurile lor.

6. i luâfi femei i nafei feciori

i fete, ? luai fiilor votri femei, i

felele voastre le mritai i v în-

mulii i nu v împuinai.

7. i cutai pacea pmântului,

la care v'am înstreinat pre voi, i

v rugai pentru ei ctre Domnul,

c întru pacea lor va fî pace vou.

8. C aâ au zis Domnul: s nu

v înele pre voi prorocii cei min-

ciunoi, cari sunt între voi, i s
nu v înele pre voi vrjitorii vo-

tri, s nu ascultai de visele voa-

stre, care voi le visai.

9. C neadevrale prorocesc ei

vou întru numele meu, i eu nu

i-am trimis pre ei.

10. C aâ au zis Domnul: când

se vor umplea în Vavilon aptezeci

de ani, voiu cercet pre voi i vom

pune cuvintele mele preste voi, ca

s întoarcei poporul vostru la lo-

cul acesta.

11. i voiu gândi spre voi gând

de pace i nu rele, ca s v dau

vou acestea.

12. i v rugafi ctre mine i v
voiu'auzî pre voi.

13. i rn cutai pre mine, i m
vei aflâ de m vei cut cu toat

inima voastr.

14. i m voiu arâtâ vou.

15. C ai zis: pus-au nou Dom-

nul proroci în Vavilon.

16. Aâ au zis Domnul asupra lui

Ahav i asupra lui Sedechia: iat

eu dau pre ei în mâinile împratu-

lui Vavilonuîui i va lovi pre ei în-

naintea ochilor votri.

17. i vor luâ dela ei blestem în-

tru toat înstreinarea lui Iuda în

Vavilon, zicând: s te fac pre tine

m •> Parai. 36, 22; Ezdra 1,1; Dan. 9, 2.

12. lezecbil 6, 9. 13. Ozie 5, 15-
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Domnul, cum au fcut pre Sede-

chia i ca pre Ahav, pre cari i-a

ars împratul Vavilonului cu foc.

18. Pentru frdelegea, care a f-

cut în Ierusalim, i prea curveau

femeile cetilor lor, i cuvânt a

grit cu numele meu, care eu n'am

poruncit* lor, i eu martor zice Dom-
nul.

19. i ctre Sameia Elamiteanul,

vei gri:

20. Nu fe-am trimis cu numele

meu, i ctre Soîonia preotul fiul

iui Manasi a zis :

21. Domnul fe-au dat pre line pre-

ot în locul lui Iodae preotul, s te

faci cârmuitorîn casa Domnului la

tot omul ce prorocete i la tot o-

mul ce nebunete; i vei dâ pre el

la închisoare i la locul muncei.

22. i acum pentruce ai batjoco-

rit pre leremia cel din Anatot, pre

cel ce a prorocit vou?
23. Nu pentru aceasta l-am tri-

mis? C prin luna aceasta a trimis

la voi în Vavilon zicând: departe

este, zidi{i case i lcuii i rs-
dii grdini i vei mâncâ road lor.

24. i a cetit Sofonie cartea a-

ceasta la urechile lui leremia.

25. i s'a fcut cuvântul Domnu-
lui ctre Ieremiea zicând: trimite c-
tre cei din înstreinare, zicând:

26. Aâ zice Domnul asupra lui

Sameia Elamiteanul, de vreme ce a

prorocit vou Sameia, i eu nu l-am

trimis pre el, i Va fcut pre voi s
ndjdui|i spre minciun.

27. Pentru aceea aâ au zis Dom-
nul: iat eu voiu cercet asupra lui

Sameia i asupra neamului lui, i
nu va. fi dintru ei om întru voi, ca-

re s vaz buntile, pe care eu

le voiu face vou.

CAP. 30.
Dumnezeu fgduete Iudeilor îtttoar-

•cenea din robie.

Cuvântulp'care s'a fcut ctre le-

remia iela Domnul s zic:

2. Aâ au zis Domnul Dumnezeul
lui Israil, zicând: scrie toate cuvin-

tele, care am grit ctre fine pe

carte.

3. C iat vin zile, zice Domnul,

i voiu întoarce însfreinarea popo-

rului meu Israiii a lui Iuda, zis-au

Domnul ator}iitorul;i'i voiu întoarce

pre ei la pmântul care l-am dat p-
rinilor lor, i'l vor stpâni pre el.

4. i acestea sunt cuvintele
?
care

au grit Domnul asupra lui Israil i
asupra lui luda.

5. Aâ au zis Domnul : glasul în-

fricoerii vei auzi cu fric, i nu
este pace.

6. întrebai i vedei, de s'a ns-
cut fiu? i pentru frica întru care

voiu inea mijlocul i mântuirea ?

Pentruc am vzut pre tot omul i
mâinile lui preste mijlocul lui, în-

torsu-s'au fetele spre glbinare.

7. C mare s'a fcut ziua aceea,

i nu este ca aceea, i vreme strimt

este lui lacov, i dintru aceasta e
va mântui.

8. In ziua aceea zis-au Domnul: sf-

râmâ-voiu jugul dela grimazuHor,
i legturile lor voiu rupe i mai
mult nu vor lucr ei la streini.

9. i vor lucr Domnului Dumne-
zeului lor, i pre David împratul

lor voiu scul lor.

10.A au zis Domnul: ridicat-am

zdrobire, dureroas este rana ta.

11. Nu este cine s judece jude-

cata fa, spre durere le-ai vindicat,

folos nu este ie.

12. Toi prietenii ti te-au uitat pre

fine, pre fine nu te vor întreb cele

30. Ioil 2, 11; Hmos 5, 18; Sofon. 1, 15.

9. lezecb. 35, 23; Ozie 3, 5.

10. 46, 27; Isaia 43, 1; 44, 2.

11. Isaia 27, 3. 12. Mib. 1, 9.
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de pacea ta, c, cu rana vrjmau-
lui te-am lovit, certare întrit asu-

pra a toat nedreptatea ta, înmuli-

tu-s'au pcatele tale.

13. Pentru aceea loji cei ce te m-
nânc pre tine, mâncâ-se-vor, i toi

vrjmaii ti carnea lor toat o vor

mâncâ, mai mult decât nedreptile

tale s'au înmulit pcatele tale; fcuf-

au acestea ie, i vor 8 cei ce te înfri-

coaz pre line spre înfricoare, i
pre toi cei ce te-au prdat pre line,

da'i-voiu la prad.

14. C voiu aduce vindecarea ta,

de rana ta cea cu dureri vindeca-

te-voiu, zice Domnul, c risipit fe-ai

chemat, vânatul vostru este, c nu

este cel ce'l caut pre el.

15. Aâ zice Domnul: iat eu voiu

întoarce înstreinarea lui Iacov, i
robimea lui voiu milui, i se va zidi

cetate deasupra înlimei ei, i po-

porul dup judecata sa va dormi*
< 16 i vor iei dela ei cântând, gla-

sul celor ce joac, i'i voiu înmuli

pre ei, i nu se vor împuinâ.

17. i vor umbl fiii lor ca mai
'nainte, i mrturiile lor în preajma

îeii mele se vor îndrept, i voiu

cercet pre toi cei ce'i necjesc
pre ei.

18. i vor îi mai tari ai lui decât

ei, i domn al lui dintr'însul va iei,

i'i voiu adun pre ei, i se vor în-

toarce la mine, c cine este aCestâ,

care a dat inima lui ca s se în-

toarc ctre mine, zice Domnul.
19. C urgiea Domnului a ieit

mânioas, iei t-a urgie hrnindu-se,

preste cei necredincioi va veni.

20. Nu se va întoarce urgiea mâ-
niei Domnului, pân ce va face i
pân ce va aez întreprinderea i-

nimii lui, în zilele cele de apoi vei
cunoate acestea.

13. Isaia 41, 11. 14. Plâng. 1, 19.
15. Isaia 43, l; 44, 2; Luc 1, 70.
17. Isaia 1, 26.
19. Isaia l, 28

CAP. 31.

Prorocii privitoare la Mesia.

In
vremea aceea zis-au Domnul: fi-

voiu Dumnezeu neamului lui Israiî,

i ei vor fi mie popor.

2. Aâ au zis Domnul : aîlâ-voiu

cldur în pustie cu cei pierii de

sabie, mergei i s nu pierdei pre

Israil.

3. Domnul de departe se va art
lui, cu iubire venic le-au iubit pre

tine, pentru aceea te-am tras pre

tine spre îndurare.

4. C te voiu zidi, i ie vei zidi

fecioara lui Israil, înc vei lu tâm-

pina ta i vei iei cu adunarea ce-

lor ce joac.

5. Pentruc ai sdit vii în dealu-

rile Samariei, sdind, sdii în dea-

lurile Iui Efraim i ludai.

6. Pentruc este zi de chemare

celor ce rspund în dealurile lui E-

fraim, sculai-v i v suii în Sion

la Domnul Dumnezeul vostru,

7. C aâ au zis Domnul Iui Ia-

cov: veselii-v, veselii-v i strigai

preste capul neamurilor, auzite facei

i ludai, zicei: rnânfuif-au Domnul
pre poporul su, pre rmia lui

Israil.

8. lat eu îi aduc pre ei dela mia-

znoapte i voiu aduce pre ei dela

marginea pmântului la serbarea

Fasec-patelui, i va nate fii muli

i se vor întoarce aici.

9. Cu plângere a ieit, i cu mân-
gâiere voiu scoate pre ei abtân-

du-i pre la curgeri de ape la cale

dreapt, i nu vor rtci întru ea,

c m'afn fcut lui Israil tat i E-

fraim cel întâiu nscut al meu este.

10. Auzii cuvintele Domnului nea-

muri i vestii la ostroavele cele de

departe, zicei: cel ce au risipit pre

Israil îl va i adun pre el, i'i va

31. 5. isaia 65, 21.

7. Isaia 2, 3; Mibeea 4, 2.

9, Ps. 125, 2; Eke 4, 22.
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pzi pre el, ca cel ce pate lurma sa.

11. C au mântuit Domnul pre

lacov, scosu-l-au pre el din mâna ce-

lor mai tari decât el, i vor venî i
se vor vestii în muntele Sionului.

12. i vor venî la buntile Dom-
nului la pmântul grâului i al vi-

nului i al roadelor i al vitelor i
al oilor, i va îl sufletul lor ca un

pom rodit i mai mult nu vor fl-

mânzi.

13. Atunci se vor bucur fecioa-

rele întru adunare de tineri, i cei

btrâni se vor bucura, i voiu în-

toarce plângerea lor întru bucurie,

i'i vOiu face pre ei veseli.

14. Voiu mri i voiu îmbtâ su-

fletul preoilor fiilor lui Levî, i po-

porul meu de buntile mele s-
turâ-se-va.

15. Aâ zice Domnul: glas în Ra-

m s'a auzit, plâns i tânguire i
jale a Rahilei, care plângeâ pre fiii

si, i n'a vrut s se mângâe, c
nu sunt.

16. Aâ zice Domnul: s înceteze

glasul tu dela plâns i ochii ti

dela lacrmile fale, c este plat

lucrurilor tale, i se vor întoarce din

pmântul vrjmailor.

17. Statornic fiilor ti.

18. Auzind am auzit pre Eîraim

plângând, pedepsilu-m'ai pre mine

i m'am pedepsit, eu ca un viel nu

m'am învat, întoarce-m pre mine

i m voiu întoarce, c tu eti Dom-
nul Dumnezeul meu.

19. C dup robia mea m'am po-

cit i dupce am cunoscut, am sus-

pinat pentru zilele ruinrei i am
artat te, c arrtluat ocar din fi-

nereele mele. J |
20. Fiu iubit *Efraim, mie* prunc,

pentruc sunt cuvintele mele întru

el, aducându'mi aminte îmi voiu a-

12. Isaia 61, 11; Ps. 125, 2.

15. Mat. 2, 17.

18, Ps. 118, 66-70{ Plâng. 5, 21.

19. B 2 Lege 30, 2. 20. Isaia 5, 7.

duce aminte de el, pentru aceea am
sârguit spre el, miluind voiu milul

pre el, zice Domnul.

21. fntrele-fe pre tine Sioane,

f pocin, d inima ta pre ume-

rii ti pre calea care ai umblat, în-

loarce-fe fecioar Israil, întoarce-fe

în cetile tale plângând.

22. Pân când te vei întoarce fat

fr de cinste? C au fcut Dom-
nul mântuire spre sdire nou, în-

tru mântuire vor umbl împrejur

oamenii.

23. C aâ au zis Domnul: înc
vor gri cuvântul acesta în pmân-
tul lui luda i în cetile lui, când

voiu întoarce robia lui, bine este

cuvântat Domnul presfe' drept mun-
tele cel sfânt al lui.

24. i cei ce lcuesc în cetile

lui luda i în tot pmântul lui îm-

preun cu plugarul, i se va ridic

întru turm.

25. C am îmbtat pre tot sufle-

tul setos, i pre tot sufletul flmând
l-am sturat. , ; ,

26. Pentru aceea m'am sculat i
am vzul i somnul meu dulce mi

s'a fcut.

27. Pentru aceea iat vin zile, zice

Domnul: i voiu semnâ pre Israil

i pre luda smân de om i s-
mân de dobitoc.

28. i va ii precum am privighiat

asupra lor, ca s'i surp i ca s'i

chinuec, aâ voiu privighiâ preste

ei, ca s'i zidesc i ca s'i rsdesc
zice Domnul.

29. In zilele acelea nu vor mai

zice: prinii au mâncat agurid, i
dinii fiilor s'au strepezit;

30. Ci fiecare întru pcatul su
va muri, i celui ce a mâncat agu-

rida se vor strepezi dinii lui.

31. Iat vin zile, zice Domnul: i
voiu pune casei lui Israil i casei

lui luda legtur nou de pace.

29 Iezecbil 18, 2, 3.

31. Evrei 8, 8; Iezecb. 16» 62.
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32. Nu dup fgduina care am
fcui cu prinii lor în ziua în care

i-am luai pre ei de mân i i-am

scos din pmântul Eghipefului; pen-

truc aceia n'au rmas întru ae-
zmântul meu i eu n'am grijii de

dânii, zice Domnul.

32. C acesta este aezmântul
meu de pace, care voiu aez cu

casa lui Israil dup zilele acelea, zi-

ce Domnul: dâ-voiu legile mele în

gândurile lor i în inimile lor le

voiu seri, i le voiu fl lor Dumne-
zeu i ei vor fi mie popor.

34. i nu va mai înva nimenea

pre vecinul su i pre fratele su,
zicând: cunoate pre Domnul, c
toi m vor cunoate dela cel mic

pân la cel mare al lor, pentruc

milostiv voiu fi nedreptilor lor, i
pcatele lor nu le voiu mai pomeni.

35. De se vaÎnl cerul mai sus

zice Domnul; i de se va smeri faa

pmântului mai jos.

36. i eu nu voiu izgoni neamul

lui Israil, zice Domnul, pentru ioafe

câte a fcut.

37. Aâ au zis Domnul, cel ce au

dat soarele spre lumina zilei, luna

i stelele spre lumina nopii, i stri-

gare în mare i sun valurile ei,

Domnul atotiiior este numele lui.

38. De vor încet legile acestea

dela faa mea, zice Domnul; i nea-

mul lui Israil va încet a fi neam
înaintea feii mele în foaie zilele.

39. lat vin zile, zice Domnul, i
se va zidi cetatea Domnului dela

turnurile lui Anameil pân la poarta

unghiului, i va iei msura ei în

preajma lui pân la dealurile lui

Gariv, i se va încunjurâ împrejur

din pietre alese.

40. i foi Asarimolii pân la pâ-

rîul Chedrilor, pân la unghiul por-

32. Evrei 10, 16.

34. loan 6, 45; Fapte 10, 43; Isaia 11, 9
i 54, 13. 35. Iov 38, 33. 37. Isaia 51, 15.

39. Neemia 3, 1 i 12 39.

ii cailor despre rsrit, sfinire Dom-
nului, i mai mult nu se va smulge

i nu se va stric pân în veac.

CAP. 32.

arina cumprat de Ierqmia.

Cuvântul Domnului, care s'a fcut

ctre leremia în anul âl zecelea

al împratului Sedechia, acesta este

anul al optsprezecelea al lui Navu-

hodonosor împratul Vavilonului.

2. i puterea împratului Vavilo-

nului a fcut an asupra ierusali-

mului i leremia se pzeâ în curtea

temniei, care este la casa împra-
tului.

3. Intru care 1-a închis pre el îm-

pratul Sedechia, zicând : penfruce

fu proroceti, zicând: aâ au zis

Domnul, iat eu dau cetatea acea-

sta în mâinile împratului Vavilo-

nului i o va lu pre ea ?
"

4. i Sedechia împratul Iui Iuda

nu va scp din mâna Haldeilor, c
dându-se se va d în mâinile îm-

pratului Vavilonului, i va gri gur
lui la gur aceluia, i ochii lui,. 6-

chii aceluia vor vedeâ.

5. i va intr Sedechia în Vavi-

lon i acolo va muri.

6. i cuvântul Domnului s'a f-
cui ctre leremia, zicând :

7. lat Anameil fiul lui Salom fra-

tele tatlui tu vine ctre tine, zi-

când: cumpr ie arin mea cea

din Anatot, c dup rudenie ie se

cuvine s o cumperi.

8. i a venit la mine Anameil fe-

ciorul lui Salom fratele tatlui meu»

dup cuvântul Domnului la curtea

temniei i a zis: cumpr ie a-

rina mea cea din Anatot din p-
mântul lui Veniamin, c ie se cade

o cumpr pre ea, c fu eti b-
trân i am cunoscut c cuvântul

Domnului esie.

32. 2. 37, 20. 7. Lev. 25, 25; Rut 3, 12.
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9. i am cumprat arina lui A-

nameil iiul fratelui tatlui meu, i
i-am dat lui apte sicii i zece ar-

gini. ,,,,

10. i am scris în carte, i am
pecetluit i am pus mrturii i am
pus argintul în cumpn.

11. i am luat cartea cea de cum-

prare, cea cetit i pecetluit.

12. i o am dat pre ea lui Varuh,

feciorul iui Nirie, fiul lui Maaseu

înaintea ochilor lui Anameil, fiul fra-

telui tatlui meu i înaintea brba-
ilor celor ce stau mrturie, i scriea

în. cartea cea de cumprare, i îna-

intea ochilor Iudeilor celor ce e-
deau în curtea temniei.

13. i am poruncit lui Varuh îna-

intea lor, zicând:

14. Aâ au zis Domnul afotiito-

rul Dumnezeul lui Israil: iâ cartea

cumprrei acetia i cartea cea ce-

tit i o vei pune în vas de stra-

chin, ca s rmâe zile multe.

15. C aâ au zis Domnul: înc
se vor mai cumpr case i arine

i vii în pmântul acesta.

16. i m'am rugat ctre Domnul,

dupce am dat cartea cumprrei
lui Varuh fiul lui Nirie, zicând:

17. Doamne cel ce eti, tu ai f-
cut cerul i pmântul cu puterea ta

cea mare, i cu bra(ui tu cel în-

naîf i ridicat, nimic de tine ou se

va ascunde.

18. Cel ce la mii faci mil i r-
splteti pcateie prinilor în sâ-

nul fiilor dup ei, Dumnezeule cel

mare i tare.

19. Domnul sfatului celui mare i
puternic întru lucruri, Dumnezeul
cel mare i alotiitor i Domnul cel

cu nume mare, ochii ti sunt de-

schii spre toate cile fiilor oame-
nilor, ca s dai fiecruia dup fap-

tele lui.

20. Cel ce ai tcut semne i mi-

nuni în pmântul Eghipetului i pân
în ziua aceasta i în Israil i întru

pmânteni, i i- ai fcut ie nume,

ca în ziua aceasta.

21. i ai scos pre poporul tu
Israil din pmântul Eghipetului cu

semne i cu minuni, cu mân tare

i cu bra{ înalt i cu vederi mari.

22. i le-ai dat lor pmântul'-â-

cestai care ai jurat prinilor lor,

pmânt, din care curgelapfe i miere.

23. i au intrat i î-au motenit

pre el, i n'au ascultat glasul tu,
i întru poruncile tale n'au umblat ;

toate câte ai poruncit lor s fac,

n'au fcut, i ai fcut ca s vie a-

supra lor toate relele acestea.

64. Iat gloata a venit la cetate,

ca s o iâ pre dânsa, i cetatea s'a

dat în mâinile Haideilor. celor ce

o bal pre ea, de faa sbiei i a

foametei, precum ai zis, aâ s'a f-

cut.

25. i tu zici ctre mine: cump-
rri ie arin cu argint, i am scris

carte i o am pecetluit, i am pus

mrturii, i cetatea s'a dat în mâi-

nile Haideilor.

26. i a fost cuvântul Domnului

ctre mine, zicând:

27. Eu Domnul Dumnezeu atot

trupul, au ascunde-se-va ceva de

mine?

28. Pentru aceea aâ au zis Dorn- ;

nul Dumnezeul lui Israil; dându-se,

se va dâ cetatea aceasta îrt mâinile

împratului Vavilonului, i el o va

lu pre ea.

29. i vor venî Haldeii dând rs-
boiu asupra cetei acetia i vor

arde cetatea. aceasta cu foc, i vor

arde casele, întru care au tmâiat

pre podurile lor lui Vaal, i au tur-

nat turnri la dumnezei streini, câ

s m amrasc pre mine.

18. Eire 34, 7; H 2 Lege 5, 9; Psalm 78,
11-13. 19. Pilde 5, 21.

20. Isaia 28, 29. 21. Eire 6, 6.

27. Num. 16, 22.
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30: Pentruc erau îii lui Israil i
fii lui Iuda singuri fcând ce este

ru înaintea ochilor mei din tme-

reele lor.
'

31. Cspreiutime i spre mâniea

mea erâ cetatea aceast, din ziua

în care o a zidit pre ea i pân In

ziua aceasta, ca s o mut pre ea

deîa faa mea.

32. Pentru toate rutile fiilor lui

Israil i ai lui Iuda, care le-au f-
cut ca s m amrasc acetia pre

mine i împrai lor i boierii lor i
cei mai mari ai lor i preoii lor

i prorocii lor, brbaii lui îuda i
cei ce îcuiau în Ierusalim.

33. i au întors ctre mine do-

sul i nu faa, i i-am învat pre

ei s mânece de diminea, i n'au

ascultat .mai mult, ca s iâ înv-
tur.

s .

34.
;
i au pus spurcciunile lor

în casa în care s'a chemat numele

meu presfe ea, întru neeurtiile lor.

35. i
s

au zidii capifiîe lui Vaal

cele din valea fiului lui Enom, ca

s aduc pre fiii si i pre fetele

sale luiJ^lploh împratului, cele ce

n'am poruncit lor i nu s'a suit în-

tru inima mea, ca s fac urâciunea

aceasta, ca s greasc Iuda.

36. i acum aâ au zis Domnul
Dumnezeu lui Israil pentru cetatea

de care tu zici, dâ-se-va în mâinile

împratului Vavilonului cu sabie i
cu foamete i cu ducere;

37. Iat eu îi adun pre ei din tot

pmântul, unde i-am risipit pre ei

întru mâniea mea i întru iuimea

mea i întru întrâtare mare, i'i

voiu întoarce pre ei la locul lor, i'i

voiu aeza pre ei cu ndejde.

38. i vor fi mie popor i eu voiu

fi lor Dumnezeu.

39. i voiu dâ lor alt cale i alt

30. Isaia 47, 12. 34. 4 Imp. 21, 4.

35. Ps. 105, 36. 37. H 2 Lege 30, 3; Ne»
emia 1, 9; Ps. 105, 45, 46.

inim, ca s se team de mine în

toate zilele spre binele lor i al fi-

ilor lor dup ei.

40. i voiu pune lor legtur ve-
nic, care nu o voiu întoarce dup
ei i voiu dâ frica mea în inima

lor, ca s nu se deprteze ei dela

mine. î s

41. i voiu cercstâ a le face bine

lor i îi voiu sdi pre ei pre ps
mântui acesta întru credin i în-

tru toat inima mea i întru tot su-

fletul.

42. C aâ zice Domnul: în ce

chip am adus asupra poporului a-

cestuia toate rutile aceste mari,

aâ eu voiu aduce presfe ei toate

buntile, care am zis lor.

43. i se vor cumpr înc arini

în pmântul de care tu zici, c va

fi neclcat de oameni i de vite i
s'a dat în mâiniie Haldeilor.

44. i vor cumpr arini cu ar-

gint, i vei seri în carte i vei pe-

cetlui, i vei pune mrturii în p-
mântul lui Veniamin i împrejurul

Ierusalimului i în cetile lui luda

i în cetile muntelui i în cetile

Sefiîei i în cetile Naghevei, c
voiu întoarce în streinrile lor.

CAP. 33.
Prorocia desfre luarea Ierusalimului.

i a tost cuvântul Domnului ctre

leremia a doua oar, i el erâ înc
legat în curtea temniei, zicând:

'

2. Aâ au zis Domnul: cel ce au

fcut pmântul i l-au urzit pre el

ca s'l îndrepfeze pre el, Domnul
este numele lui,

3. i au strigat ctre mine i voiu

rspunde t4ie, i voiu spune ie \\x-

cruri rnari i tari, care nu le-ai tiut.

4r Ci aâ an zis Domnul Durii-.

59. Ps. 50, 11; H 2 Lege 30, 6.

40. Eire 34, 10; Isaia 54, 10; fl 2 Lege 5, 2.

41. Hmos 9, 15.

33. 2. Isaia 42, 8.
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nezeul lui Israii pentru casele ce-

tâei acesteea, i pentru casele îm-

pratului lui Iuda cele ce sunt spre

an,
5. i spre întriri, ca s se bat

asupra Haldeilor, i o voiu umpleâ

pre ea de oameni mori, pre care

i-am lovit cu iutimea mea i cu mâ-

niea mea, i am'.întors faa mea de

ctre ^i, pentru toate rutile lor.

6. Iat eu aduc ei închegare de

ran i leac, i o voiu vindec pre

ea, i o voiu art lor ca s asculte,

i îi voiu preoi pre ei i voiu îace

pace i credin.

7. i voiu întoarce înstreinarea

lui Iuda i înstreinarea lui Israii,

i'i voiu zidi pre ei ca i mai 'ha-

Irite.

8. i'i voiu cur! pre ei de oale

strâmbtile lor, care au greit mie

i nu'mi voiu aduce aminte de gre-

alele lor, care âu greit mie i s'au

deprtat dela mine.

9. i va fi* spre veselie i spre la-

ud i spre mrire la tot poporul

pmântului, cari vor auz] toate bu-

ntile, care eu voiu îace i se vor

teme, i se vor amrî pentru toate

buntile i pentru toat pacea, care

eu voiu face lor.

10. Aâ zice Domnul: înc se vor

mai auzi în locul acesta, pe care'l

numii voi, pustiu este de oameni
i de vite întru cetile lui luda, i
din afar a Ierusalimului cele pu-

stiite, nefiind oameni i vite; glas

de veselie i glas de bucurie, glas

de mire i glas de mireas, glasul

celor ce zic:

11. Mrturisii-v Domnului atot-

fiitorului, c este bun Domnul, c
în veac este mila lui, i vor aduce
daruri în casa Domnului, c voiu

întoarce toat înstreinarea pmân-

tului acestuia, ca mai 'nainte, zfs-au

Domnul.

12. Aâ au zis Domnul puterilor:

înc vor fl în locul acesta în pu-

stia* întru care nu este om i vit
în toate cetile lui, popasuri de p-
stori adpostind oile.

13; In cetile muntelui i în ce-

tile Sefilei i în cetile Naghevei

i în pmântul lui Veniamin i în-

tru cele "de prin prejuriil Ierusali-

mului i în cetile lui Iuda, înc
vor trece oile pre mâna celui ce

numr, zis'au Domnul.

CAP. 34.
Prorocit despre robia Vavilonului,

puvântul care s'a fcut ctre Ie-

^remia dela DomnulJ când Navu-

hodonosor împratul Vavilonului t
toat otirea lui t tot pmântul îm-

priei Iui d rsboiu asupra. Ie-

rusalimului i asupra tuturor cet-

ilor lui luda, zicând:

2. Aâ au zis Domnul: mergi la

Sedechia împratul lui Iuda i vei

zice lui: dându-se, se va dâ ceta-

tea aceasta în mâinile împratului

Vavilonului, i o va lu pre ea i
o va arde pre ea cu foc.

3. i tu nu ver scpâ din mâna
lui i cu prinsoare' te va prinde t
în mâinile lui te vei dâ i ochii ti
vor vedeâ ochii lui, i gura lui cu

gura ta va gri i în Vavilon vei

intr.

4. Ci ascult cuvântul Domnului

Sedechie împratul lui Iuda, aâ
zice Domnul: nu vei muri de sabie.

5. Cu pace vei muri, i precum au

plâns pre prinii ti i pre cei ce

au împrii mai 'nainte de line,,

plânge-îe-vor i pre tine, vai! Doam*
ne; i pân la iad te vor plânge,

pentruc cuvânt am grit eu, zis-a

u

Domnul.

6. 30, 17. 8. Iezecb. 37, 23.

11. Ps. 24, 6 i 102, 17; Ozfe 2, 11.
34fc. 1. 4 Imp. 24. i.

5. 2 Parat. 16, 14 i 21, 19; Is. Navi 10, 10-
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6. i a grit Ieremia ctre împ-
ratul Sedechia toate cuvintele ace-

stea în Ierusalim.

7. i puterea împratului Vavilo-

nului d rboiu asupra Ierusali-

mului i asupra cetilor lui luda,

i asupra Lahisului i asupra Azi-

chei, pentruc acestea au fost r-
mas între cetile lui Iuda ceti tari.

8. Cuvântul care s'a fcut ctre

teremia dela Domnul, dupce a s-
vârit împratulSedechia aezmân-
tul ctre popor, ca s cheme slo-

bozire,

9. Ca s sloboaz fiecare pre slu-

ga sa i fiecare pre slujnica sa, pre

Evreu i pre Evreic, ca s nu ro-

beasc brbat din casa lui Israil.

10; i s'au întors toi cei mai mari

i tot poporul, cari au intrat la ae-
zmânt,

11. Ca s slobozeasc fiecare pre

sluga sa i fiecare pre slujnica sa,

i i-a lsat pre ei, ca s nu fie

slugi i slujnice.

12. i s'a fcut cuvântul Domnu-
lui ctre Ieremia, zicând:

13. Aâ au zis Domnul Dumne-
zeul lui lsraii: eu am pus legtur
cu prinii votri, în ziua în care

i-am scos pre ei din pmânfui E-

* ghipefului din casa robiei, zicând;

14. Când se vor plini ase ani,

vei slobozi pre fratele tu pre E-

vreul, care se va vinde ie i va lu-

cr ie ase ani i s'I lai pre el

slobod, i nu m'au ascultat pre mine

i n'au plecat urechia lor.

15. i astzi s'au întors s fac
ce este drept înaintea ochilor mei,

ca s deâ slobozire fiecare aproa-

pelui su; i a fcut fgduin în-

nainfea feei mele, în casa, în care

s'a chemat numele meu întru ea.

16. i v'ai întors i ai necinstit

numele meu, ca s întoarc fiecare

7. Isaia 37, 8, 9.

14. Eirc 21, 2; fi 2 Lege 15, 12.

pre sluga sa i fiecare pre slujnica

sa, pre cari i-ai lsat slobozi cu

sufletul lor, ca s v fie vou slugi

i slujnice.

17. Pentru aceea au zis Domnul:
voi nu m'ai ascultat pre mine, ca

s cheme fiecare slobozenie frate-

lui su i fiecare aproapelui su,
iat eu chem slobozire vou spre

sabie i spre moarte i spre foa-

mete, i v voiu dâ pre voi risipire

la toate împriile pmântului.

18. i voiu dâ pre brbaii cei ce

au clcat legtura mea, pre cei ce

n'au întrit legtura mea, care au f-

cut înaintea feei mele, vielul care

l-au fcut înaintea feei mele, ca s'i

slujasc lui.

19. Pre boierii lui Iuda i pre pu-

ternici i pre preoi i pre popor.

20. i'i voiu dâ pre ei vrjmai-
lor lor i vor fi mortciunile lor

mâncare pasrilor cerului i hiare-

lor pmântului.

21. i pre Sedechia împratul Iu-

dei i pre boierii lor da'i-voiu în

mâinile Vrjmailor lor i puterilor

împratului Vavilonului, care se duc

dela ei.

22. lat eu poruncesc, zice Dom-
nul, i îi voiu întoarce pre ei la p-
mântul acesta, i vor dâ rsboiu

asupra lui i'î vor luâ pre el i'l

vor arde cu foc, i cetile lui Imda

i le voiu dâ pre ele pustii de î-

cuitori.

CAP, 35.
Cei din casa lui Arhavin nu voesc sa

be vin,,

Cuvântul, care s'a fcut ctre Ie-

remia dela Domnul în zilele lui

Ioachim împratul lui Iuda, zicând:

2. Mergi în casa lui Arhavin, i'i

vei aduce pre ei în casa Domnului

întru una din curi, i le vei dâ vin

s beâ.

17. H 2 Lege 28, 25. 22. 4 Imp. 24, 7> 9.
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: 3. i am scos pre Iehoniea fiul

lui Ieremia fiul lui Havasin, i pre

fraii lui i pre fii lui i oal casa

lui Arhavin.

4. i i-am adus pre ei în casa

Domnului, în cmara fiilor lui Io-

nan fiul iui Ananiea, fiul Iui Godo-

îie omul lui Dumnezeu, carele esie

aproape de casele boierilor deasupra

casei lui Maseu fiul lui Seiom ce-

lui ce pzete calea.

5. i am dat înaintea felii lor ur-

cior cu vin i pahar, i am zis :

bei vin.

6. i ei au zis: nu vom beâ vin,

peniruc lonadav fiul lui Rihav ta-

tl noslru ne-a poruncii nou, zi-

când : s nu bei vin voi i fiii vo-

tri pân în veac.

7. Cas s nu zidii i smân
s nu semnai, i vie s nu fie

vou, ci în corturi vei lacul în toate

zilele vieii voastre, pentru ca s
trii zile multe pre pmântul, în

care lcuii voi.

8. i am ascultat glasul lut lo-

nadav tatl nostru, ca s nu bem
vin în toate zilele vieii noastre, noi

i femeile noastre i fiii nofrii i
fetele noastre.

9. i cas s nu zidim, ca sl-
cuim acolo.

10. i vie i arin i smân
n'atî fost nou, i am lcuit în cor-

turi, î am ascultat, i am fcut
dup toate câte ne-a poruncit nou
lonadav tatl nostru.

11. i a fost când s'a suit Navu-

hodonosor asupra pmântului, am
zis : s ne suim s intrm în Ie-

rusalim de ctre faa Haldeilor i
de ctre faa puferei Asirienilor, i
am lcuit acolo.

12. i a fost cuvântul Domnului c-
tre mine, zicând :

13. Aa zice Domnul : mergi, h
zî omului lui luda i celor ce l-

35. 6. 4 Imp. 10, 15.

cuesc în Ierusalim : au nu vei lu
învtur, ca s ascultai cuvintele

mele ?

14. Pus-au «cuvinte fiii lui lonadav

fiul lui Rihav. cum a poruncii fiilor

si, ca s nu beâ vin, i n'au but,

i eu am grit ctre voi de noapte

mânecând, i am zis, i nu m'ai

ascultai pre mine.

15. i am trimis la voi [slugile

mele pre proroci, zicând: întoar-

cei-v fiecare dela calea sa cea rea,

i mai bune facei lucrurile voastre,

i nu mergei dup dumnezei str-

ini, ca s slujii lor, i lcuii pre

pmântul care l-am dat vou i
prinilor votri, i n'si plecat u-

rechile voastre, i n'ai ascultat.

16. i au întrit fiii lui lonadav

fiul lui Rihav, porunca tatlui; lor,

i poporul acesta nu m'a ascultat

pre mine.

17. Pentru aceea aa au zis Dom-
nul: iat eu aduc preste Iuda i
preste cei ce lcuesc în Ierusalim,

toate rutile care am grit asu-

pra lor. < ^

18. Pentru aceea aâ au zis Dom-
nul: de vreme ce au ascultat fiii lui

lonadav îiul lui Rihav porunca ta-

tlui lor, ca s fac câte a porun-

cit lor tatl lor. »

19. Nu va lipsi brbat din fiii lui

lonadav fiul lui Rihav, care s stea

înaintea feii mele în toate zilele

pmântului.

CAP. 36.
Cariea lui leremia, arsa în foc de

Ioachim.

In
anul al patrulea al lui Ioachim,

fiul lui losie, împratul lui luda,

fost-a cuvântul Domnului ctre mine,

zicând :

2. Iâ ie hârtie de carte, i scrie

pre ea toate cuvintele, care am grit

ctre tine asupra Ierusalimului i
14. 11, 7 Si 25, 3. 15. 4 Imp. 17, 13.

36. 2. 30, 2.
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asupra lui Iuda i asupra -tuturor

neamurilor din ziua în care-anrgrH
eu ctre tine, din zilele lui Iosie îm-

pratul lui luda i pân în ziua a-

ceasta.

3. Ca doar va auzi casa lui luda

toate relele, care gândesc eu s le

fac* lor, i se va întoarce fiecare din

calea sa cea rea, ca s fiu milostiv

strâmbtilor lor i pcatelor lor.

4. i a chemat Ieremia pre Va-

rufi feciorul lui Nirie, i a scris

din gura lui Ieremia, toate cuvintele

Domnului, care le-au grit ctre el

într'o hârtie de carte.

5/ i a poruncit Ieremia lui Va-

ruh, zicând: eu sunt supt paz, i
nu poci s intru în casa Domnului.

6. i vei ceif de pre hârtii acea-

sta la urechile poporului în casa

Domnului, în zi de post, i la ure-

chile a tot Iud, cei ce vin din ce-

tile lor.

7. Ca doar va cdeâ mila lor îna-

intea feii Domnului i se vor în-

toarce dela calea lor cea rea, c
mare este mâniea i urgia ^Dom-
nului, care au grit asupra poporu-

lui acestuia.

8. i a fcut Varuh dup foaie

câte î-a poruncit Ieremia lui, cetind

de pre carte toate cuvintele acestea

în casa Domnului.

9. i a fost în anul al optulea al

împratului loachim, în luna a noua,

rânduit-au post înaintea feii Dom-
nului, tot poporul în Ierusalim, i
casa lui luda.

10. i cifeâ Varuh de pre carte

cuvintele lui Ieremia în casa Dom-
nului, în casa lui Gamarie fiul lui

Safan scriitorul, sus înaintea uilor

porii casei Domnului cea nou la

urechile a fot poporul.

11. i au auzit Mihea fiul lui Gâ-

marie al fiului lui Safan toate cu-

vintele Domnului din carte.

10, 26, 10

12. i s'a pogorît la casa împ-
ratului i la casa scriitorului, i
iat acolo foi boierii edeau : Eli-

samâ scriitorul i Daleas feciorul

lui Seîemiajîiii Ionatan fiul lui Ac-

hovor i Gamarie feciorul lui Sa-

fan i Sedechia feciorul lui Ananie,

i toii boierii.
.

13. i îe-a spus lor Mihea toate

cuvintele, care le-a auzit cetindu-le

Varuh în auzul poporului.

14. i trimiser toi boierii la Va-

ruh feciorul lui Nirie pre ludin fe-

ciorul lui Nataniu, fiul lui Seterniu

al fiului lui Hui, zicând: hârtie scris

citeti tu la urechile poporului, iâ-o

în mâna ta, i vino; i a luat Va-

ruh hârfiea, i s'a pogorît la ei.

15. i ziser lui: citete iari în

auzul nostru, i a cetit Varuh.

16. i a fost, dac au auzii toate

cuvintele, se sftuir fiecare cu a-

proapele su, i ziser :

17. S vestim împratului- toate

cuvintele acestea, i au' întrebat pre

Varuh, zicând : de unde ai scris

toate: cuvintele acestea ?

18. i a zis Varuh : din? gura jlui

mi-a spus mie Ieremia toate cuvin-

tele acestea, i eu le-am seri-pe

hârtie.
-/'"-"

19. i a zis lui Varuh ^rnergi,

i ascunde-te bine, tu i Jeremia,

i om s nu tie unde suntei voi.

20. i a intrat la împratul în

curte, i hârtia o au da| s o p-
zeasc în casa lui Elisamâ, i au

spus împratului toate cuvintele a-

cestea.

21 . i a trirnes împratul pre ludfn

s iâ hârtia, i o a luat pre ea din

casa lui Elisamâ, i o au cetit ludin

la urechile" împratului i la ure-

chile tuturor boierilor, cari stai îm-

prejurul lui.

22. i împratul edeâ în cas de

iarn, i un grtar Cu foc er îna-

intea lui.
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23. i a Fost, dupce a cetit iu-

din trei foi sau patru, le-au tiat cu

cufitaul scriitorului, i le-au arun-

cat în focul, care erâ pre grtar,

pân ce s'a sfârit toat hârtia.

24. i nu s'a turburat, nici i-a

rupt hainele sale împratul i slu-

gile lui. cari auzeau toate cuvintele

acestea.

25. i Ionatan i Godolia i Da-

leas i Gamarie au sftuit pre îm-

pratul, ca s nu arz de tot car-

tea, i nu i-a ascultat.

26. i a poruncit împratul lui

leremeil fiul împratului, i lui Sa-

Tea fiul lui Esriil, sprinzpre Va-

ruh i pre Ieremia, i ei foarte s'au

ascuns.

27. i s'a fcut cuvântul Domnu-
lui ctre Ieremia, dupce a ars

împratul hârtia i toate cuvintele

care le-a scris Varuh din gura lui

Ieremia, zicând ;

28. lâ tu alt hârtie, i scrie toate

cuvintele cele ce erau pre hârtia

care o â ars împratul Ioachim.

29. i vei zice: aa au zis Dom-
nul, tu ai ars hârtia aceasta zicând:

pentru cci ai scris pre ea : c in-

trând, va intr împratul Vavilonu-

lui, i va pierde pmântul acesta,

i vâ lipsi de pre el om i dobitoc.

30. Pentru aceea aâ zice Dom-
nul asupra iui Ioachim împratul
lui luda: nu va fl lui, care s eaz
pre scaunul lui David, i stârvul lui

Va fi lepdat în arsura zilei i în

îngheul noptei.

31. i voiu cerceta asupra lui i
asupra neamului lui i asupra fii-

lor lui, i voiu aduce preste el i
preste cei ce lcuesc Ierusalimul

i preste pmântul lui luda, toate

rutile care am grit ctre ei, i
n'au ascultat.

32. i a luat Varuh alt hârtie, i
a scris prea ea din gura lui Iere-

30. 22, 19.

mia toate cuvintele crii, care o a

ars ioachim împratul ludei, i a

adaos lui mai multe cuvinte de cât

acelea.

CAP. 37.

Sedechia închide pe Ieremia în temnia.

împrii Sedechia fiul iui Io-

sie în locul lui Ioachim, pre

care 1-a pus împrat Navuhodono-

sor împratul Vavilonului, ca s îm-

preasc în pmântul lui iuda.

2. i n'a ascultat el i slugile

Iui i poporul pmântului, cuvintele

Domnului, care le-au grit prin mâna
lui Ieremia.

3. i a trimis împratul Sedechia

pre loahaz fiul lui Selemie, i pre

Soîonia fiul lui Maseu preotul la

Ieremia, zicând: roag-te dar pen-

tru noi ctre Domnul
4. i Ieremia a venit i a trecut

prin mijlocul cetii, i nu 1-a dat

pre el la casa temniei, i puterea

lui Faraon a ieit dela Eghipet, i
au auzii lialdeii auzul ior, i s'au

suit dela Ierusalim.

5. i s'a fcut cuvântul Domnu-
lui ctre Ieremia, zicând:

6. Aâ zice Domnul : aâ vei gri
ctre împratul lui Iuda cel ce te-a

trimis pre tine, ca s m caui pre

mine.

7. lat puterea lui Faraon, care

a ieit vou spre ajutor, se v în-

toarce în pmântul Eghipetului, l
Haldeii acetia se vor întoarce t
vor dâ rsboiu asupra pmântului

acestuia, i'l vor lua i'l vor arde

cu foc.

8. C aâ au zis Domnul: s nu

gândii cu sufletele voastre, c du-

cându-se se vor duce dela voi Hal-

deii, cci nu se vor duce.

9. i de vei bate toat puterea

Haldeilor, cari dau rsboiu asupra

37. 1. 2 Parai. 36, 10. 2. 2 Parai. 36, 12.

4. 34, 21. 7. 4, 17; Isaia 30, 2 i 7.
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voastr, i vor rmâneâ unii împuni
fiecare în locul su, acetia se vor

sculâ i vor arde cetatea aceasta

cu foc.

10. i a fost, când s'a suit pu-

terea Haldeilor dela Ierusalim, de

fafa puterii lui Faraon,

11. A ieit leremia din Ierusalim,

ca s mearg în pmântul lui Ve-

niamin, ca s griasc de acolo în

mijlocul poporului.

12. i a fost el în poarta lui Ve-

niamin, i acolo era un om, la care

gzduiâ Saruia feciorul lui Selemie

feciorul luLAnania, i a prins pre

leremia, zicând: la Haldei fugi tu.

13. i a zis: minciun este, c nu

la Haldei fug eu, i nu 1-a ascultat

pre el, i a prins Saruia pre lere-

mia, i l-a dus pre el la boieri.

14. i s'au scârbit boierii asupra

Iui leremia i l-au btut pre el i
l-au trimis la casa lui Ionatan scri-

itorul, c pre aceasta o au fcut cas
de închisoare.

15. i a venit leremia la casa groa-

pei i la închisoare, i a ezut acolo

zile multe.

16. i a trimis Sedechia împra-
tul i l-a chemat pre el, i l-a în-

trebat pre el împratul pre ascuns

s'i spue, de este cuvânt dela Dom-
nul? i a zis: este, în mâna împ-
ratului Vavilonului te vei dâ.

17. i a zis leremia ctre împ-
ratul: ce sirâmbtafe am fcut fie

i slugilor tale i poporului acestuia,

de m dai tu la casa închisorii?

18. i unde sunt prorocii votri,

carii proroceau vou, zicând : c nu

va venî împratul Vavilonului la p-
mântul acesta?

19. i acum doamne al meu îm-

prate 1 Caz mila mea înaintea fe-

tii tale, i nu m întoarce la casa

lui Ionatan scriitorul, ca s nu mor
acolo.

18. 28, 1, 2, 3.

20. i a poruncit împratul i l-a

pus pre el la casa cea de închisoare,

i't dâ lui o pâine pfejzi, de dina-

iar unde frmânt, pân s'au sfâr-

it pâinele din cetate, i a ezut le-

remia în curtea temniii.

CAP. 38-

leremia aruncat i scos din groap,

i a auzit Safania feciorul lui Na-

tan i Godolia feciorul lui Pashor,

i loahal feciorul lui Selemie cuvin-

tele, care le-a grit leremia Ctre po-

por, zicând.

2. Aa au zis Domnul: cel ce î-

cuete în cetatea aceasta va muri

de sabie i de foame, i cel ce va

iella Haldei va tri i va fi viu su-

fletul lui spre aflare i va tri.

3.C aâ au zis Domnul: dându-se,

se va da cetatea aceasta în mâinile

puterii împratului Vavilonului, i o

va luâ pre ea.

4. i ziser împratului: s se o-

moare dar omul acela, pentrucâ el

slbete mâinile oamenilor celor ce

se rsboesc, carii au rmas în ce-

tate, i mâinile afot poporul, grind

ctre ei cuvintele acestea, c omul

acesta nu pacea, care este de folos

grete poporului acestuia, ci cele

rele.

5. i a zis împratul: iat el în

mâinile voastre, pentruc nu puteâ

împratul asupra lor.

6. i l-au aruncat pre el în groapa

lui Melhiu feciorul împratului, care

era în curtea temnijii i l-au slobo-

zit pre el în groap, i în groap
nu er ap ci numai tin, i edeâ
în tin.

7. i a auzit Avdemeleh arapul,

i el efâ de casa împratului, cum
c au dat pre leremia în groap,

i împratul erâ la poarta lui Ve-

niamin.

20. 32, 2.

38- 2. 21, 9. 7. 39, 6.
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8. i a venii la el i a gri! c-
Ire împratul, i a zis: r 1

9. Ru ai fcut a Omorî pre -omul

acesta cu foamea, c nu mai sunt

încf pâini în cetate.

10. i a poruncit împratul lui Av-

demeleh, zicând: iâ cu line de aici

treizeci de oameni, i'l scoate pre

el din groap, ca s nu moar.
11. i a luat Avdemeleh pre oa*

meni i au intrat la casa împra-
tului cea de jos, i au luat de acolo

obiele vechi i funii vechi, i le-au

aruncai la leremia în groap.

12. i a zis ctre el: acestea pu-

ne-le dedesuptul funiilor, i a fcut
leremia aâ.

13. i l-au tras pre ei cu funiile,

i l-au scos din groap, i a ezut

leremia în curîea temniii.

14. i a trimis împraful i î-a

chemat pre el la casa lui Aselisil

cea din casa Domnului, i a zis c-
tre el împratul: întreba-te-voiu cu-

vânt i s nu ascund de cifre mine

cuvânt.

15. i a zis îeremia împratului:

de'i voiu spune {ie, nu m vei o-

mori pre mine cu moarte? i de'ji

voiu dâ sfat, nu vei ascult de mine?
16. i s'a jurat împratul, zicând:

viu este Domnul, cel ce ne-au f-
cut nou sufletul acesta, de te voiu

ucide pre tine i de te voiu dâ în

mâinile oamenilor acestora.

17,. i leremia i-a zis Iui: aa au

zis Domnul, dac ieind vei ieMa
domnii împratului Vavilonului, viu

va îî suffetul tu, |(

cetate| aceasta

nu se va arde eu foc i vei tri tu

i casa ta.

18. Iar de nu vei iei,, dâ-se-va

cetatea aceasta în mâna Haldeilor,

i o vor arde cu foc, i tu nu vei

scp.
19. i a zis împraful iui lere-

mia: eu am cuvântul Evreilor, cari

au fugit la Haldei, ca snumdeâ
în mâinile lor, ca s m batjoco-

reasc.

20. i a zis leremia: nu te vor

dâ, ascult cuvântul Domnului, ca-

re'I zic eu ctre fine, i mai bine

va fi {ie i va fi viu sufletul tu.

21. i de nu vrei tu a iei, ace-

sta este cuvântul, care l-au artat

mie Domnul.

22. Iat toate femeile, care au r-
mas în casa împratului lui luda,

se scoteau la boierii împratului Va-

vilonului, i ele ziceau: te înelar,

i vor puteâ ie oameni de pace ai

ti i vor stric întru alunecri pi-

ciorul tu, înfurnatUrS'au dela tine.

23. i pre femeile fale i pre fiii

ti scoate'i-vor la Haldei i tu nu

vei scp, c cu mâna împratului

Vavilonului te vei prinde i cetatea

aceasta se va srde de tot.

24. i a zis lui împratul: om s
nu tie de cuvintele acestea, i fu

nu vei muri.

25. i boierii de vor auzi c am
grit {ie, i vor veni la fine i vor

zice {ie: spune fu nou, ce a grit

{ie împratul? M'asctmde de ctre
noi i nu te vom omorî pre fine,

26. Vei zice lomrarunc eu mila

mea înaintea ochilor împratului,

ca s nu m întorc la casa lui Iona-

tan, s mor acolo.

27. i au venii toi boierii la le-

remia i l-au întrebat pre el i a

spus lor dup toate cuvintele ace-

stea, care a poruncit lui împratul,

i tcur, c nu s'a auzit cuvântul

Domnului;
1

28. i a ezut leremia în curtea

femnifei, pân la vremea în care s'a

luat Ierusalimul.

16. Numere 16, 22. 22. 5, 12, 13.
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CAP. 39.
Luarear Ierusalimului.

i a fost în luna a zecea a anu-

lui i noulea a! lui Sedechia îm-

pratul lui luda, mers-a Navuho-
donosor împratul Vavilonului i
toat puterea lui asupra lerusali-

muluki'l btea pre el.

2. i în al zecelea an în zilele lui

Sedechia, în luna a patra în nou
ale lunei s'a spart cetatea.

, 3. i au intrat loji domnii împ-
ratului Vavilonului i au ezut în

poarta cea din mijloc: Marganasar,

Samagof, Navusahar, Navusaris, Na-

gargas, Naserravamat i ceilali

domni ai împratului Vavilonului.

f 4. i au trimis i a luat pre Ie-

remia din temnia curei împr-
teti, i l-au dat lui Oodolia fecio-

rul lui Ahicam fiul lui Safan i 1-a

scos pre el i 1-a pus în miilocul

poporului.

5. i ctre Ieremia s'a fcut cu-

vântul Domnului în curtea temniei

zicând:

6. Mergi i zî ctre Avdemeleh
arapul,, aa au zis Domnul Dum-

• riezeul lui Israil: iat eu aduc cu-

vintele mele asupra cetei acetia

spre rele i nu spre bune.

7. i te voiu mântui în ziua a-

ceea, i nu te voiu dâ pre tine în

mâna oamenilor, de cari te temi tu

de faa lor.

8. C mântuind, ie voiu mântui

pre tine, i în sabie nu vei cdeâ,
i va H sufletul tu la aflare, c ai

ndjduit spre mine, zice Domnul.

CAP. 40.
Ieremia lsat slobod.

Cuvântul care s'a tcut deîa Dom-
nul ctre Ieremia, dupce 1-a tri-

mis pre el Navuzardan cel mai mare
preste buctari din Radaman, când

1-a luai pre el cu câtui în mijlocul

înstreinrei lui luda a ceor ce se

duceau în Vavilon.

2. i 1-a luat pre el cel mai mare
preste buctari i a zis lui: Dom-
nul Dumnezeul tu au {jrit relele

acestea preste locul acesta.

3. i au fcut Domnul, pentruc

ai pctuit lui i n'ai auzit glasul

lui.

4. Iat fe-am dezlegat pre tine din

ctuile cele ce sunt în mâinile tale,

de este bine înaintea ta s vii cu

mine în Vavilon, vino, i voiu pune

ochii mei preste tine, iar de nu,

purcede ;

5. i te întoarce la Godolia fe-

ciorul lui Ahicam feciorul lui Safan,

pre care 1-a pus împratul Vavilo-

nului în pmântul lui luda, i lcu-

ete cu el în mijlocul poporului; toate

buntile sunt înaintea ochilor ti,

ca s mergi acolo; i i-a dat lui cel

mai mare preste buctari daruri, i
1-a slobozit.

6. i a venit la Godolia în Masiîa

i a ezut în mijlocul poporului .-ce-

lui ce a rmas în ar.
7. i au auzit toi povuitorii pu-

terii cei din arin, ei i puterea lor,

c a pus împratul Vavilonului pre

Godolia mai mare rii, i înc, cum
c i-a dat pre seama lui brbai i
femei, pre carii nu i-a înstreinat în

Vavilon.

8. i a venit la Godolia In Masiîa

Ismail feciorul lui Natanie, i Ioa-

nan feciorul lui Carie, i Sariea fe-

ciorul lui Tanamet, i feciorii lui Iofe

al lui Nefoîaf, i Ezonie feciorul lui

Mahat, ei i oamenii lor.

9. i s'au jurat lor Godolia i oa-

menilor lor, zicând: nu v temei de

faa slugilor Haldeilor, lcuii pre

39. i- 4 Imp. 25, 1; 2 Parai. 36, 17; 52,
4-6. 6. 38, 7. 8. 38, 2. 40- 3. 4 Imp. 25, 22. 9. 4 Imp^ 25, 24,
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pmânt i lucrai împratului Vavi-

lonului, i mâi bine va fl vou.
10. Iat eu ez înaintea voastr

la Masifa s ftaii înaintea Hâlcie-

ilor, când vor veni asupra voastr,

i voi adunai vin i poame, i unt-

delemn luai în vasele voastre, i
lcuii în cetile care le-ai stpânit.

11. i toi Evreii cei din pmân-
tul Moavului i cei din fiii lui Amon,
i cei din Idumeia i cei din tot p-
mântul au auzit, c a dat împra-
tul Vaviîonului rmi lui Iuda, i
înc a pus preste ei pre Godolia

feciorul lui Ahicam.

12. i a venit la Godolia în Ma-
sifa în pmântul lui Iuda, i a adu-

nat vin i poame multe foarte, i
untdelemn.

13. i Ioanan feciorul lui Carie i
toi povuitorii puterii cei din a-
rin au venit la Godolia în Masifa, i
au zis lui: tiind s tii, c Velisa

împratul fiilor lui Amon a trimis

la tine pre Ismail, ca s loveasc
sufletul tu.

14. i nu i-a crezut pre ei Godo-

lia, i a zis Ioanan lui Godolia pre

ascuns în Masifa :

15. Merge-voiu dar i voiu lovi

pre Ismail, i nimeni s nu tie, pen-

tru ca s nu loveasc sufletul tu,

i se vor risipi toi Evreii, cari s'au

adunat la fine, i vor pieri cei r-
mai ai lui Iud;

16. i a zis Godolia ctre Ioanan:

s nu faci tu cuvântul acesta, c
minciuni greti tu asupra lui Ismail.

CAP. 41
Uciderea lui Godolie.

A fost în luna a aptea, venit-a

Ismail feciorul lui Nafanie, fiul

lui Elisama cel din neamul împ-
rtesc i zece brbai cu el, la Go-

dolia în Masifa, i au mâncat acolo

pâine împreun.

2. i s'a sculat Ismail, feciorul

lui Nafanie i cei zece brbai ca-

rii erau cu el, i lovir cu sabia pre

Godolia feciorul lui Ahicam, fecio-

rul lui Safan i l-a ucis pre el, pre

care l-a fost pus împratul Vaviîo-

nului preste pmântul acela.

3. i pre foi Evreii cari erau cu

el în Masifa, i pre foi Maldeii ca-

ri s'au aflat acolo, i pre toi br-
baii de rsboiu i-au btut Ismail.

4. i a fost în ziua a doua dup
ce a lovit el pre Godolia, i om n'a

tiut.

5. i au venit brbai dela Sihem
i dela Salim i dela Samaria, opt-

zeci de brbai rai la barbe, i cu

hainele lor rupte plângând, i da-

ruri i tmâie în mâinile lor, ca s
aduc în casa Domnului.

6. i a ieit întru întâmpinarea

lor Ismail, feciorul lui Nafanie din

Masifa, i ei mergeau i plângeau;

a fost dupce s'a apropiat de dân-

ii le-a zis lor : intrai la Godolia,

feciorul lui Ahicam.

7. i a fost dupce au intrat ei

în mijlocul cetii, i-a junghiat pre

ei Ismail, feciorul lui Natania, ia

fântân.

8. i zece oameni s'auaflaf acolo

i au zis lui Ismail: s nu ne omori

pre noi, c avem noi jitnie în a-
rin, grâu i orz i miere i unt-

delemn, i i-a trecut i nu i-a omo*
rîf pre ei între fraii lor.

9. i fântâna, în care a aruncat

Ismail pre toi pre carii i-a btut,

fântân mare este, aceasta este, care

o a fcut împratul Asa de ctre

faa lui Vaasa împratul lui Israil,

aceasta o a umplut Ismail de trupuri

rnite.

10. i a întors Ismail pre tot po»

porul, care a rmas în Masifa, i
pre fetele împratului, pre care mai

marele preste buctari le-a adus la

4£. 9, 3 Imp. 15, 22.
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Godolia feciorul lui Ahicam, i s'a

dus dincolo la fiii lui Arnon.

11. i a auzif loanan feciorul lui

Carie i toi povuitorii puterii cei

împreun cu el, foate relele care

îe-a fcut Ismail.

12. i a adunat toat tabra lor

i au mers .s deâ rsboiu asupra

lui, i 1-a aflat pre el la apa cea

mult în Gavaon.

13. i a fost dac a vzut tot po-

porul cel ce er cu Ismail pre loa-

nan, feciorul lui Carie i pre pov-
tuitorii puterii lui, cei ce erau cu

dânsul.

14. i s'a bucurat i s'a întors

tot poporul pe care îl robise Ismail

din Masifa, i înlorcându-se au ve-

nit la loanan, feciorul lui Carie.

15. i Ismail feciorul lui Natania

a scpat cu opt oameni, i s'a dus

la fiii lui Amon.

16. i a luat loanan feciorul lui

Carie i toi pov|uitorii puterii, cari

erau cu el, pre toi cei rmai ai po-

porului, pre cari i-a întors dela I-

smail, feciorul lui Natania, brbai
lari la rsboiu, i pre femei i pre

celelalte, i pre îameni, pre cari i-a

întors dela Gavaon.

17. i s'au dus, i au ezut în

pmântul Virotoamului cel despre

Vitleem, ca s mearg la Eghipet de

ctre faa Haldeilor.

18. C s'au speriat de faa lor,

pentruc a lovit Ismail pre Godo-

lia, pre care 1-a pus împratul Va-

vilonului mai mare preste pmântul
acela.

CAP. 42.
Uremia întreab pre Dumnezeu.

i au venit toi domnii puterii i
loanan i Azaria fiul lui Maseu

i tot poporul dela mic pân la

mare, la leremia prorocul.

2. i au zis lui: caz dar rnila

noastr înaintea feii tale, i te roag
ctre Domnul Dumnezeul tu pen-

tru cei ce au rmas, c am rmas
din muli puini, precum ochii ti

vd.
3. i s ne spue nou Domnul

Dumnezeul tu calea, pre care s
mergem, i cuvâutul care s'l facem.

4. i le-a zis lor leremia : au-

zit-am; iat, eu m voiu rugâ pen-

tru voi ctre Domnul Dumnezeul

vostru, dup cuvintele voastre, i va

fî cuvântul care'l va rspunde Dom-
nul Dumnezeu, îl voiu'spune vou,
nu voiu ascunde dela voi nimic.

5. i ei ziser ctre leremia :

fie Domnul întru [noi spre mrturie

dreapt i credincioas, de nu vom
face aâ dup tot cuvântul, care'l

va trimite Domnul ctre noi.

6. i ori bine, [ori ru, glasul

Domnului Dumnezeului nostru, la

carele noi te trimitem, vom auzi ca

s fie nou mai bine, c vom auz!

glasul Domnului Dumnezeului no-

stru.

7. i a fost dup zece zile, s'a

fcut cuvântul Domnului ctre îe-,

remia.

8. i a chemat pre loanan i pre

povuitorii puterii i pre tot popo-

rul, dela mic pân la mare.

9. i le-a zis lor, aâ au zis Dom-
nul Dumnezeu

:

10. De vei edea în pmântul
acesta, v voiu zidî pre voi, i nu

v voiu risipi, i v voiu sdî pre

voi, i nu v voiu smulge, c am
încetat dela relele, care am fcut

vou.
11. S nu v temei de faa îm-

pratului Vavilonului, de care voi

v spimântai, zice Domnul, c cu

voi sunt eu ca s v sco pre voi,

i s v mântuesc din mâna lui.

12. i v voiu dâ vou mil, i
12. 2 Imp. 2, 13. 42» 4. 1 Imp. 3, 18. 10. 24, 6.
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v voiu milui pre voi, i v voiu

întoarce pre voi la pmântul vo-

stru/ '.

'

13. i de vaî zice : nu vom e-
deâ în pmântul acesta, ca s nu

auzim glasul Domnului.

14. C la pmântul Eghipetului vom
intrâ i nu "vom vedeâ rsboiu, i
glas de trâmbi nu vom auzî, i
de pâini nu vom flmânzi, i acolo

vomîcui.
15. Pentru aceea auzii cuvântul

Domnului, c aâ au zis: de vei dâ

voi faa voastr spre Eghipet, i vcfi

intrâ s lcuii acolo,

16. Sabia de a creea fa voiv
temei, v va aîlâ pre voi în p-
mântul Eghipetului; i foametea de

care voi grii, v va apuc pre voi

dinapoia voastr în Eghipet, i acolo

vei muri.

17. i vor îî toi oamenii i toi

cei strini de neam, cei ce au pus

faa lor spre pmântul Eghipeitilui,

ca s lcuiasc acolo, sfâri- se-vor

de sabie i de foamete, i nu va*

fi lor nimenea, care s'i mântu-

iasc de rutile, care le aduc eu

preste ei.

18. C aâ au zis Domnul : în ce

chip a picat mânia mea preste cei

ce lcuiau Ierusalimul, aâ va pic
mânia mea preste voi, de vei intrâ

voi în Eghipet, i vei fi spre loc ne-

umblat, i supui, i spre blestem

i spre ocar, i mai mult nu vei

vedeâ locui acesta.

19. Grit-au Domnul de voi cei r-
mai ai lui Iuda, ca s nu intrai

în Eghipet, i acum cunoscând vei

cunoate.

20. C ai fcut ru întru sufle-

tele voastre, frimiându-m pre mine,

zicând: roag-te pentru noi ctre
Domnul, i dup toate ori câte va
gri ie Domnul, vom face.

16. lezecb. 5, 4. 17. lezecb. 30, 10, 11.
18. Isaia 65, 15.

21. i n'ai auzit cuvântul Dom-
nului, câre l-au trimis la voi.

22. i acum de sabie i de foame
i v vefi sfâri în locul, la care voi

v rugai % intrai, ca s lcuii

acolo.

CAP. 43.
Evreii împrotiva lui Uremia.

i a fost, dupce a încetat Ieremia

a zice ctre popor toate cuvin-

tele Domnului, care au trimis Dom-
nul ctre ei.

2. Au z\s Azaria feciorul iui Maseu,

i loanan feciorul lui Carie, i toi oa-

menii cei semei lui Ieremia, zicând:

mini, nu te-au trimis pre tine Dom-
nul la noi ca s ne zici: s nu in-

trm în Eghipet, ca s lcuim acolo;

3. Ci Varuh feciorul lui Nirie te

îndeamn pre tine asupra noastr,

ca s ne ,dai pre noi în mâinile

Haldeilor s ne omoare, i s ne

însfreineze pre noi în Vavilon.

4. i n'au ascultat loanan i toi

povuitorii puterii cei împreun cu

el i tot poporul glasul Domnului,

ca s lcuiasc în pmântul lui.Iuda.'

5. Ci au luat loanan i toi pov-
uitorii puterii pre toi rmaii lui

Iuda, cari s'au întors a lcui în p-
mânt.

6. Pre brbaii cei tari i pre fe*

mei i pre prunci i pre celelalte,

i pre fetele împratului i uflefeje

care Ie-a lsat Navu^fdan cu do-

dolia fiul lui Ahicam i pre Ieremia

prorocul i pre Vâruh feciorul iui

Nirie.

7. i au intrat în Eghipet, c n'au

ascultai glasul Domnului, i au mers

în Tafnas.

8. i s'a fcut cuvântul Domnu-
lui ctre Ieremia în tafnas, zicând:

9. Ia ie pietre irvari i le ascunde

pre ele înaintea uei în poarta ca-

sei lui Faraon în Tafnas înaintea

ochilor brbailor lui luda.
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10. i vei gri, aâ au zis Dom-

nul: iat eu frimifi voiu aduce pre

Navuhodonosor împratul Vavilonu-

lui, i va pune scaunul su deasu-

pra pietrilor acestora, care le-ai a-

scuns i va ridic arme preste ele.

11. i va intra i va lovi pmân-
tul Eghipetuluirpre cari la moarte,

la moarte, i pre cari la robie, la

robie, i pre cari la sabie, ia sabie.

12. i va arde îoc în casele dum-

nezeilor lor, i le va arde pre ele,

i'i va înstreinâ pre ei, i va stric

pmântul Eghipetului, în ce chip

stric pstortil haina sa, i va iei

cu pace.

13. i va zdrobi stâlpii cetei
Iliupoliei cei dela Enorn i casele

lor le vor arde de tot cu ioc.

GAP 44.
lerewia mustr pre Evreii din Eghipet.

Cuvântul, care s'a fcut ctre îe-

^remia, tuturor Evreilor celor ce

lcuesc în pmântul Eghipetului i
celor ce ed în Magdol i în Taf-

nas i în pmântul Paturis, zicând:

1. Aâ zice Domnul puterilor, Dum-
nezeul lui Is'rail: voi ai vzut toate

rutile, care le-am adus preste

Ierusalim i preste cetile lui Iuda,

i iat sunt pustii de lcuifori.

3. De ctre lata rutilor lor, care

au fcut, ca s m amrasc, mer-

gând a tmâiâ la dumnezei strini

pre cari nu i-au cunoscut nici ei,

nici prinii lor.

4. i am trimis la voi pre slugile

mele prorocii de noapte mânecând*
i zicând: s nu facei lucrul spur-

cciunei acetia, care o am urît.

5. i nu m'au ascultat pre mine'

i n'au plecat urechia lor, ca s se

întoarc dela rutile lor, ca s nu

jertfeasc la dumnezei streini.

6. i a picat mâniea mea si ur-

43. 13- Isaia 19, 1.

44. 1. Isaia 19, 13.

giea mea, i s'a aâat în porile lui

Iuda i dinafar Ierusalimului i s'a

fcut spre pustiire-, i spre necl-
care, ca în ziua aceasta.

7. i acum aâ au zis «ornnul
atotiilorul Dumnezeul lui Israil: pen-

truce facei voi ruti mari asupra

sufletelor voastre? A tiâ dintru voi

om i femeie, prunc i sugar din

mijlocul lui Iuda, ca s nu rmâe
dintru voi nimenea.

8. S m amrîi pre mine întru

faptele mâinilor voastre a tmâiâ
la dumnezei streini în pmântul E-

ghipefului în care ai intrat, ca s
lcuii acolo, pentru ca s v tiei

i pentru ca s v facei spre ble-

stem i spre ocar întru toate nea-

murile pmântului.

9. Au ai uitat voi relele prini-

lor votri i ale împrailor lui luda,

i relele boierilor votri i ale feme-

ilor voastre, care au fcut în p-
mântul lui luda i aîar de Ierusa-

lim?

10. i n'au încetat pân în ziua

aceasta, i nu se ineau de poruncile

mele, care le-am dat înaintea p-
rinilor lor.

11. Pentru aceea aâ au zis Dom-
nul: iat eu deprtez faa mea,

12. Ca s pierz pre toi cei r-
mai în Eghipet, i vor cdea de

sabie i de foamete i se vor sfâri

dela mic pân la mare i vor fi spre

ocar, spre pierire i spre blestem.

13. i voiu cercet asupra celor

ce lcuesc în pmântul Eghipetului

în ce chip am cercetai asupra, Ie-

rusalimului, cu sabie i. cu foamete

i, cu moarte.

14. i nu va scpa nimenea din

cei rmai ai lui kidâ, cari nemer-

nicesc în pmântul Eghipetului*; ca

s se întoarc la pmântul lui Iuda

întru care ei ndjduesc cu sufle-

tul lor, c nu se vor întoarce, fr
numai cei scpai.
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15. i au rspuns iui leremia foi

brbaii cei cefieau c fmâiaz
femeile lor la dumnezei streini, toate

femeile i tot poporul cel ce edeâ
în pmântul Eghipetului în Paturis,

zicând:

16. Pentru cuvântul care l-ai grit

ctre noi cu numele Domnului, nu

te vom ascult pre line.

17. C fcând vom face fot cu-

vântul, care va ieî din gura noa-

str, ca s tmâem împrteti ce-

rului i s turnm ei turnri, în ce

chip am fcut noi i prinii notri

i împraii notri i boierii notri

în cetjile lui Iuda, i dinafar Ie-

rusalimului, i ne-am sturat de pâi-

ne i ne-au fost bine, i rele n'am

vzut.

18. i dupâce am prsit a t-

mâiâ împrfesii cerului, ne lipsim

de pâine toi, i de sabie i de foa-

mete ne sfârim.

19. i penfruc noi tmâem îm-

prfesii cerului, i am turnat ei tur-

nri, au fr de brbajii notri am
fcut ei turte, i am turnat turnri?

20. i a zis leremia ctre toi cei

tari i ctre femei i ctre tot po-

porul, cel ce i-a rspuns Iui cuvinte,

zicând:

21. Au nu de tmâia care ai t-

mâia! în cetile lui Iuda, i dina-

far Ierusalimului voi i prinii vo-

tri, i împraii votri i boierii vo-

tri, i fot poporul pmântului 'âu
adus Domnul aminte, i s'au suit în-

tru inima Iui?

22. i n'au putut Domnul mai mult

suferi de ctre faa rutii lucruri-

lor voastre i de ctre urîciunile

voastre, care ai fcut i s'aJcM
pmântul vostru spre pustiire, spre

neclcare i spre blestem, ca în ziua

aceasta.

23. De ctre faa celor ce tmâ-
ei i acelor ce ai pctuit Domnu-
lui, i n'ai auzit glasul Domnului,

i întru poruncile lui i în legea lui i
întru mrturiile lui n'ai umblat, v'au

apucat pre voi rutile acestea.

24. i a zis leremia ctre tot po-

porul i ctre femei: auzii cuvintele

Domnului, fot Iuda din pmântul
Eghipetului;

25.Aâ au zis Domnul Dumnezeul

lui Israil: voi femei cu gura voastr

ai grit, i cu mâinile voastre ai

plinit zicând: fcând s facem mr-
turisirile noastre, care le-am mrtu-
risit a tmâiâ împârlesii cerului,

s'i turnm ei turnri, stând ai st-

tut întru mrturiile voastre i fcând
ai fcut.

26. Pentru aceea, auzii cuvântul

Domnului tot luda, cei ce edei în

pmântul Eghipetului, iat am mr-
turisit numelui meu celui mare, au

zis Domnul; de va fi mai mult nu-

mele meu în gura atol luda, zicând:

viu este Domnul în tot pmântul
Eghipetului.

27. C iat eu am priveghiat pre-

ste ei, ca s le fac lor ru i s nu

le fac bine, i se vor sfâri fot luda,

cei ce lcuesc în pmântul Eghipe-

tului de sabie i de foamete, pân
ce se vor sfâri.

28. i cei mântuii de sabie, se vor

întoarce în pmântul lui Iuda îm-

puinai cu numrul, i vor cunoa-

te cei rmai ai lui luda, carii s'au

aezai în pmântul Eghipetului, ca

s lcuiasc acolo, al cui cuvânt va

rmâneâ, al meu or al lor?

29. i acesta este vou semn zice

Domnul, c Voiu cercet eu asupra

voastr spre rele, ca s cunoatei

c cuvintele mele vor fi negreit îm-

plinite asupra voastr spre ru.

30.Aâ au zis Domnul: iat eu dau

pre Uarîi împratul Eghipetului în

mâinile vrjmaului Iui i în mâi-
,

nile celui ce caut sufletul lui, în

27. Daniil 9, 14.

28. Isaia 11, 12 i 27, 13.
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cc chip am dat pre edechia îm-

pratul lui Iuda în mâinile lui Na-

vuhodonosor împratul Vavilonului

vrjmaului su, i acelui ce cut
sufletul lui. .

CAP. 45.
leremia mustr pe Varuh.

Cuvântul care a grit leremia pro-

rocul ctre Varuh fiul lui Nirie,

când a scris cuvintele acestea în

carte din gura lui leremia, în anul

al patrulea al lui loachim fiul lui

losie împratul lui Iuda.

2. Aâ au zis Domnul spre tine

Varuh.

3. Pentruc ai zis: vaiî vail Pen-

trucâ au adaos Domnul osteneal cu

durere mie, adormif-am întru sus-

pinuri, odihn n'am aflat.

4. Zis-am lui: aâ au zis Domnul,

iat pre carele eu l-am zidit, îl voiu

risipi, i pre carele eu l-am sdit, îl

voiu smulge.

5. i tu vei cere ie mari? S nu

ceri, c iat eu aduc rele preste tot

trupul, zice Domnul, i voiu dâ su-

fletul tu spre aflare în tot locul, ori

unde vei merge.

CAP. 46.
Prorocie pentru pustiirea Eghipetului.

La începutul împriei lui ede-
chia împratul; fost-a cuvântul

acesta.

2. Pentru Elam al Eghipelului pre-

ste puterea lui Faraon Neha o împ-
ratul Eghipetului, care er la rîul

Eufratului în Harmis, pre care 1-a b-
tut Navuhodonosor împratul Vavi-

lonului în anul al patrulea al lui loa-

chim împratul lui Iuda.

3. Luai arme i paveze, i v a-

propiati la rsboiu.

4. i înelai caii, înclecai clâ-

4:5- 5. 21, 0 i 38, 2.

46. 2. 4 Imp. 24, 7; 2 Parai. 35, 20.
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reii i v tocmii coifurile voastre,

punei înainte suîiile i îmbrcai
zalele voastre.

5. Pentru aceea acelia se tem i
se feresc înapoi, pentruc cei tari

ai lor se vor fiâ, cu fuga au fugit

i nu s'au întors, încunjurai'i prin

prejur, zice Domnul.

6. S nu fug cel sprinten i s |
scape cel tare spre miaznoapte,

cele de lâng Eufrat au slbii i au

czut.

7. Cine este acesta, care ca un rîu

se va sui, i ca rîurile, care înv-
luesc apa?

8. Apele Eghipelului ca un rîu se

vor sul, i a zis suim-voiu, t voiu

acoperi pmântul, i cetatea i pre

cei ce lcuesc întru ea.

9. Inclicai pre cai, gtii carele,

ieii cei rsboinicî ai Efiopilor i
ai Liviei, întrarmai-vâ cu arme, i
Lidii suii-vâ, întindei arcul. s

10. i ziua aceea Domnului Dum-
nezeului nostru este zi de isbândire,

ca s izbândeasc asupra vrjma-
ilor si, i'i va mâncâ pre ei sa-

bia Domnului, i se va sfurâ, i
se va îmblâ de sângele lor, pen-

truc jertf este Domnului dela p-
mântul cel despre miaznoapte la

rîul Eufratului. / (f

11. Suie-te Galaad, i iâ rin fe-

cioarei fetei Eghipetului ; în deert

s'au înmulit vindecrile tale,, folos

nu este ie.

12. Auzit-au neamurile glasul tu,

i de strigarea la^js/a umplut p-
mântul, pentruc rboinic asupra

rboinicului a slbit, împreun au

czut amândoi.

13. Care au grit Domnul lui le-

remia, ca s vie împratul Vavilo-

nului s taie pmântul Eghipelului.

14. Vestii în Magdolon, i po-

runcii în Memîis, zicei: sti i le

6. flmos 2, 14, 15.

9 Isaia 66, 19; I«fcecb. 3C, 5. 10. Isaia

34, 5. 27. 51, 8. 13. Isaia 19, 4.

eo.
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gtete, c a mâncat sabia cele de

prin prejurul tu.

15. Pentruce a fugit dela tine A*

pis? Vietut tu cel ales n'a rmas,
pentruc Domnul l-au deznodat pre

el.

16. i mulimea ta a slbit si a

czut, i fiecare ctre aproapele su
griâ, s ne sculm, i s ne înapo-

iem ta .
poporul nostru, la moia

noastr, dela fafa sbiei Elineti.

17. Chemai numele lui Faraon

Nehao împratul Eghipetului, Saon

Esvie Moid.

18. Viu sunt eu, zice Domnul Dum-
nezeu; cci ca Tavorul între muni
i ca Carmilul cel din mare va veni.

19. Vas de înstrinare f (ie ceea

ce lcueti fata Eghipetului, pentru

c Memfisul spre stingere va fl, i
se va chem vai, pentruc nu va

fi lcuifor întru el.

20. ]unc împodobit este Eghi-

petul, smulgere dela miaznoapte
|

va veni preste el.

21. i argai lui întru el, ca vi-

eii cei hrnii, cari se hrnesc
spre junghiere, pentruc i ei s'au

întors, i au fugit tofi dimpreun,

n'au sttut, pentruc ziua pierzrii

â venit preste ei i vremea izbân-

dirii lor.

22. Glasul lor ca al arpelui ce

uerâ, c în nisip vor merge, eu

topoarele vor veni asupra lui, ca

cei ce tae lemne.

23. Tiâ-va dumbrava lui, zice

Domnul, cci nu se va puteâ so-

coti, c mai mult de cât lcusta se

va înmuli, i nu este lor numr?1

24. Ruinatu-s'a fata Eghipetului,

datu-s'a în mâinile poporului dela

miaznoapte.

25. lat eu izbândesc pre Amon
fiul lui asupra Eghipetului, asupra

dumnezeilor lui, asupra împrailor

23. Iezecb. ii, 3. 25. Isaia 19, 1.

Iui, asupra lui Faraon i asupra ce-

lor ce ndjduiesc întru el.

26. i tu s nu te temi robul meu
lacov.nici si tesperiitsrail*c iat te

mântuesc de departe, i smâna
ta din robia lor, i se va întoarce

Iacov, i va odihni i va adormi,

i nu va îl cine s'l sperie pre el.

27. Nu te teme sluga mea Iacove,

zice Domnul, c cu tine sunt eu t

cea neînfricoat i gingae s'a

dat, c voiu face sfârire în tot

neamul la care te voiu scoate pre

tine; iar pre tine nu te voiu face s
te sfâreti, i te voiu pedepsi spre

judecat, i nevinovat nu te voiu

face.

CAP. 47.
Prorocit pentru pieirea celor de alt

neam. *

Asupra celor de alt neam, ace-

stea zice Domnul

:

2. lat ape se ridic dela miaz-
noapte, i se vor face pârîu, care

înneac, i va înnecâ pmântul i
plinirea lui, cetatea i pre cei ce

lcuesc întru ea, i vor strig oa-

menii,

3. i vor rcni toi cei ce lcu-

esc pmântul de glasul pornirii lui,

de armele picioarelor lui, i de tre-

murul carelor lui, i de sunetul roa-

telor lui.

4. Nu s'au întors prinii spre fiii

si pentru slbirea mâinilor sale în

ziua aceea, care vine, ca s piarz

pre foi cei de alt neam, i voiu

stinge Tirul i Sidonul i pre fofi

cei rmai ai ajutorului lor, c va

pierde de tot Domnul pre cei rmai
ai ostroavelor.

5. Vine pleuvia preste Gaza, lea-

pd-se Ascalonul i cei rmai ai

lui Enachim.

26. Isaia 41, 10. 27. Isaia 43, 1, 44, 2.

4b7> 2. Isaia 59, 19. 3. Isaia 5, 28.

4. Hmos 9, 7; Isaia 23, 1.

5. Isaia 15, 2; Mib. i, 16.
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5. Pân când va liâ sabia Dom-

nului ? Pân când nu vei .încet ?

Aazâ-le în teaca ta,

7. i te odihnete i te ridic; cum
va încet? C Domnul au poriincit

ei asupra Ascalonului i asupra ce-

lor de lâng mare i asupra celor

rmase a se ridic,

CAP. 48.
Prorocie pentru pustiirea Moavului

Asupra lui Moav aâ au zis Dom-
nul : vai de Navav, c a pierit !

luafu-s'a Cariatim, ruinaiu-s'a Ma-

sigaf, i s'a biruit.

2. Nu mai este vindecare lui Moav,

semeie în Esevon, gândit-a asupra

lui rele, venii s'l tiem pre el din

neamuri, i încetarea va încet,

dinnapoia ta va umbl sabia.

3. Pentruc glasul celor ce au

strigai din Oranaim pieire i zdro-

bire mare.

4. Zdrobitu s'a Moav, vestii în

Zogora.

5. G s'a umplut Alot de plân-

gere, sui-se-va plângând în calea

Oranamului, strigare de sfrâmare

ai auzHV

6. Fugii i v mântuii sufletele

voastre i vei fi ca un colun în

pustie.

7. De vreme ce ai ndjduit în-

tru tria ta i tu te vei prinde i va

iei Hamos întru înstreinare i pre-

oii Tuf i boierii lui împreun.

8. i va venî pieire preste toat

cetatea, nu va scp i va pieri z-
podia i va pieri câmpia, în ce chip

au zis Domnul.

9. Dai semne lui Moav, c, cu

aprindere se va aprinde i toate ce-

tile lui neumblate vor fi, de unde

lcuitor lui?

10. Blestemat este cei ce face lu-

-48- 2. Isaia 15, 1. 5. Isaia 15, 5.

7. Isaia 46, 1, 7.

crurile Domnului" cu lene, cel ce

scoate sabia sa din sânge.

11. Odihnifu-s'a Moav de prunc
mic i ndjduind er întru mri-
rea sa, n'a turnat din vas în vas,

i la înstreinare , n'a mers, pentru

aceea a sttut gustarea lui întru el

i mirosul lui n'a lipsit.

12. Pentru aceea iat vin zilele

lui, zice Domnul i voiu trimite lui

pre cei ce pleac iT vor plec pre

el i vasele lui le vor deert i
oasele lui le vor zdrobi.

13. i se va tuin Moav de Ha-

mos, în ce chip s'a ruinat casa

lui Israil de Vetil ndejdea lor, cari

se ndjduiâ întru dânii.

14 Cum vei zice, tari suntem, i
om tare spre cele de rsboiu?

15. Pierii-a cetatea lui Moav, i
tinerii cei alei lui pogorîtu-s'au spre

junghiere.

16. Aproape este ziua lui Moav,

ca s vie i rutatea lui degrab

foarte.

17. Pornii la el toi de prin pre-

jurul lui, toi dai numele lui, zicei:

cum s'a zdrobit varga cea de bun
cinste, toiagul cel de mrire?

18. Pogoar- te dela mrire i ezi

în umezeal ceea ce ezi, Divonul

sfrâmâ-se-va.c a pierit Moav, suie-

se la line cel ce stric friea ta.

19. In cale sti i privete, ceea

ce ezi în Aroir, i întreab pre cel

ce fuge i pre cel mântui} f zi: ce

s'a fcut?

20. Ruinatu-s'a Moav,c s'a zdro-

bit, vait-te i strig, vestete în Ar-

non, c a pierit Moav.

21. i judecat vine spre pmân-
tul lui, Misor asupra lui Melon, a-

supra lui Refas i asupra lui Mofas,

22. i asupra lui Divon, asupra

lui Navav, asupra casei lui Devla-

taim.

11. Sof. 1, 12. 13, 3 Imp. 12, 29.

20. Isaia 16, 7.
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23. i asupra Cariatimului, asu-

pra casei lui Ghemol i asupra ca-

sei lui Maori.

24. i asupra Croiului, asupra

Vosorului i asupra tuturor ceti-

lor lui Mbav, celor de departe i
celor de aproape.

25. Frântu-s'a cornul lui Moav, i
braul lui se va zdrobi.

26. Imbtai'l, c asupra Domnu-
lui s'a mrit i va bate pre Moav
cu mâna sa i va ii de rîs i el.

27. Cci spre rîs a fost {ie Israil

i întru furtiagurile tale se afl, c
aî btut rsboiu asupra lui.

28. Lsai-au cetile i au lcuit

în pietre, cei ce lcuesc în Moav,

fcutu-s'au ca nite porumbie, ce'i
fac cuibul în pietre la intrarea g-
urei.

29. i am auzit semeiea lui Mo-
av, i s'a ridicat foarte semeiea lui

i mândria lui, înlatu-s'a inima lui.

30. i eu am cunoscut faptele lui,

au nu îndestularea lui n'a fcut aâ?
31. Pentru aceea, vetai-v de

foaie prile pentru Moav, strigai

pentru brbaii cei tuni ai prafului,

32. Ca plânsul lui Iazir plânge-

te-voiu vie A.serima, viele tale au

trecut marea, preste roadele tale pie-

ire a czut.

33. S fie ars bucuria i vese-

lia dela Moavita, i vin era în tea-

scurile fale, dimineaa n'a clcat,

nici înâeseaf n'a fcut.

34. i cele de strigare Esevonu-

lui pân la Eleali, i pân la Iasâ,

pân la Efam cetile lor au dat gla-

sul su dela Zogdra pân la Oro-

naim i veste la Saiasiâ, ca i apa

Nemvrim spre pustiire va fi.

35. i voiu pierde pre Moav zice

Domnul, cel ce se suie la capile

i tmâie dumnezeilor si.

36. Pentru aceea inima lui Moav

24. Isaia 34, 6 i 63, 1. 29. Isai 16, 6.

31. Isaia 16, 7. 34. Isaia 15, 5,

câ nite fluere va sunâ, inima mea
preste oamenii cei tuni ca un fluer

va sunâ, pentru aceea cele ce a

câtigat, pierit-au dela om.

37. Tot capul în tot locul va rade

i toat barba se va rade i toate

mâinile se vor tângui i preste tot

mijlocul va fi sac. ^

38. i preste toate podurile Mo-
avului i preste uliele lut va îi tân-

guire, c am zdrobit pre Moav, zice

Domnul, ca pre un vas netrebnic.

39. Cum s'a împcat? Cum a în-

tors dosul Moav? Ruinatu-s'a i
s'a fcut Moav spre rîs i spre pis-

m la foi cei de prin prejurul lui.

40. C aâ au zis Domnul: iat

ca un vultur va porni i va întinde

mâna sa preste Mbav.

41. Luatu-s'a Carioful i triile lui

împreun, i va fi inima lui Moav
în ziua aceea, ca inima femeiei care

se chinuete s nasc.

42. i va pieri Moav de gloat,

penfruc asupra Domnului s'a mfif.

43. La i fric i groap preste

tine, cel ce ezi preste Moav.

44. Cel ce fuge de ctre faa în-

îricoerei cdeâ-va în groap, i cel

ce va scp din groap, pfinde-se-

va în la, c voiu aduce acestea

preste Moav, ca în anul cercetrei lui.

CAP. 49.
Alta prorocit pentru: cei de alt neam,

Fiilor lui Amon aâ au zis Dom-
nul: au fii nu sunt în Israil? Au

motenitor nu este la ei? Penfruce

a luat Melhol pre Galaad i popo-

rul lor în cetile lor lcuete?
2. Pentru aceea iat vin zile, zice

Domnul; i voiu dâ în auzul Rava-

tei turburate de rsboiu i vor fi

spre neclcare i spre pieire i ca-

36. Isaia 16, 11.

37. Isaia 15, 2; lezecbil 7, 18.

38. 7, 29; Isaia 15, 4.

40. Iezecb. 17, 12. 44. Isaia 24, ÎS.

49. I. Hmos 1, 3, 13.
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piiele ei cu foc se vor arde, i va

lu Israil biruina sa.

3. Vaii-se Esevonul, c a pierii

Oai, strigai fele din Raval, încin-

geji-v mijloacele, c Melhol va mer-

ge în strintate; jreoii lui i bo*

ieri lui împreun.

4. Ce v bucurai în câmpii lui

Enachim fala liâmiei? Ceea ce n-
djdueleînlru vistierii, ceea ce zice:

cine va intrâ asupra mea?
5. Iat eu aduc fric preste tine,

zis-au Domnul, de ctre tot împre-

jurul tu, i v vei risipi fiecare

dela faa lui, i nu este cel ce s
v adune.

6. ldumeii acestea zice Domnul:
nu esteînc înelepciune în Teman,

pieril-a sfatul dela cei pricepui, du-

su-s'a înelepciunea lor.

7. Amgitu-s'a locul lor, afunda-

i-v spre edere cei ce lcuii în

Dedan, c grele a fcut; adus-a pre-

ste el în vremea, în care l-am cer-

cetat pre el.

8. C legturi au venit, acetia

nu vor lsa ie rmi, ca furii

noaptea vor pune mâinile lor.

9. C eu am tras pre îsav, desco-

perit-am cele ascunse ale lor, a se

ascunde nu vor puteâ, pierit-a prin

mâna fratelui su, vecinului meu i
nu este. *

10. S lase pre sirmanul tu, ca

s triasc i eu voiu tri i/v-
duvile spre mimndjduesc, c a-

cestea au zis Domnul.

11. Crora nu erâ kge a beâ pa-

harul, au but i tu rtffinovai? Nu
vei fî nevinovat, c viind vei beâ.

14. C asupra mea m'arn jurat,

2ice Domnul, c spre neclcare i
spre ocar i spre blestem vei fi în

mijlocul ei i toate cetile ei vor

iî pustii în veac;

13. Am auzit dela Domnul i ve-

2. Jezecb. 21, 32; Sof. 2, 8. 4. Ps. 51, 6.

8. flvdie v. 5. 12. Evrei 6, 13.

13. Hvdie 1, 1.

stifori la neamuri au trimis, adunai-
v i mergei la ea i s'a sculat la

rsboiu.

14. Mic te-am dat pre tine întru

neamuri, defimat întru oameni.

15. jucria ta a dat în mâna la,

îndrtnicia inimei tale lcuit-a în

gurile pietrilor, luat-a virtutea m-
gurei cei înalte, c a înlat ca vul-

turul cuibul su, de acolo te voiu

surp pre tine.

16. i va fi Idumeia spre necl-

care, tot cel ce va merge la ea se

va înlrislâ i va fiuerâ de toat ra-

na ei.

17. In ce chip s'a surpat Sodo-

ma i Gomora i vecinele lor, au

zis Domnul atotiitorul; nu va e-
dea acolo om i nu va îcuî acolo

fiul omului.

18. Iat ca un leu se va sui din

mijlocul Iordanului Ia locul Ema-
tutui, c degrab îvoiu goni pre ei

dela dânsa i pre cei tineri punei'i

asupra ei, c cine este ca mine?

i cine va sta mie împrotiv? i
cine este pstorul acesta, care va

stâ înaintea feei mele?

19. Pentru aceea auzii sfatul Dom-
nului, care au sftuit asupra ldumeii

i gândul lui, care au gândit asupra

celor ce lcuesc în Teman, de nu

se vor înl împreun cele mai

mici ale oilor, de nu va cdea pre-

ste ei surparea lor.

20. C de glasul sirigrei lor s'a

cutremurat pmântul, i vueful m-
rei nu s'a auzit.

21. Iat ca vulturul va vedeâ i
va întinde aripile sale preste triile

ei i va fi inima celor tari ai ldu-

meii în ziua aceea, ca inima femeii

care se chinuete s nasc.

22. Cu Damascul s'a ruinat, Ima-

lul i Arfatul, c au auzit auz ru

15, Hvdie 1, 4. 17. Facere 19, 24.

18. Iov 41, 1. 22. Isaia 17, 1.
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i-au ieit din fire, mâniealu-s'au

i a se odihnî nu pot.

23. Slbit-a Damascul, înforsu-s'

spre fug, cut^n^A-a cvt^imv^ el

24. Cum n'a prsii cetatea mea,

satul a îttdrlgit?

25. Pentru aceea vor cdeâ tine-

rii în ulifele tale i tofi brbaii cei

rsboinici ai ti vor cdeâ, zice

Domnul.

26. i voiu arde foc în zidul Da-

mascului i va mâncâ rspântiile

fiului lui Ader.

27. La Kidar împrteasa curiei,

pre care o a lovit Navuhodonosor

împratul Vavilonului, aâ au zis

Domnul: sculai-v i v suii asu-

pra Kidarului i umplei pre fiii lui

Chedem.

28. Corturile lor i oile lor vor

lu, hainele i toate vasele lor i
cmilele lor le vor lu loru i
chemai preste ei pieire de prin pre-

jur.

29. Fugii, foarte afundai spre e-
dere, cei ce edei în curte, c a

sftuit asupra voastr împratul Va-

vilonului sfat i a gândit gând.

30. Scoal- te i te ridic asupra

neamului, care este bine aezat, cel

ce ade spre odihn, la care nu suni

ui, nu sunt zâvoare, nu sunt încu-

etori, singuri lcuesc.

31. i vor fi cmilele lor spre

prad i mulimea dobitoacelor lor

spre pieire, i îi voiu vântur pre ei

cu fot vântul, tuni înaintea feii lor

dintru tot hotarul lor, aduce-voiu

sfrâmarea lor, zice Domnul.

32. i va fi curtea lca pasri-

lor i neclcaf pân în veac, nu va

lcui acolo om i nu va edeâ a-

colo fiul omului.

CAP. 50.
Prorocie pentru întoarcerea din robia

Vavilonului.

Cuvântul Domnului, care au grit

asupra Vavilonului.

2. Vestii întru neamuri i auzite

facei, i s nu ascundei, zicei r

luat-a Vavilonul, ruinatu-s'a Vil cel

fr de fric, cel ginga s'a dat lui

Merodah.

3. C s'a suit asupra lui neam
dela miaznoapte, acesta va pune

pmântul lui spre stingere i nu va

fi cine s lcuiasc înfr'însul dela

om pân la dobitoc.

4. In zilele acelea i în vremea

aceea, venî-vor fiii lui Israil ei i
fiii lui Iuda împreun, mergând i
plângând vor merge, pre DomnuL
Dumnezeul lor cutând*

5. Pân la Sion întrebâ-vor calea

pentruc aici vor art faa lor i
vor veni, i vor scp ia Domnul
Dumnezeu, pentruc legturavenic
nu se va uit.

6. Oi pierite s'au fcut poporul meu,

pstorii lor i-au scos pre ei, în muni
i-au fcut pre ei s rtceasc, din

munte în munte au mers, uitat-au

aternutul su.
7. Toi cei ce i-au aflat pre ei i-au

mâncat i vrjmaii lor au zis: n'am

pctuit, în loc de a zice c au p-
ctuit Domnului, împrirea drept-

ii celui ce au adunat pre prinii

lor.

8. Instreinair-vâ din mijlocul Va-

vilonului i dela pmântul Haldeilor,

i ieii i v facei ca berbecii îna-

intea oilor.

9. C iat eu ridic asupra Vavi-

lonului adunri de neamuri din p-
mântul cel despre miaznoapte, i
se va rândui rsboiu asupra lui,, de

acolo se vor lu, precum zvârlitura

24. 4 Iihp. 18, 34. 26. Hirtos U 4, i*.

27. Isaia 21, 16. 30. tezecb. 38, 11.

50. 2. Isaia 13, 2 i 46, 1.

6. Zahr. 10, 2; Mat. 9, 36.

<?. flpoc. 18, 4 9. Isaia. 13, 9.
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rsboiniculuf iscusii nu sc va în-

toarce deart*.

10. i va îi ara Haideiac
i

spre

prad, loji cei ce o prad. pre ea

sfurâ-se-vor, c v veselii i v
prea fliji jefuind motenirea mea.

11. Pentruc ai jucat ca boii în

pajite i împungeai ca taurii, rur

inatu-s'a maica voastr foarte.

12. Infrunlatu-s'a ceea ce v'a n-
scut pre voi, maic întru .buniji,

cea de apoi pustie de neamuri.

13. De urgia Domnului nu se va

locui i va ii spre stingere toat, i
toi cel ce va trece prin Vavilon se

va mâhni i vor uerâ de toat

rana lui.

14. Rânduiti-v asupra Vavilonu-

iui împrejur toi încordând arcul,

sgeta ji asupra lui, nu cruai s-
getiurile voastre cele de mai nainte.

15. i'l biruii de tot pre el, sl-

bit-au mâinile lui, czul-au întritu-

rile lui i s'a spat de tot zidul lui

c izbândire dela Dumnezeu este,

cel ce izbândete asupra lui, în ce

chip el au fcut, facei lui.

16. Pierzând de fot smâna din

Vavilon, toi cei ce i allau pre ei îi

pierdeâ de fot, vrjmaii lor au zis:

nu îi vom prsi pre ei, pentruc

au greit Domnului fiind secerea în

timpul secerturii, de sCtre faa s-
biei Elinefi, fiecare la poporul su
se va întoarce i fiecare la pflîân-

Iul su va fugi. * *

17. Oaie rtcit este în Israil, leii

î-au scos pre el, cei dintâi 1-a mân-
cat pre el împratul Aur i acesta

apoi oasele lui împratul Vavilonului.

18. Pentru aceea acestea zice Dom-
nul: ial eu izbândesc asupra îm-

pratului Vavilonului i asupra p-
mântului lui în ce chip am izbândit

asupra împratului Asur.

19. i voiu aezâ pre Israil la p-

11. Ioil 3, 2. 15. Ps. 136, 7. 18. Isaia 37,

36, 36.

unea lui i se va pate în Cârmii

i în muntele lui Efraim i în Ga-

laad, i se va stura sufletul lui.

20. In zilele acelea i în vremea

aceea, zice Domnul: vor cutâ strâm-

bfafea lui Israil i nu va fî, i p-
catele lui Iuda, i nu se vor afl;

c milostiv voiu fi celor rmai pre

pmânt, zice Domnul.

21. Cu amar te sue presle el i
presle cei ce lcuesc întru el, is-

bândefe cu sabie i pierde, zice

Domnul i f dup toate i câte po^

runcesc ie.

22. Glas de rsboiu i zdrobire

mare în pmântul Haldeilor.

23. Cum s'a frânt i s'a surpat

ciocanul cel atot pmântul? Cum s'a

fcut spre stingere Vavilonul întru

neamuri?

24. Ridicâ-se-vor asupra ta i nu

vei cunoate, în ce chip ie vei i
lu Vaviloane, te afiai i te luai,

peniruc Domnului ai sttut împro-

liv.

25. Deschi-s'au Domnul vistieria

sa, i au scos armele urgiei sale, c
lucrul Domnului Dumnezeu este în

pmântul Haldeilor.

26. C au venit vremile lui, des-

chide-ji jiini{ele lui, cercai'l pre el

ca o peter i'l pierdei de tot,, s
nu'i fie lui rmi.

27. Secaji'i lui toate roadele i s
se pogoare la junghiere, vai de ei!

C a venit ziua lor i vremea iz-

bândirei lor.

28. Glasul celor ce fug i a celor

ce scap din pmântul Vavilonului,

ca s vesteasc în Sion izbândirea

dela Domnul Dumnezeul nostru.

29. Poruncii asupra Vavilonului

la muli, la tot cel ce încordeaz

arcul, tbrîti asupra lui împrejur, ca

s nu scape nimeni dela el, rspl-
ti {ii dup faptele lui, dup toate câte

20. Num. 23, 21 ; Ps. 31, 1, 2; Rom. 4, 6, 7.

27. 2 Parai. 36, 18.

29. Isaia 13, 11; loil 3, 4, 7.
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a fcut, facei lui, pentruc asupra

Domnului Dumnezeu sfântul lui 1-

srail s'a împrotivit.

30. Pentru aceea cdeâ-vor tine-

rii lui în uliile lui, i toi brbaii
cei rsboinici ai lui se vor lepda,

zis-au Domnul.

31. IaW eu asupra ta semeule,

zice Domnul, c i-a venit ziua ta

i vremea izlMndmi tale.

32. i va slbi semeia ta, i va

cdeâ, i nimeni nu va fi, care s
o ridice pre ea, i voiu aprinde foc

în dumbrava lui,
;
l va mistui toate

cele de prin prejurul ei.

33. Acestea zice Domnul puteri-

lor : asupritu-s'au de iot fiii lui îs-

rail i fiii lui luda, împreun fofi

cei ce i-au robit pre ei, i i-au si-

lit pre ei, i n'au vrut s'i sloboaz
pre ei.

34. i cer ce'i mântuele pre ei

tare este Domnul, atotiitorul nu-

mele lui, judecat va judec asupra

împrotivnicilor si, pentru ca s ri-

dice pmântul, i a întrîfat pre cei

ce lcuesc Vavilonul.

.35. Sabie asupri Haldeilor, asu-

pra celor ce lcuesc Vavilonul, a-

supra dregtorilor lui, i asupra în-

elepilor lui.

35. Sabie presle rsboinicii lui,

i vor slbi.

37. Sabie preste caii lor i pre-

sfe carele lor i preste amestec-
tura xea din mijlocuUui, i vor îi

ca femeile; sabie preste vistieriile

lui, i se vor risipi.

38. Preste apa lui, în care ndj-
duiâ, i se vor ruinâ, c pmân-
tul celor cioplite este, i în ostroa-

ve se prea fleâ.

39. Pentru aceea lcuesc nluciri

în ostroave, i vor lcui întru ele

fetele sirenelor, nu se va mai lcui

înc în veac.

SI. Isaia 13, 11. 37. Dan 5, 23.
38. Isaia 2, 8.

40 In ce chip au surpat Domnul
Sodoma i Gomora i celelalte, care

erau în hotarele lor, zis-au Domnul,

nu va lcui acolo om, nici va ne-

mernici âcolo fiul omului.

41. Iat, popor vine dela miaz-
noapte, i neam mare, i împrai
muli se vor scul dela marginea

pmântului.

42. Care are arc i sabie, silnic

este, i nu'i va fi mil, glasul lui

ca mrea va suna, pre cai vor în-

clecâ gtii, ca focul spre rsboiu

asupra ta lata Vavilonuîui.

43. Auzit-a împratul Vavilonuîui

auzul lor, i au slbit mâinile lui,

necazul 1-a biruit pre el cu dureri

ca ale celei ce nate.

44. Iat, ca un leu se va sui dela

Iordan la Ghetan, c curând îi voiu

goni pre ei dela el, i pre tot tâ-

nrul asupra lui îl voiu pune; c
cine este ca mine? i cine va st
împrotiva mea? t cine este psto-

rul acesta, care va st înaintea fe-

ii mele ?

45. Pentru aceea auzii sfatul Dom-
nului, care i-au sftuit asupra Vavi-

lonuîui, i gândurile lui, care le-au

gândit asupra celor ce lcuiesc Hal-

deia, de nu se vor stric mieii oi-

lor lor, de nu va pieri punea de

la ei.

46. C de glasul lurii Vavilonu-

îui se va cutremur pmântul, i
strigare întru neamuri se va auzi.

CAP. 51.

Prorocie pentru pieirea Vavilonuîui.

Acestea zice Domnul: iat eu ri-

dic asupra Vavilonuîui i asu-

pra celor ce lcuesc Haldeia, vânt

i arsur strictoare.

2. i voiu trimite asupra Vavilo-

nuîui batjocoritor, i'l vor necinsti

40. Facere 19, 24, 25. 42. Isaia 5, 30.

44. Iov 41, 1; Isaia 13, 3. ,

51. 2. Isaia 41, 16; Iezecb. 22, 15.
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pre el i va sfricâ pmântul lui, vai

asupra Vavilonului de prin prejur în

ziua chinuirii lui 1

3. Asupra lui s înfinz cel ce

încordeaz arcul su, i asupra lui

s pue armele sale, i s nuv fie

mil de tinerii lui, i stingsfi toat

puterea lui.

4. i vor cdeâ rnifi în pmân -

tul rialdeiîor. i împuni dinafar

lui.

5. Pentruc n'a vduvit Israil, i
luda dela Dumnezeu afoffiitorul, c
pmântul lor s'a umplut de strâmb-

late de sfinit lui Israil.

6. Fugii din mijlocul Vavilonului,

i s'i mântuiasc fiecare sufletul

•su, i s nu v lepdafi întru

strâmbtatea lui, c vremea izbân-

direi lui este dela Domnul, rspl-
tire rspltete lui.

7. Pahar de aur este Vavilonul în

mâna Domnului, care îmbat lot

pmântul, din vinul lui au but nea-

muri, pentru aceea s'au cltit.

8. i fr de veste a czut Vavi-

ionul, i s'a zdrobit, plângei'l pre

el, luai rin la stricciunea lui,

c doar se va vindeca.

9. Vindecat-am Vavilonul, i nu

s'a vindecat, prsit-am pre el, i
s mergem fiecare în pmântul su,
c s'a apropiat la cer judecata lui,

ridicatu-s'a pân la stele.

10. Scos-au" Domnul judecata lui,

venifi i s vestim în Sion lucru-

rile Domnului Dumnezeului nostru.

11. Gti)i sgeile, umpleji tolbele,

ridicat-au Doninul duhul împratului

Midenilor, c asupra Vavilonului este

urgia lui, ca s'l piarz de tot pre

«1, c izbânda Domnului este, iz-

bânda poporului lui este.

12. Preste zidurile Vavilonului ri-

dicai semn, tocmii tolbele, ridicai

pzi, gtii arme, c s'a apucat, i

6. Isaia 48, 20; Hpoc. 15, 4,

8. 46, 11; Isaia 21, 9; Hpoc. 14, 8.

va face Domnui cele ce au grit a-

supra celor ce lcuesc Vavilonul.

13. Cel ce lcuete preste ape
multe i pre mulimea vistieriilor

sale, venit-a sfâritul tu cu ade-

vrat la ficatul tu.

14. C s'au jurat Domnul pe bra-

ul su, c te va umpleâ de oameni

ca de lcuste i vor rspunde asu-

pra ta cei ce se pogoar.

15. Domnul cel ce au fcut p-
mântul cu puterea sa, cel ce gte-
te lumea cu înelepciunea sa, cu

priceperea sa au întins cerul.

16. Spre glas au pus sunetul a-

pei în cer i au ridicat nori dela

marginea pmântului, fulgerile spre

ploaie le-au fcut i au scos lumi-

n din vistieriile sale.

.17. Nebunil-a omul de minte, ru-

inatu-s'a tot argintarul de cele cio-

plite ale lui, c minciuni a topit i
nu este duh întru ele.

K

18. Indeert sunt faptele defimate,

în vremea cercetârei lor vor pieri.

19. Nu 'este ca aceasta partea lui

lacov, c cel ce au zidit toate, a-

j
cela este motenirea lui, Domnul

j
este numele lut.

20. Risipeti tu mie vase de rs-
boiu i eu voiu risipi întru tine nea-

muri i voiu ridic dintru tine îm-

prai.

21. i voiu risipi întru tine calul

i clreul lui i voiu risipi întru

tine care i clreii lor.

22. i voiu risipi întru tin2 tânr
i fecioar i voiu risipi întru tine

brbat i femeie.

23. i voiu .risipi întru tine p-
storul i turma lui, i voiu risipi

întru fine plugarul i artura lui, i
voiu risipi întru fine domnii i po-

vjuitorii ti.

24. i voiu rsplti Vavilonului

i tuturor celor ce lcuesc Haldeia

14. Hmos 6, 8. 15. Facere 1, 1; Iov 9, 8,
24. Plâng. 1, 21.
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toate râutâjile lor, care au fcui a-

supra Sionului, înaintea ochilor vo-

tri, zice Domnul.

25. Iat eu clre tine muntele cel

stricai, care stric lot pmântul, i
voiu întinde mâna mea asupra ta,

i te vpiu prvli dela pietre i te

voiu dâ pre tine ca un munte pârlit.

26. i nu vor lu dela line pia-

tr la unghiu i piatr la temelie, c
spre stingere vei îl în veac, zice

Domnul.

27. Ridicai semn deasupra p-
mântului, trâmbitaji întru neamuri

cu trâmbi|, sfinii preste el nea-

muri, vestii preste el, împrai ri-

dicai dela mine, i Ahanazeilor, pu-

nei preste el tocmire de sgetturi

suii asupra lui clrime, ca muli-

mea lcustelor.

28. Suii asupra lui neam, pre îm-

pratul Midilor i atof pmântul i
pre toi povtuitorii lui i pre to^i

domnii lui.

29. Cutremuratu-s'a pmântul i
1-a durut, c s'a ridicat asupra Va-

vilonului gândul Domnului, ca s
pue pmântul Vavilonului spre pu-

stiire i spre nelcunv.

30. Sfâritu-s'a rsboinicul Vavi-

lonului, cel ce d rsboiu, edeâ-
vor. acolo întru încunjurare, sirâ-

matu-s'a triea lor, fcutu-o-a ca ni-

te femei, ars-a lcaurile lui, frânt-a

zvoarele lui.

31. Cel ce gonete spre întâmpi-

narea celui ce gonete va gonV i
c«l ce vestete spre întâmpinarea

celui ce vestete, ca s vesteasc
împratului Vavilonului, c s'a fiiat

cetatea lui.

32. La cea de pre urm a trec-

torilor lui s'a luat, i adunrile lui

le-a ars cu foc, i brbaii lui cei

rsboinici ies.

33. C acestea zice Domnul: casa

26, Isaia 13; 19, 20. 27. loil 3, 9.

28, Isaia 13, 17, 29. Jsaia 13, 20.

împratului Vavilonului ca spicele

cele coapte se va freerâ, înc pu-

in i va venî secerea ei.

34. Mâncatu-m'a pre mine, împr-
Jilu-m'a Navuhodonosor împratul

Vavilonului, apucatu-m'a întunerec

suptire, înghi{ilu-m'a ca un balaur,

umplutu-'a pântecele su, din de-

sftarea mea m'a scos.

35. Trudele mele i chinurile mele

asupra Vavilonului, grâl-va ceea ce

lcuete Sionul i sângele meu a-

supra celor ce lcuesc Haldeia, grl-

va Ierusalimul.

36. Pentru aceea aceasta ziceDom-
nul: iat eu voiu judec pre împro-

ti"nicul tu i voiu izbândi izbânda

fa, i voiu pustii marea lui i voiu

uscâ izvorul lui.

37. i va fi Vavilonul spre pusti-

ire i nu se va lcui. =.

38. C împreun ca leii s'au scu-

lat i ca puii leilor.

39. Intru înfierbântarea lor dâ-voiu

adpare lor i'i voiu îmbfâ pre ei

ca s ameeasc i s doarm somn
venic, i nu se vor sculâ, zice Dom-
nul.

40. i pogoar pre ei, ca mieii

la junghiere i ca berbecii cu iezii.

41. Cum s'a prins i s'a vânat

fala alot pmântul? Cum s'a fcut

Vavilonul spre pustiire întru nea-

muri?

42. Suifu-s'a asupra, Vavilonului

marea cu sunetul valurilor ei i s'a

acoperit.

43. Fcufu-s'au cetile lui ca p-
mântul cel fr de ap i neumblat,

nu va lcul întru el nici un fiu de

om, nici va rmâneâ întru el fiul

omului.

44. i voiu izbândi asupra Vavi-

lonului i voiu scoate din gura lui

cele ce a înghiit, i nu se vor mai

adun la el neamurile i în Vavi-

36. 50, 21, 39; 41. 25, 26. 42. jsaia 8, 7
i 14, 23. 44. 2 Parai. 36, 7; Ezdta 1, 7;

Dan. 1, 25 Mih. 4, 13.
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Ion vor cdeâ rniii atot pmântul.

45. Cei scpai din pmânt mer-

gei i nu stai, cei de departe po*

menii pre Domnul, i Ierusalimul

s se suie asupra .inirnii voastim

46. Ruinatu-ne-ain, c am auzit

ocara noastr; acoperit-a necinstea

obrazului nostru, c au venit cei de

alt neam la sfintele noastre, la casa

Domnuiuîm. f

47. Pentru aceea iat vin zile, zice

Domnul i voiu izbândi asupra ce-

lor cioplite ale lui i în tot pmân-
tul lui cdeâ-vor rni{i.

48. C de se va înl Vavi-

lonul ca cerul, i de se va întri în-

nltimea vârtulei ;îui, dela mine vor

venî cei ce'l vor pierde pre el zice

Domnul.

49. Glasul strigrii în Vavilon i
zdrobire mare în pmântul Haldeilor-

50?<îCau pierdut Domnul Vavilo-

mâ^i au pierdut dela el glas mare,

care rsun ca apele cele multe,

dat-a spre perire glasul lui.

1 C a venit asupra Vavilon ului

chinuire, prinsu-s'au rzboinicii lui,

înfricoa tu- s'a arcul lor,c Dimne-
zeu este cel ce rspltete lor.

52. i va îmbfâ pre povuitorii

lui i pre îr^elepîi lui, i pre dom»
nii lui, zice împratul, Domn Afot-

iitor numele lui.

53. Acestea zice Domnul : zidul

împratului Vavilonului s'a lit, s-
pându-se de pt se va spâ t; por-

ile lui cete înalte se vor arde, o-

sfenesc popoarele îndeert i nea-

muri dela început se vor strtcâ.

54, Cuvântul, care au poruncit Dom-
nullui leremia prorocul, ca s'l spue

Iui Sraia feciorul lui Niriu fiul lui

Maaseu, când mergeâ dela Sedechia

Împratul lui Iuda în Vavilon, în a-

nul al patrulea al împriei lui i
Saraia erâ boierul darurilor.

47. Isaia 46, 1, 2. 53. Htnos 9, 2.

55. i a scris leremia toate relele

care vor venî presie Vavilon, întru

o carte toate cuvintele acestea, care

sunt scrise asupra Vavilonului.

56. i a zis leremia ctre Saraia:

când vei venî în Vavilon t vei ve-

deâ i vei citi toate cuvintele acestea,

57. Vei zice : Doamne 1 Doamne l

Tu ai grit asupra locului acestuia,

ca s'l pierzi pre el i ca s nu fie

întru el lcuifori dela om pân la

dobitoc, c pustiire în veac va fî.

58. i va fi când vei tceâ a ceti

cartea aceasta, vei iegâ de ea o pia-

tr i o vei arunc în mijlocul Eu-

fratului i vei zice:

59. Aâ se va surp Vavilonul i
nu se va scul de ctre fa ta rele-

lor, care eu ie aduc asupra liii.

CAP.ll
Pustiirea Ierusalimului, Evreii dui

roii în Vavilon.

Fiind de douzeci i unul de ani

Sedechia, când împrteâ el i
unsprezece ani a împrtit în Ieru-

salim i numele mamei lui Amifaal

fata lui Ierie din Lovena.

2. i a fost în anul al noulea al

împriei lui în luna a noua, în

zece ale lunei, venit-a Navuhodono-

sor împratul Vavilonului, i toat

puterea lui asupra Ierusalimului, i
a fcut ant împrejur, i 1-a zidit ctf

pietre de patru picioare.

3. i a venit cetatea la strâhsoare

pân în al unsprezecelea an al îm-

pratului Sedechia.

4. In luna a patra, la nou ale lu-

nei, s' întrit foametea în cetate

i n'âvea pâine poporul locului.

5. i s'a rupt cetatea i toti oa-

menii cei de rsboiu au ieit noap-

tea despre calea porii între mijlo-

cul zidului i între celalf dinaintea

52. I- 4 hnp. 24, 1 i 24, 18.

4. 4 Imp. 24, 3; Ptâng. 2, 11, 12 i 4, 4, 5.

5 4 Imp. 24, 4.
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zidului, care efâ în preajma grdi-

nei împratului, i Haideii împreju-

rul cetii, i a mers la calea cea

despre Aravâ.

6. i a alergai puterea Haldeilor

dinapoia Împratului i 1-a ajuns pre

el dincolo de Ierihon i toate slu-

gile lui s'au risipit dela el.

7. i a prins pre împratul i l-a

adus pre el la împratul Vavilonu-

lui în Deviata i i-a grit lui cu ju-

decat.

8. i a junghiat împratul Vavi-

Idnuluî pre fiii lui Sedechia înaintea

ochilor lui, i pre foi boierii lui luda

i-a junghiat în Deviata.

9. i ochii lui Sedechia i-a scos

i l-a adus pre el împratul Vavi-

lonului în Vavilon i l-a dat pre el

ia casa morii, pân în ziua în care

a murit.

10. i în luna a cincea în zece

ale lunii venit-a Navuzardan cel mai

mare preste buctari, care stâ îna-

intea fefii împratului Vavilonului,

în Ierusalim.

11. i a ars casa Domnului i
casa împratului, i toate casele ce-

tii, i toat casa mare o a ars cu

foc.

12. i tot zidul Ierusalimului de

prin prejur l-a surpat puterea Hal-

deilor, care er cu mai marele pre-

ste buctari.

13. i pre cei rmai ai poporului

i-a lsat mai marele preste buctari,

s fie vieri i plugari.

14. i stâlpii cei de aram din

casa Domnului i-au zdrobit i marea
cea de aram din casa Domnului
o au zdrobit Haideii, i au luat a-

rama el i o au dus în Vavilon, i
cununa.

15. i paharele i toate vasele

cele de aram, cu care slujeâ.

16. i amfolurile i masmarotu-

6. 39, 1. 8. Plâng. 4, 20. 9. 4 Imp. 24, 7.
11. 4 Imp. 24, 9. 14. 4 Imp. 24, 13.

rile i turnrile cele de desupi i
sfeniefie i cuile i cuile cele

de atfr i cele de argint, le-a luat

mai marele preste buctari.

17. i doi stâlpi i o mare, t
doisprezece vitei de aram cei de

de desuptul mrii, care i-a fcut îm-

pratul Solomon la casa Domnului,

crora nu er cumpnire armii lor.

18. i stâlpii de* treizeci i cinci

de coti înlimea unuia, i funie de

doisprezece coji prin împrejurul lui»

i grosimea ei de patru degete îm-

prejur.

19. i cpfân preste ei de a-

ram, i de cinci coti de înalt co-

vârirea unei cptâni i mreja t
rodie preste cpfân prin împre-

jur, toate de aram.
20. Aijderea al doilea opt rodii

la un cot la cei doisprezece coti,

i erau rodiile nouzeci i ase o

parte, i erau toate rodiile o sut
preste mreje împrejur. ^

21. i aluat cel mare preste buc-
tari pe preotul cel dinfâiu i pe

preotul al 'doilea, i pre cei trei,

cari pzesc calea.

22. i din cetate a luat pre un

famen, care erâ cârmuiior oame-

nilor celor râsboinici, i apte oa-

meni numii, cari erau în fata îm-

pratului, cari s'au aflat în cetate;

i pre scriitorul puterilor, i pre

scriitorul poporului a tot pmântul,

i asezeci de oameni din poporul

pmântului; cari s'au aflat în cetate.

23. i i-a luat pre ei Navuzardan

cel mai mare preste buctari, i i*a

adus pre ei la împratul Vavilonu-

lui în Deviata în pmântul Ema-

lului.

24. i i-a ©morîi pre ei împ-
ratul Vavilonului în Deviata în p-
mântul Ematului.

17. 3 Imp. 7, 22; 2 Parai. 4, 2.

18. 2 Pacal. 3, 14; 3 Imp. 7, 15.

21. 4 Imp. 24, ÎS.

24 4 Imp. 24, 21.
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25. i a fost în al treizeci i ap-
telea an, dupce s'a strinat Ioa-

ehim împratul lui luda în juna a

dousprezece, în douzeci i patru

ale lunei, a luat Ulemadahar împ-
ratul Vavilonului în anul în care s'a

fcut împrat, pre Ioachim împra-
tul lui Iuda, în luna a zecea la dou-
zeci i patru ale lunei, i 1-a scos

pre el din casa în care se pziâ.

26. i i«a grit lui bune, i a pus
scaunul lui deasupra împrailor,
cari erau împreun cu el în Vavilon.

27. i a schimbat îmbrcmintea
temni|ii lui, i rnâncâ pâine puru-

rea înaintea fejii lui în toate zilele

care a trit, i rânduial er lui s
se deâ pururea dela împratul Va-

vilonului, în fiecare zi, pân în ziua

în care a murit.



PLÂNGERILE PROROGULUI IEREMIA

CAP. 1.

Nevoile i pricinile lor.

ALEF
i a fost dupce s'a robit Israil

i Ierusalimul s'a pustiit, ezut-a

Ieremia plângând i a plâns plân-

gerea aceasta spre Ierusalim i a

zis: cum a ezui singur cetatea a-

ceasta cea cu multe popoare, fcu-

tu-s'a ca o vduv cea cu multe

neamuri, care domneâ presfe ri,

ajuns-a birnic.

BET
2. Plângând, a plâns noaptea i

lacrmile ei pre obrazul el, i nu

erâ cine s o mângâe pre ea, din

toi cei ce o iubeau pre ea, toi cei

ce o iubeau pre ea s'au lepdat de

ea, fcutu-s'au vrjmaii ei.

GHIMEL
3. Inslrinatu-s'a Iudeia de sme-

renia sa, i de mulimea robirii sale

a ezut întru neamuri, n'a aîiat o-

dihn toi cei ce o gonesc pre ea,

o au prins pre ea în mijlocul celor

ce o necjesc.

DALET
4. Cile Sionului plâng, pentruc

nu sunt cei ce veneau la serbare,

toate porile lui perife sunt, preoii

lui suspin, fecioarei? lui duse sunt,

i el se amrte întru sine.

1. 1. Isaia 3, 25; lezech. 5, 5.

2. Ierem. 13, 17 i 22, 20.

HE
5. Fcutu-s'au cei ce'l necjesc pre

el spre cpetenie, i vrjmaii lui

spre cârmuire, c Domnul l-au sme-

rit pre el, pentru mulimea pgânâ-
filor lui, pruncii lui mers-au în ro-

bie, înaintea leei celui ce'i nec-
jete.

VAV
6. i s'a ridicat dela lata Sio-

nului toat podoaba ei, fcutu-s'au

boierii ei ca berbecii, cari n'au a-

flaf pune i mergeau cu neputin
spre faa celui ce'i gonete.

ZAIN

7. Adusu-'a aminte Ierusalimul

de zilele smereniei sale i ale îm-

pingerilor sale, de toate poftele sale

câte erau din zilele cele din început,

când a czut poporul lui în mâi-

nile celui ce'l necjete, i nu este

cine s'i ajute lui, vzând vrjmaii
lui au râs de înstrinarea lui.

HET
8. Pcat a svârit Ierusalimul,

pentru aceea spre cltire s'a fcut,

toi cei ce'l mreau pre el, smeritul

1-a pre el, pentruc au vzut rui-

narea lui, i înc suspinând el s'a

întors* fn trud.

TET
9. Necuriea lui înaintea pori-

5. Isaia 3, 11.

8. H 2 Lege 32, 28; Isaia 47, 3.

9. lezech. 24, 6.
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lor lui, nu 'a adus aminte de cele

de pre urm ale sale, pogorît-a cele

prea înlate, nu este cines'l mân-

gâe pre el, vezi Doamne smerenia

mea c s'a mrit vrjmaul.

IOD
10. Mâna sa a întins cel ce îl ne-

cjete la toate poftele lui, pentruc
a vzut neamuri intrând" la sfinirea

lui, de care a poruncit, s nu intre

ele la biserice ta.

CAF
11. Tot poporul lui prea suspi-

nând, cutând pâine, dat-a cele pof-

tite ale sale întru mâncare, ca s
întreasc sufletul, vezi Doamne i
privete, c s'a fcut necinstit.

LAMED
12. Toi cei ce merg la voi pre

cale, întoarcei-v i vedei de este

durere, ca durerea mea, care s'a f-

cut, rspunzând întru mine smeri-

tu-m'au Domnul în ziua urgiei iui-

mei mâniei sale,

MEM
13. Dintru înlimea sa trimis-au

foc, în oasele mele pogorîtu-l-au

pre el, întins'au mreje picioarelor

mele, întorsu-m'am înapoi, dafu-

m'au Domnul spre pierire, toat ziua

spre durere.

NUN ,

14. Privighialu-s'a spre necuriile

mele, în mâinile mele s'a încletat,

suitu-s'a preste cerbicea mea, sl-

bit-a vîrtuiea mea, c au dat Dom-
nul în mâna mea dureri, nu voiu

pute s stau.

SAMECH
15. Ridicat-au pre toi cei tari ai

mei Domnul din mijlocul meu, che-

mat-au preste mine vreme,cas zdro-

biasc pre cei alei ai mei, clcat-au

Domnul teascul fecioarei fetei lui

luda, pentru acestea eu plâng.

11. Ierem. 52, 6.

15. Isaia 13, 3; Ierem. 50, 44.

AIN

16. Ochiul meu a izvorît ap, pen-

truc s'a deprtat dela mine cel ce

m mângâe, cel ce întoarce sufle-

tul meu, pierit-au fiii mei, pentruc

s'a întrit vrjmaul.
PE

17. Infins-a Sionul mâna sa, nu

este cine s'l mângâe pre el, po-

runcil-au Domnul lui Iâcov, c îm-

prejurul lui vor fl cei ce'l necjesc

pre el, fcutu-s'a Ierusalimul, ca cel

ce este în mijlocul lor.

ADE
18. Drept este Domnul, c gura

lui am amrît, auzii dar toate po-

poarele i vedei durerea mea; fe-

cioarele mele i tinerii mei au mers

în robie.

COF
19. C arri chemat pre iubiii mei,

iar ei m'au amgit, preoii mei t
btrânii mei, în cetate s'au sfârit,

c au cerut mâncare lor, pentru ca

s se întoarc sufletele lor i n'au

aflat.

RE
20. Vezi Doamne cm necjesc,

pântecele meu s'a turburat i ini-

ma mea s'a întors întru mine, c
amrându-m m'am amrît, dinar

far m'a fcut fr de fii sabia Ca

moartea în cas.

IN
21. Auzii dar c suspin eu, "nu

este cine s m mângâe pre mine,

toi vrjmaii mei au auzit rutile

mele i s'au bucurat, c tu ai f-

cut, adus-ai zi, numit-ai timp, î-

cutu-s'a mie vaiî vail

THAV
22. S intre toat rutatea lor în-

naintea feei tale i'i greete pre

ei, în ce chip au fcut ei greale

pentru toate pcatele mele, c multe

16. Icrem. 13, 17 i 14. 17.

18. l lmp. 12, 15; Iov 8, 3.

19. Ierem. 30, 14.

20. Isaia 16, 11; Ierem. 14, 18.

21. Ierem. 51, 24.
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sunt suspinurile mele i inima mea
se mâhnete.

CAP. 2.

.
Stricarea .cetei i a Biserieei.

ALEF

Cum au întunecai cu iuimea sa

Domnul pre fata Stanului? A-

runcat-au din cer pte pmânt mri-
rea lui Israil, i nu i-a adus aminte

de cel de supt picioarele sale.

BET ; "
,

:

2. In ziua urgiei sale prpdit-au
Domnul, necruând, toate cele îru-

moase ale lui Iacov le-au surpat cu

mâniea sa, triile fetei lui Iuda le-au

lipit la pmânt, surpat-au împria
ei i pre domnii ei.

GHIMEL
3. Sfrâmat-au cu iujimea mâniei

sale tot cornul lui Israil, întors- au

înapoi dreapta sa de ctre fa {a vrj-

maului i a a|â}af întru Iacov ca

focal vpaea i a mâncat toate cele

dimprejur.
DALET

4. Intin-au arcul su ca un vrj-

ma, întârit-au dreapta sa ca un ne-

prieten i au omorît toate cele pof-

tite ale ochilor mei în cortul fetei

Stanului, vrsat-au ca focul mâniea

sa.

HE
5. Fcutu-s'au Domnul ca un vrj-

ma, prpdit-au pre IsrajV prp-
dil-au toate întririle lui, siricat-au t-

riile lui i au înmul|if fetei lui Iuda

smerit i smerit.

VAV
6. i au întins ca o vie slaul

lui, stricf-au srbtoarea lui, uifat-

au Domnul cele ce au fcut în Sion

serbarea lui i a sâmbetei i au înt-

râtat cu pornirea mâniei sale pre

împrat i pe preot i pre boier.

ZAIN
7. Lepdat-au Domnul jertfelnicul

2» 5. Iov 13, 24; 16, 9 i 19, 11.

lui, scuturat-au sfinenia lui, sfrâ-

mal-au cu mâna vrjmaului zidul

nfririlOT iui, glas de rsboiu au dat

în casa Domnului, ca în ziua sr-
btorii

HET
8. Gândif-au Domnul s strice zi-

dul fetei Sionului, întins-au msur,
n'au întors mâna sa dela clcarea

de iot i a plâns cea dinaintea zi-

dului, i tot zidul deodat slbit.

TET
9. lnfiptu-s'au în pmânt porile

lui, pierdutu-s'au i s'au zdrobit z-
voarele lui, pre împratul lui i pre

boierul lui întru • neamuri, nu este

lege, i proroc n'a vzut vedere de

la Domnul.

IOD

10. ezut- au pre pmânt, tcuf-au

btrânii fetei Sionului, pus-au rân
pre capul lor, încinsu-s'au cu saci,

pogorît-au în pmânt pre fecioarele

cele de cpetenie ale Ierusalimului.

CAF '

!h*T

.11. fâritu-s'au în lacrmi ochii

mei, turburatu-s'a inima mea, vr-
satu-s'a în pmânt mrirea mea pen-

tru zdrobirea fetei poporului meu,

când muriâ pruncul i sugtorul în

uliele ceitei.

LAMED
12. Maicilor lor am zis: unde este

grâu i vin? Când leinau ei ca ni-

te rnii în ulijele cet{ei vrsân-

du-se sufletele lor în sânul maici-

lor lor.

MEM
13. Ce voiu mrturisi fie, sau ce

voiu asemn |ie fal Ierusalime?

Cine te va mântui, sau cine te va

mângâiâ fecioar fat Sioane? C
s'a mrit paharul zdrobirei tale, cine

te va vindec?
NUN

14. Prorocii ti au vzut jie de»

9, Ps. 73, 10. 11. Isaia 51, 20 Ps» 87, 9.

13. Isaia 51, 19. 14, Icrem. 2, 8.
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arle i nebunie, i n'au descoperii

nedreptatea ta, ca s întoarc ro-

biea ta, i au vzut jie luri dearte,

i scoateri afari

,
.^SAMEii

15; Plesnif-âu de tine mâinile toi

cei ce-merg pre cale, ueral-au i
au clfircapuj lor de fata "Ierusali-

mului. Aceasta este cetatea, gri-vor,

cununa, mrirei, veseliea atot
j p-

mântul? / V " '
.

, . - AIN

46. Deschî-s'auasupra.ta gura lor,

foi vrjmaii ti uerar i scrî-

nirâ ? dinii i ziser : s o înghiim

pre f ea, c aceasta este ziua, care o

aeptam pre^a, aflatu-o-am pre ea,

vzutu-o-am.
,

17. Fcut-au Domnul cele ce. au

gândit, sfâreau graijul su, care au

poruncit din zilele cele dela începui,

surpai- au i nu s'au milostivit, i au

veselit de tine pre vrjmai, i au

înljat cornul celor ce te necjesc

pre tine.

ADE
18. Strigat-a inima lor ctre Dom-

nul, zidurile Sionului s ,pogo2re

lacrrnica pâraele ziua i noaptea,

nu'i da^ trezie ie, nici s tac lu-

mina ochilor ti. -

COF
19. Scoaî-te, bucur-te noaptea,

ia începturile trejii tale vars ca

apa inima ia^ înaintea fejii Domnu-

lui, ridic ctre el mâinile tale pen-

tru sufletele: pruncilor tf celor, ce

lein de foame la începutul tutu*

ror ieirilor.

RE
20. Vezi Doamne' i privete pre

cine ai prpdit aâ? Au mâncâ-vor

femeile rodul pântecelor lor? Pieri-

ciune fâcâ buctarul, omorî-se-vor

15. Ierem. 25, 9. . . ...

17. Lev. 26, 41; fi 2 Lege 28, 15.

18. Ierem. 14, 17. 19. Ps. 141, 2.

20. 4, 10; a 2 Lege 28, 53.

pruncii cei ce sug tâj? Au ucide-

vei întru sfjnfenîajpomnului pe Preot
i pe Proroc?.,

1N- . .

21. Adormît-au la ieiri pruncul mic
i btrânul.; fecioarele meTe^i tine-

rii mei, mefser în ro6ie, cu sabie

i cu foamele\ai ucis" în zio mâ-
niei tale, fieri-ai i n'ai cruat. .

THA^
22,. Chemat-a ziua

(
srbâtorii. ne-

merniciei mele de prin prejur iji'a

fost jn ziua mâniei Domnului mân-
tuit i rmas, precum ara birutî $
am,, înmuljij pre toi 'vrjmaii mei.

CAP. 3;

Plângerea i rugciunea Prorpcului.

ALEF

Eu brbat vzând srciea, cu fo-~

iagul mâniei lui asupra.înec
2: Luatu-m'a i m'a dus .'la întu-

nerec i nu la lumin. - B

3. Ins întru min£ a întors mâna
sa toat ziua.

7 4

4. Invechit-a trupul meu i pielea

mea, ,oasele mele le-a zdrobita

.

BET -

5. Zidit-a în preajma mea i ayîn-

tunjurat capul meu, i a o,leniHn>

tru cele întunecoase. - z >> •

i 6. Aezalu-m'a ca pre morii cel

din .veac. ' . . t

0H1MEL»

7. Zidit-a în preajma mea i nu

voiu iei, îngreuiata arama mea.

. 8. - i vQiu^ striga i .voiu glsuî,

astupal-a gura-mea..,

DALET
9. ZidJt-a din nou cile mele, a-

stupatu-Je'-a, crrile mele le-a tur-

burat

10. Urs, care pândete este ace-

sta mie ca leul într'ascuns,

11. Gonit-a pre cel deprjali mja

încetat, pusu-m'a stins.

\ 3. 10. Ozie 13, 8.
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. he
. / ,

12 ftrlins-a arcuf âQ i rft'a siâl-

pit, ca arcul la sgeat:^0
'

3

13. Bgat-a în rrunchii mei {ulu-

bele sale.
r

'

./

:

14. Fâculu-rrr'arrV ocar lr tot po-

porul meu, cântare lor roat ziu.
' VaV

15. Sturatii-m'â de amrciune,
îmbtatq-rn'a rfcftieYei

16,. i a* scos cu numr dirrii mei,

hrfritu-rn'a cu cenue.

\f. i a leprla't delk pa su-

îfefuî meu; uitat-arrr ceTe'biîne.
;

18. fraTrrzis': pterif-ff puterea ifiea

i ndejdea mea. deia- Domnul.

; î ZA1N

19. Adusu-ini-am aminte de sr-
ciea mea i de goana amrciunei,
i' a. fierei mele.

20. Cu pomenire voru pomeni i
vâ câttî asupra mea sufletul rrfeu.

21. Pre aceasta-voiu pune la inima

rftea i voiu rbdâ.
HET

*~22„ Mitele Domnului, c nu m'au

prsit pre mine, c nu s'au- sfârit i

îndurrile lui.

23. "Lunile spre dimineji ml'luefe

Dbâi«ne^, c 'nu ne-am sfârit, c
nu s'au sfârit îndurrile lui, dearte

îrf diminei, mult este credina ta.

24. Partea mea este Domnul, zis-a

sufetul meu ^pentru* aceea îl voiu

atept^ pre el. -
.

TET
25. Bun este" Domnul celor ce'l

ateapt pre el, sufletul, câre'l va

cutâ pre el. r
%

261 Bin£ este i va atept" i va

odihni întru mântuirea lui Dumnezeu.
27. Bine este brbatului, când va

ridic jug în tinerelele sale.

28. edeâ-va singur? Va tcea,

pe'htrucii a ridicat Jug preste sine.

13. Iov 30, 9. 15. Ierem. 23, 15 i 8 14.
22. Ps. 102, 9; Esdra 9, 13. 23. Ps. 29, 5.
24. Ps. 15, 5; flvacum 2, 3.

26. Isaia 30, 15,

29; îi va d taic sa cefui ce'l

loWfe* phe e],

J
* sâturâ-se-vd de o-

cri'.
?

jpd*
*

30. C în yeirc' îiîr se va depârtâ

Domnul. '

,P '

' 31."C cel ce au
t
smerii,7rn11osfi-

vî-se-v dup multimea^mijei^sate.

32i N'a rspuns dela" inima s
3

â, î
a smerit pre fiii brbatului.

33. Ca s smereasc supt^picioa-

rele sale pfe toi legaii pmântului.

,

' LAMED
34'. Ca s- abat' judecata brba-

tului în preajma fetei celui înalt.

35. Ca s osândiasc pre om, când

se judec el, Domnul n'aru zis.

36. Cine a zis aâ i s'a fcut?
Domnul n'atf poruncit.

'

37. Din gur celui înalt nu vor ieî

cete rete; d ce" esfe^bun.
... -« MEM T

38. ArTcârlî-va cel ce trefe, br-
batul pentru pcatul su? r

NUN
I 39. Cercefatu-s'a calea noastr i
s'a ecribafi' i ne vom întoarce pân
la Do'fttnu£

40. S lum inimile noastre fn

mâinile noastre în sus ctre cei."
7

41. Pctuit-am, fpgânîf-am, nu
ne-am pocit. u

SAMEH ?
•

.

42. Acoperitu-ne-ai întru mânie î
ne-ai gonit pre noi, omorfiii-ne-ai,

i nu te-ai rnrYosrivit.

43'. Acoperitu-te-ai' cu nor Jre tine

pentru rugciune",
'

AIN.

t 44. Ca s clipesc eu i ca s ne

deprtm ne-ai pus pre noi în mi-

jlocul popoarelor.

45. Deschis-au asupra noastr gii-

râ lor, toi vrjmaii notri.

30. Isaia 57, 16.

37. Isaia 31, 2; Hmos 3, 6.

39. Ps. 118, 59; 2 Cor. 13, 5.

41. Dan 9, 5. 44. t Cor 4, 13.
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46. Frica i spaim s'au feulrfo-

u, ridicare i sfrâmare.

47. Slobozirile, apelor înaintea o-

chilor mei, pentru drâmarea ielei

poporului meu. - .. P

48. Ochiul meu «'a orbii, nu voiu

tceâ, ca s nu fie trezire.

49. Pâ
f
n când se va „pleca i va

vedea Domnul- din cer.

50.
v
Qchiui meu va tânji asupra

sufletului meu pentru, toate fetele

celjei. ^
, .

â'de
. ,

51. Vânând rn'au vânat ca pre o

pasre; „to|i vrjmaii mei în zadar.

52. Ornorît-au în groap viea|a

mea i au pus piatr preste mine.

53. Vrsatu-s'a ap preste capul

meu, is-am: lepdat sunt.

COF
54. Chemat-am numele tu Doam-

ne din groapa cea prea adânc.
55. ^Glasul meu ai ascultat, s nu

ascunzi- urechile tale ta rugciunea

mea. ,
.,.

56. Spre ajutorul meu te-at apro-

piat, în ziua în care te-am chemat

pre tine, mi-ai zis mie: nu te teme.

RE
57. judecai-ai Doamne toate ju-

decile sufletului meu, mântuit-ai

vieaja mea1

.

58. Vzut-ai Doamne turburrile

mele, judecat-ai judecata mea.

59. Vzut-ât toat izbânda lor i
toate gândurile lor4ntrii mine.

_ IN
; ,

e.'A^tt-HI^o^Vrfor^fo^ gân-

durile lor asuprlr mea.
< i "3

r r

61. Buzele celor ce se ridic a-

supra mea i cugetele lorjasupra

mea toat ziua.

62. ederea lor i seuiârea'îor,

privete spre ochii lor.

46. Isaiâ 24, 18. 47. Ps. 116, 136.

52. Pilde 1, 17.

53. Ps. 30, 23; Isaia 38, 11.

63. Rsplti-vei lor r s p l t i r e

,

Doamne', dup faptele mâinilor lor.

, TAV,

'

64. Dâhvei[ lor scufeal; â inimei

mele osterieaî. , \
"

65. Tu pre ei îl.vli gcfttf CU nîl-

nie i'i vei „pierde' pre ei de; supt

cer Doamne. *

Pricina certrei i jndejdea izbvirii*

Gura se va negri aurul? Schimbâ-

se-va * argintul cel bun ? Vrsâ*
tu-s'au piefrile cele sfinte la înce-

puturile tuturor ieirilor.

BET
2. Fiii Siosnului cei cinstii, cei ri-

dicai cu aur, cum s'aiî socotit în-

tre vase de lut, care sunt lucruri

de mâinile olarului?-

GH1MEL . ,

3. i balaurii dezbrcar Jâtele, a-

plecat-au puii lor, fetele poporului

meu spre nevindecare, ca pasrea
în pustie.

.. DALET
,
4. Lipihi-s'a limba sugtorului de

gâtlejul su- pentru seie^jiruncij au

cerut pâine, nu este cine s o frân-

g lor.

HE
5. Cei ce mâncau desftrile s'au

siins întru ieiri, cei ce se apleac

în fi, îmbrcatu-s'au cu gurioiu..

VAV ,

;

6. i s'a mrit frdelegea fetei

poporului meu, mai mult decâtJr-
delegea Sodomului, celui surpat ca

o nevoint i nu i-a. durul întru ea

mâinile.

ZAIN

7. Curjifu-s'au cei sfinii ai ei

mai mult decât zpada, luminatu-

s'au mai mult decât laptele, înche-

gafu-s'a mai mult decât piatra sap-

firului zrnulgerea lor.

4. 6. Fac. 9, 24.
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5

HET,
8. Intunecaju-s'â mai mult decât

spuza chipul lor,, nu s
4
au cunoscut

întru
(

jeiri, ,închegafu-s
J
.a pielea lor

presîe oasele lor, uscaiu-s'a, fcu-

tu-s'a. ca^ un 'lemn.

§. Mai buni erau rniii cei de

sabie, decât cei rnii de foamete,

mers-au împini dela~ roadele ari-

nelor.

IOD
10. Mâinile femeilor celor neîn-

durtoare au- iierf pe pruncii -lor*,

fost-au lor spre mâncare întru sur-

parea fetei poporului meu.

CAF
11. Sfârit-au Domnul mâniea sa,

vrsat-au iuimea mâniei sale i au

aprins foc în Sion i au ars de tot

temeliile lui. >

LAMED
12. N'au crezut împraii pmân-

tului, loji- cei 'ce lcuesc lumea, c
va intrâ vrjmaul i necjitorul prin

porile -Ierusalimului.

MEM , -

13. Pentru pcatele prorocilor lui,

pentru strâmbt{ile -preo|ilor iui,

celoT ce airvrsaf- sânge drept în

mijlocul lui.

NUN
14. Clfilu-s'au priveghetorii lui

întru* ieiri, pângrifu-s'au cu sân-

ge,, neputând ei, atins-au îmbrc~-
minlele lor.

SAMEH
15. Terrji-v dela cele necurate,

chemai J
p>e ei. ferifi-vl ferii-vl

Nu*v atirigeti, c s'au atâjaf- i s'au

i turburat;' zicei întru neamuri: nu

vor mai adaoge a nemernici.
n!

A1N

16. Fa{a Domnului este partea lor,

nu va"* adaoge a privî la ei, fata pre-

- 8. 5, M; Iov 30, 30; letonia 14, 2.

10. Lev'. 26, 295 4 Imp. 6, 29.
11. R 2 Lege 28, 53; Varub 1,2.
13. lezem. 5, 31 i 23, 21.

oilor n'au luat, pre proroci n'au

miluit.

PE
17. -îns* fiind noi s'au sfârit o-

chir
1

" notri, spVe ajutorul nostru în-

deert privind noi am privit la neam,

care nu mânfuete.

ÂDE 1

18. Vânat-am pre cei rnai mici ai

notri, ca s nU mearg ^n uliele

noastre, aprâpiatu-s'a vremea noa-

str, plinitu-s'au zilele noastre, so-

sit-a sfâritul nâstru. *
L ^

COF
19. Sprinteni s'au fcut cei ce ne

goniau pre noi, mai mult decât vul-

turii cerului, presle muni s'-ati afâ-

at, în pustiu ne-au pândtt'pTe noi.

RE 1 " :

20. Duhul fe(ei noastre unsul Dom-
nul s'au prins întru sfricciurifte rioa 1

stre, cruia am zis: întru umbra
lui vom tri întru 'neamuri1 -

IN ; m nfj
»

21. Bucur-te i te vesele'te'Tata

Idumeii, ceea ce leuefi pYe p-
mânt; c i preste fine va frece pa-

harul Dbmnului, îmb'fâ-fe-v'ei i vei

vrs.
TAV -

.....

22. Sîârilu-s'airdelegea ta fat

Sion, nu va adaoge*. îrro a te în-

sfreinâ pre tine, cercefat-a frde-
legile fale fat Edom, descoperit-a

necurfiile tale.
'

cap. :
Rugciunea Prorocului

A du'^i aminte
r

D*oamne, ce s'a f-

iicut nou, privete i vezi ocara

noastr.

2. Motenirea noastr s'a mutat
lliii, casele noastre la streini.

3. Sârmani ne-am fcut, nu este

tat, maicele noastre ca vduvele.

17. Lerem. 37, 7; Isaia 30, 1, 2, 7; iezecfr.

29, 16. 19. H 2 Lege 28, 49, Ietem. 16, 16.
20. Ietem. 52, 8. 9.

21. Ietem. 25, 15, 16.
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4. Apa noastr cu argint o am
but, lemnele noastre cu schimb

au venii. ,

5. Preste cerbicea noasifa ne-am

flonit, ostenit-am, nu ne-am odihnit.

6. Eghipetul a dat mâna, Asur

spre siurarea tor. .

7. Prinii notri au pctuit i
nu sunt, noi frdelegile lor am
purtat.

8. Robi ne^au stpânit pre noi,

mântuit nu este din mâinile ior.

9. Cu sufletele noastre vom a-

duce *pâtfiea J noastr de ctre fa (a

sbiei pustiului. 1
•

-'' 10. Pielea noastr, ca* un cuptor

s'a «fumat, smulsu-s'ade ctre fata

viforului" foametei.

11. Pre femei în Sion au smerii

pre fecioare în cetjile lui îuda.

M2.*J3oiefii cu: mâinile lor s'au

spânEtfrat, btrânii mf's'a-u cinstit.

T3. Cei alei plângere.au luat i'

tinerii* cu lemn au slbit.

14. i btrânii dela poart s'au

5. 10. ^.Sj Ps^ 118, 83. .

965

prsit, cei alei dela cântrile lor

au încetat.

15. Stricatu-s'a bucuria inimei noa-

stre, tnlorsu-s'a întru plângere jo-

cul nostru.

16. Czut-a cununa capului no-

stru i vai nou, c am pctuit.

17. Pentru aceasta s'a fcut du-

rere, întristat este inima noastr,

pentru aceast sjau întunecat ochii

notri. „ .

18. Pre muntele Sionului, c s'a

"stins, vulpi au trecut printr'însul.

19. Tu Doamne în veac vei r-
mâneâ, scaunul tu în .neam. i în

neam.

20/ Penfrace pân în sfârit ne

vei uit' pre -noî? Prsî-ne-vei pre

noi întru îndelungare de zile-?

2Î7 Intoarce-ne pre noi Doamne
ctre line'i ne vom întoarce, rîn-
noiete zilele noastre ca i mâi ria-

inte. .... -
, , 4

22. C lepdând, ne-ai lepdat pre

noi, mâniatu-te-ai spre noi foarte.

2S, leveitî. ii\ Î3. '7S.Ps. 9, T i 101, 13*

21,. Isrem. 31, 18; loan 6, 44.
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. CAP:1. *

Vedeniile Prbrocului Iezectâii.
ft

a icti în anul al ireizecelea^în

Huna a patra, în zjua a. ctacea a

lunci," eram teu în mijlocul robiei la

rîufr H©yar -i s%u deschis cerurile

Pa*n vzutvedeniea lui Dumnezeii.

p2. lnrziua a cinceaa îutiei, acesta

erâ anul al cincilea al robiei împ-
ratului 'toacMm/1 ^ '

r

31 SPa 'fcui " cuvântul-- Domnului

ctre lezechiil feciorul lui Vuzî pre-

otul, în pmântul "Wldeiloirîâ rîul

tiovar, i a fost 'preste mine mâna
Domnului.
" 4. i am vzut, i iat un vânt ridi-

cându-se ieeâ despre miaznoapte,-

i un nor mare într'însul, i lumin
împrejurul lui i foc strlucitor, i
în^mijlocul lui ca o vedere de chih-

ribir în mijlocul focului* i lumin
într'însul.

1

5. i în mijloc ca o asemnare
de patru hiare, i aceast este ve-

derea lor, asemnare de om înfr'în-

sele. " 1

s
1 -

6. i patru ke la ana, l patru

aripi la una.

7. i fluerile picioarelor lor drepte,

i picioarele lor cu pene, i scân-

tei ca arama ce lucete, i uoare
aripile lor.

1. 1. 4 Imp. 24, 12, 16.

4. Ietem. 1, 13 i 4, 12.

8. i mân de om-suptaftipile lor

de câte patru prfile lor.? "

^
-.

*9.„ i fefeje lor i aripele acelor

patru, Jiindu-se una de -alta; iifelele

celor patru nu se. întorceau când

umblau «le, fiecare împjfiajma fejit

sale uiriblâ* . >\-?* -v
10. i asemnarea. fe«lorM$Dr.Jal

de^m, ijâj'de stea 'din dreftpJaffle-

l&r patru, i faj devizei din*siâft^a

celor patru, i faj de vultur laicele

patru." -
I ,^ .,

i 11. i aripile ior întinse deasupra

i celor patru, la fiecare do% aripi

erau împreunate una cu alta, i dou
acopereau deasupra trupului lor.

12. i fiecare mergeâ împreajma

fejei sale, i ori încotro mergeâ vân-

tul, mergeau i ele, i nu se întor-

ceau..^ .

13. i în mijlocul hiarelor vedere

erâ ca de crbuni de foc arztor,

i ca o vedere d«e IScli^învârfindu-

se în mijlocul hiarelor, i lumin
de foc, i din foc ieâ ca un fulger-

14. i*hisrele mergeau i se în-

vârteau ca o vedere de fulger.

15. i am vzut, i iat o roat
erâ pre pmânt, care se tîneâ de

cele patru hiare.

16. i chipul roatelor i fptura

lor în chipul Tarsisului, i asem-
narea a celor patru, i chipul lor

10. Hpoci- 4, 7.
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i fptura lor erâ ca i cum ar l\ roat
în roat.

17. Spre patru pri ale sale mer-

geau, j nu e învârteau când mer-

geau ele.

18.. Nici aveau ele spate, i înl-

ime erâ_ja dânsele, i le-am vzut
pre ele, i. spatele a celor patru

erau pline de ochi împrejur.

19. i când mergeau hiârele, mer-

geau i roatele, care se ineau de

ele, i când se ridicau hiarele de

pre pmânt, se ridicau i roatele.

20. Si ori unde erâ nOrul, acolo

erâ i vântul de mergeâ, i mer-

geau i hiarele, i roatele se ridi-

cau cu dânsele, pentruc duh de

viea erâ îh roate.

21. Când mergeau hiarele, mer-

geau i roatele, i când stau ele,

stau i roatele; i când se ridicau

ele de pre pmânt, se ridicau cu

ele i roatele, c duh de viea erâ

în roate.

22. i asemnare preste capul

hiareîor ca o întrire ca vederea

cristalului, i îniin preste aripile

lor deasupra.

23. i supt înfritur aripile lor

întinse btând una spre alta, fiecare

cu dou împreunate îi acopereâ

trupurile sale.

24. i am auzit glasul aripilor lor,

când sburau, ca un glas de ape multe;

când mergeau ele, glasul cuvântu-

lui erâ ca "un glas de tabr, i
când stau ele, încetau aripile, lor.

25. i iat; glas er deasupra în-

trlturei ce erâprste,capul lor, când

slau ele, se. lsau arjpile; lor.

26. i deasupra înlriturei care erâ

preste capul lor, ca vederea pietrei

sapfirului, i asemnare de scaun,

pre dânsul, i preste asemnarea
scaunului, asemnare ca un chisp de

om deasupra.

27. i am vzut ca o vedere de

chihribar, i ca o închipuire de foc

din luntrul lui împrejur, dela ve-

derea mijlocului i în sus, i dela

vederea mijlocului i pân jos, v-
zut-am vedere de foc, i lucirea lui

împrejur. „ T ..

28. Ca, vederea curcubeului când

este pre nori în zi de ploaie; aa
erâ vederea lucirii prin prejur.

CAP. 2.

Vedema crii.
:

,

Âceasta es'e vederea asemnrii

slavei Domnului, i am vzut i
am czut pre faa mea, i am au-

zit glas grind.

2. i au zis ctre mine: fiul omu-

lui ! Sti pre picioarele tale, i voiu

grî ctre tine.

3. i a venii la mine Duh, i m'a

luat pre mine, i m'a ridicat, i m'a

pus pre picioarele mele, i l-am a-

uzif pre el grind ctre minq, i-

a

zis ctre mine: fiul omului 1 Te voiu,

trimite eu pre tine la casa Iui Israîl,

Ia cei ce m'au amrît pre. mine,-

cari m'au amrît pre mine et i p-

rinii lor pân în ziua de astzi. -

4. i fii tari de obraz i vârtoi

la inim sunt; eu te voiu trimite pre

fine la dânii, i vei zice lor: ace-

stea zice Domnul:
, ^ e

5. Doar, cândvâ vor auzi, i se

vor teme, pentruc este cas am-
rîtoare, i vor cunoate, c proroc

eti tu între dânii.

6. i tu fiul omului 1 S m 1«

temi de ei, i s nu te spimântezi

de faa lor ; pentruc slbateci se

vor face, i se. vor adun asupra ta

împrejur, i în mijlocul scorpiilor

tu lcueti; de cuvintele lor s nu

te temi, i de faa lor snu fespi-

mârjjezi, pentruc este cas amrî-

loare.

7. i vei gri cuvintele mele c-

2. 2. Dan 10, 11.

3. Ieremia 3, 24. 6. Mih. 7, 4.
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tre ei, doar cândva vor auz! sari

se vor teme, penfruc este cas a-

mrîtoare.
^

8. i tu fiul omului! Ascult pr'e

cel ce grete ctre tine, i nu fii

amrîtor ca i casa cea ârnrîtoare,

deschide gura ia, i mnânc ceea

ce'fi dau eu ie.

9. i arn vzut, i iat mân în-

tins ctre mine, i într'însa înce-

putul crii.

10. i, o au desfcut înaintea mea,

i erâ scris înluntrul i dinafar,

i erâ scris într'însa plângere, cân-

tare i vai.

CAP. 3.

Vedenia proroculiii.

i au zis ctre mine : fiul omului 1

Mnânc cartea aceasta, i mergi

f grete fiilor lui Israil.

2. i am deschis gura mea, i
rrjl-a bgat în gur cartea aceea.

3. i- au zis ctre mine: fiul omu-
lui! Gura ta va mânc, i pântecele

tu se Va sfurâ de cartea aceasta,

care se d Jie. i o am mâncat, i
s"a îcur

1

gura mea dulce ca mierea.

4. i a zis ctre mine: fiul omu-
lui] mergi, i intr la casa lui Israil,

i grete cuvintele mele ctre ei.

5. C nu te trimit la popor
adânc la cuvânt i greu îa limb;
ci ta casa liii Israil.

6. Nici la popoare multe de alt

vorb sau d^ alt limb, nici la cei

grei la limb a cror cuvinte s nu

le înelegi, c1' de le-ai ii trimes

la aceia, fr îndoial tc-ar fi a-

scultat.
v

7. Iar casa lui îsril Mi va vreâ

s te asculte, penfruc nu vor sm asculte pre mine, c toat casa

iui Israil este îndrtnic i vâr-

toas la inim.

8. Hpoc. 10, 9.

3. 1. Hpoc. 10, 9.

3. Hpoc. 10, 9-10. 4. lemn. i, 17.

8. i iat am dat fata ta mai tare

decât feele lor, i biruina ta mai

vârtoas de cât biruina lor.

9. C va S pururea mai tare de

cât piatra biruina ta; s nu te temi

de ei, nici s te sperii de faa lor,

pentruc es.te cas arrirîtore.

10. i au zis ctre mine : fiul o-

mului 1 Toate cuvintele niele^ cgre

le-am grit ctre tine, le tâ în inima

ta, i cu urechile taie s le auzi.

11. i mergi, intr la robie la fiii

poporului tu, i vei gri ctre eî,

i vei zice : acestea zice Domnul,

doar vor auzi i se vor muiâ.

12. i m'a luat Duh, i am auzit

dinapoia inea glas de cutremur

mare, zicând : binecuvântat este

mrirea Domnului din locul su.
13. i ani vzut glasul aripiior

hiareîor, care zbur una ctre alta,

i glasul roatelor iindu-se de ele,

i glasul cutremurului.

14. i Duhul Domnului m'a ridi-

cat pre mine, i m'a luat, i am
mers pre sus întru pornirea duhu-

lui meu, i mâna Domnului a /fost

cu mine tare.

15. i am intrat în robie pre sus,,

i am încunjurat pfe cei ce lcu-

iesc la rîul Hovar, cari erau ,acblo t

i am ezut acolo apte zile âme-

stecându-m în mijlocul lor.

16. i a (ost dup acele apte zile,

s'a fcut cuvântul Domnului
;
ctre'

mine, zicând:

17. Fiul omului! Socotitor te-am

dat pre line casei lui îsrail, i vei

auzi din gura mea Cuvânt, i'i vei

înfricoa pre ;eîMela mine.

18. Când voiu zice eu celui fr-
delege: cu moarte vei muri, i n'ai

osebit, nici ai grit celui frdelege,

ca s se întoarc dela cile sale,

i s fie viu ; cel frdelege acela

întru nedreptatea sa va muri, i sân-

8. letemia 1, 18.

9. Ierem. 1, 8, 17; 5, 3- 17. 1 Tim. 3, 1.
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gele lui din mâna fa îl voiu cere. î

19. i de vei osebl i vei gri ce-
!

lui frdelege, i nu se va întoarce

dela frdelegea sa i dela calea sa;

cel frdelege acela întru nedrepta-

tea sa va muri, i tu vei mântui su-

fletul tu.

20. i de se va abaîe, dreptul de

la dreptile sale, i va face fr-
delege, i voiu dâdiin înaintea fe-

tii lui, el va muri, pentruc nu i-ai

vestit lui, i întru pcatele lui va

muri, câ nu se vor pomeni drept-

ile lui, care a fcut, i sângele lui

din mânsTia îl voiu cere.

21 Iac de vei spune tu dreptului,

ca s nu pctuiasc, i el nu va

pctui, cel drept cu viea va vie-

ui, c ai spus, lui, i tu vei mân-
tui" sufletul tu.

22. l au fost preste mine mâna
Domnului, i au zis ctre mine: scoa-

l-te i iei la câmp, i acolo se va

gri ctre tine.'

23. i rri'am sculat i am ieit la

câmp, i iat acolo mrirea Dom-
nului slâ, "în ce chip erâ vederea,

i precurrf erâ mrirea Domnului,

care, o am vzut la rîul tiovar, i
am czut pre faa mea.

24. i au vehit preste mine Duh,

i m'au pus pre picioarele mele, i
au grit ctre mine, i fni-au zis mie:

intr i te închide în
f

mijlocul casei

tale.
% °'

1

26. i tu fiul omuluil Iat s'au dat

asupra fa legturi, i te Vor leg cu

ele, i nu vei iei din* mijlocul lor.

26. i voiu legâ limba ta, i Vei

asurzi, i nu vei fi ca omul cel ce'i

mustr pre ei, pentruc este cas
amrîfoare.

27. i când voiu gri ctre tine

voiu deschide gura fa, i vei zice

ctre ei, acestea zice Domnul: cel

ce aude, auz, l cel ce nu crede,

27. Ozic 4, 4; Hpoc. 22, îl.

nu creaz, pentruc este cas am-
rîtoare. :

'
.

!

'

CAF.'4n ^
>

Pjorociafoametei cetii Ierusaîimulifi.

Iar
tu fiul omuluil Ia fie crmid

i O vet pune înaintea feei tale,

i vei seri pe dânsa cetatea Ieru-

salimului.

2. i vei face ei îngrdire i vei

zidl la ea întrilur, t o vei încun-

jurâ cu an, i vei pune asupra ei

taberi, i vei aezâ aruncri îm-

prejur.

3. i tu ia'i ie o tigae de fier,

i o vei pune pre ea zid de fier în-

tre tine i între cetate, i vei gti

fafa ta asupra i va fi îrrcuiat,

i o vei închide pre ea. Semn va

k acesta fiilor lui îsrail.

4. i fu vei dormi pre coasta ta

cea stâng, i vei pune nedreptile

casii lai îsrail preste ea, dup nu-

mrul zilelor una sut cincizeci, care

vei dormi pre ea, i vei lua nedrep-

tile lor.

5. i eu am dat ie nedreptile

lor spre numr de zile, una sut i
nouzeci de zile, i vei lu nedrep-

tile casei lui îsrail.

6. i dupce vei svâri acestea

vei dormi pre coasta fa Cea dreapt,

i vei luâ nedreptile casei lui Iu-

da, patruzeci de zile, o zi pentru

un an am pus ie.

7. i spre' închiderea Ierusalimu-

lui vei gti faa fa, i braul tu vei

întri i vei proroci asupfa 1ui.

8. i eu iat arp pus preste tine

legturi, i s nu te întorci de pre

o coast a fa pre cealalt coast

0n& ce^sz vor svâri zilele

închiderii tale.

9. i'i iâ ie grâu i orz i bob

i linte i mlaiu i ovz, i le vei

face acestea ie pâini dup num-

4:. 6. Num. 14. 34,
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rul zilelor, . care vei dormi tu pre »

coasta ta-, în una sul i nouzeci
|

de zile le vei mâncâ pre ele.

10. i mân£ai;el a, care vei mân-

câ s îie cu msur, de douzeci

de sicii pe zi, din vreme în vrerrie

ie.v^naânpâ pre ek.

11. i^apa cu msuri vei bea i
a asea-parle de in, djn vreme în

vreme vei beâ.

12. i ca o tUTt de orz le vei

mmfr, în, Jalegfd^e murdrie ome-
neasc le y,ei ascunde înaintea o-

chilor tor. -

13. ^i vei zice: acestea zice Dom-
nul Dumnezeul luj Irail, aa vor

mâncâ {ii; lui Irail necu|ate întru

neamurile, la care îi voiu ri,ipi,pre ei.
t

14. ii, <am zis:, niGidgcujn Doamrie

Dumnezeul lui Irail, c
:

hii s'a pân5

gri! sufletul, mei; cu recurjie^. l?

mpr-tfcisine, i mâneai de hiar n'am

mâncat iela naterea mea pân a-

cum, nici a intEâî |t- gura mea loa
carnea spurcat,. s

t§. \ au zis Domnul ctre mine;

iat am dat |ie baleg de bou î
locul bjjgilqr de om i, vei face

pffetfjg fal§ îptr'însete-.

IQj i au zis Domnul cfr^ mine:

fiul omului 1 lat eu. Vioiu; zdrobi tâ>

îiea, p|?ni|. în l<eîfi«alim vor mân-
câ p^iiea eu câfttar i îCu grije i
a$pa cu msur^ i cu jecaz.o vor

17. Ca s se lipeac de pâine

lid^^^h-e -va. stinge orftul i
îraje? lftî.ti se~ yorQpHnfru ne-

dreptile \q£. -
,.

1"*-? *~ K '

Y q
CAÎf.5.

ggefeogsa pQporutyt.g

ar1

Iu T
fîul omuluifia ie sâblena

lacuit decât briciul brbierului,

agonisete'i aceasta ie i o vei a-

Zaf. 0zie f9, 3. If. Isaia 65, 4; F. Hp. 10,
14. It. tev*. 26, 26; Isaiâ 3, 1.

5. 7. Isaia 7, 20

duce prete capul tu si preste
;

bârfea

ta, i vei luâ cumpn de d
u
rarai|ri

Yft pipajt) pre ele. . .

2. ^jalrajpa/rte cu\î(^'M-..ârde

în pxjj^cu-î cgt'jei dup jjnlej? zi-

lelor, închid erei i vei luâ' 'a" pâfr'a

parte, f o vei arde în mijl.gcu) gi,

i a. patra, p^rle 9 vei tiâ £u si-

biea împrejurul ei, i/ a pâ.ra; rjarte,

o vel risipi în
?
yâjt^i 'sabia' p vei

gplî diieujbia lor/""" \
3. i vei fuâ de

t
acolp puine cu

numâru i le ye» \ WSQIWQ
yem|ntului tau. . _

r

4. î'aînlr^ceseajar^yei^mai luâ,

i le yeuaruncâ îi mijîbjul focului

i le yd arde, pre ele xhf I9'c,.
r
|in-

tr'aceseii va' iei fqp la^Qat casa

lui srail.

5. Acestea zice Dqrn,nul
?
fee^a

esj^ Ierusalimul, puu-l-ara^p^el

în mjJlQjîwl neamurnqr, ,|itf
|riJlfjle

cele din prejurul lui. .„.., ; f ,

6.
' i vei grî îndreptrile mele ce-

lui frdelege dintru beaniu
(^ i le-

giuirile mele din^rjlejCiIe^de. ^in

pj%uri|ritii ; c îidrepJrjjlje nrel?

fe-ja'u; ljpdat i ntru l^giujj;ler el.e

n'an y^blat., ".

J /
"

7. Pentru a
4
cee,a a^s^ Zjice^om-

nul i pentrucl PH^Iu^ ^otr^ete
din jie^muirile cee c?; s,unt $nre,-

iurqi vostru,^! în|rii"4egîui|ie:nej,e

n,'^ti umbial, i^ndrepilrl? mjrlenu,

Je-a|î fcut, ci ,nlci- dup" îndre^
lle rie^raj^iUî[ "c^l/r,, dirriRreju^ut

vostf§ pl^ij f^ut. .

% Penlr^aQeja aj^siezi zice ponr

fiMl: iat|, e,«; yjj aîip^ a' sj"yb.iu

fâ^e 4^ rnUp'cjul :%,m(îecaf^îna-

npnurioi,,
1

^
9; i vbiu face întru fine cel? ce1

n'am fput sj care mai^m^lfnii' vpju

face lor^penirfi fote purcciuriîîe

taie:
; r.;

v
-. ^ ? ,.

*/';; ;i;
10. Pentru aceea prinii vor rnân-

/ f* '
!"—C< '/ 4* 5 j<i J€ ii' 8 LC

5. Plâng. 1, 1. 5. Hmos 3, 6.

i<?. fl 2 Lege 28, 53; 4 Imp. 6. 28; Ieremv
49, 32.
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câ pre fii în mijlocul lu, i fiii vor

mâncâ pre prini, i voiu face întru

tine judeci i voiu risipi pre toi

cei rmai ai ti la tot vântul.

ti. Pentru aceea viu sunt eu, zice

Domnul; pentruc ai spurcat cele

sfinte ale mele cu toate ale tale cele

neplcute i cu toafe urâciunile tale,

i eu te voiu lepda pre tine i nu

te va crua ochiul meu i nu'mi va

îî mil de tine.

12. A patra parte a ta cu moarte

va pieri, i a patra parte a ta de

foamete se va sfâri în mijlocul tu,

i a patra parte a ta Ia tot vântul

o voiu risipi, i a patra parte a ta

de sabie va cdeâ împrejurul lu,
i voiu goli sabia dinapoia lor.

13. i se va sfâri mâniea mea
i urglea mea asupra lor, i vor cu-

noate, câ eu Domnul am grit în-

tru râvna mea, când voiu sfâri mâ-
niea mea asupra lor.

14. i te voiu pune pre tine spre

pustiire, i pre fetele tale împreju-

rul tu înaintea a tot clctorului.

15. i vei suspina i vei fi fri-

cojs întru neamurile cele dimpre-

jurul tu, când voiu face întru fine

judeci cu urgia i cu iuimea i
cu izbândirea mâniei mele, eu Dom-
nul am grit.

16. i când voiu trimite sgeile
cele de foamete asupra lor i vor

fi la sfârire i voiu zdrobi triea

pâiriei tale.

17. i voiu trimite asupra ta foa-

mete i hiare rele, i te voiu certâ

pre tine, i moarte i sânge va trece

prin tine, i sabie voiu "aduce pre-

ste tine de prin prejur, eu Domnul
am grit.

CAP. 6.
Prorocia improtiva Iudeii.

i s'a fcut cuvântul Domnului

ctre mine, zicând:

11. fl 2 Lege 32, 40-42. 15. H 2 Lege 28,
37. 17. Lev. 26, 22.

2. Fiul omului! Întrete faa ta

asupra munilor îui Israil i proro-

cete ctre ei.

3. i vei zice: ^munii lui Israil,

auzii cuvântul Domnului, acestea

zice Domnul, munilor j dealurilor-

i vilor i codrilor: iat aduc asu-

pra voastr sabie, i vor pieri cele

înalte ple voastre.

4. i se vor zdrobi jertfelnicile

voastre i capitiie voastre, i voiu

lepda pre cei ucii ai votri îna-

intea idolilor votri.

5. i voiu dâ stârvurile fiilor lui

Israil înaintea feii idolilor lor, i
voiu risipi oasele voastre împreju-

rul jertfelnicilor voastre.

6. i în toat lcuina voastr,

cetile se vor pustii, i cele înal-

te se vor slricâ, ca s se piarz

de fot jertfelnicile voastre, i se vor

sfrâm idolii votri, i se vor sur-

pa capiteîe voastre, i se vor sfricâ

j
faptele voastre.

j
7. t vor cdeâ ucii în mijlocul

i

vostru, i vei cunoate c eu sunt

Domnui.

8. i voiu lsa întru voi pre cei

ce au scpat de sabie întru nea-

muri, când voiu risipi pre voi prin

ri. ,n

9. i'i vor aduce aminte de mine

cei scpai dintru voi întru neamu-

rile la care s'au dus robi, jurat-am

inimii lor, care curvete deîa mipe,

i ochilor lor, care curvesc dup
izvodirile lor, i vor plânge leele

lor pentru rutile care au fcut

întru toate urâciunile lor.

10. i vor cunoate c eu Dom-
nul, nu în zadar am grit, ca s le

fac lor toate relele acestea.

11. Acestea zice Domnul: bate cu

mâna i lovete cu piciorul, i zi:

bine, bine preste toate urâciunile

casei lui Israil, c de sabie i de

foamete i de moarte vor cdeâ.
Q.4. Lev. 26, 30; H 2 Lege 20, 17 ; 3 Imp.
15, 12. 9. OzieS, 15.
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12. Cel de aproape de sabie va

cdeâ, iar cel de departe de moarte

va muri; i cel ce a rmas cuprins

de foame se vasfâ/î, i voiu sfâri

mâniea mea asupra lor.

13. i vei cunoate c eu sunt

Domnul, când uciii votri vor îî în

mijlocul idolilor votri, împrejurul

jertfelnicilor voastre în tot muntele

înalt, i în toate vârfurile mgurilor,
j

i supt fot copacul umbros, i supt
j

tot stejarul tufos, unde au dat miros
j

de bun mireasm idolilor lor.

14. i voiu întinde mâna mea a-

supra lor, i voiu pune pmântul lor

spre pustiire, i spre pierire dela

pustia Deviata dintru toat lcuina
lor, i vei cunoate c eu sunt

Domnul.
i

CAP. 7.

Urmarea prorociei.

i a fost cuvântul Domnului ctre

mine, zicând :

2. i fu fiu! omului 1 Zi : acestea

zice Domnul pmântului lui Israil:

sfâritul vine presfe cele patru aripi

ale pmântului.

3. Vine sfâritul, acum este sfâr-

itul preste fine, i voiu trimite eu

la tine, i voiu izbândi întru toate

cile tale, i voiu pune înaintea ta

toate urâciunile tale.

4. Nu va prtini ie ochiul meu,

nici m Voiu milostivi spre tine, ci

cile fale asupra ta ie voiu pune,

i urâciunile tale în mijlocul tu vor

fi, i vei cunoate c eu sunt Dom-
nul.

5. Peniruc acestea zice Domnul:

rutate una, rutate iat vine.

6. Sfâritul vine, vine sfâritul, ri-

dicatu-s'a asupra ta, iat vine.

7. Vine împletitur preste tine ce-

lor ce lcuesc pre pmânt, venit-a

13. Isaia 57, 5; 3 Imp. 14, 23; 4 Imp. 16,

4; 17, 10; lerem. 2, 20.

vremea, apropiatu-s'a ziua, nu cu

gâlcevi, nici cu chinuri.

8. Acum de aproape voiu vrs
mâniea mea presfe line, i voiu

sfâri urgia mea întru iine, i te

voiu judeca pre tine întru cile fale,

i voiu pune preste tine toate urâ-

ciunile tale.

9. Nu va prtini ochiul meu, nici

m voiu milostivi, ci voiu pune a-

supra ta cile fale, i urâciunile tale

în mijlocul tu vor fi, i vei cunoa-

te c eu sunt Domnul cel ce bat.

10. lat ziua Domnului, iat sfâr-

itul vine, eif-a împletirea t a în-

florit toiagul, sculafu-s'a trufia.

11. i va sfrâma tria celui fr-
delege, i nu cu gâlceav, nici cu

grab, i nu din ei sunt, nici este

frumusee întru ei.

12. Vine vremea, iat ziua, cel ce

cumpr s nu se bucure, i cel ce

vinde s nu plâng, c urgie este

preste toat mulimea ei.

13. Peniruc cel ce va cumpra,
la cel ce va vinde nu se va mai în-

toarce, i nu este înc în viea a

tri lui, c vedere la toat mulimea
ei nu se va întoarce, i omul 'filtru

ochii vieei sale nu va birui,

14. Trâmbiai cu trâmbi i ju-

deca^ toate, i nu va îl, cine s
mearg la rsboiu, c urgia mea
este presfe toat mulimea ei.

15. Rsboiul cu sabie din afar,

i foametea i moartea din lun-

tru, cei din câmp de sabie vor muri;

iar pre cei din cetate foametea i
moartea li va pierde.

Î6. i vor scp cei ce vor fugi

dintru ei, i vor fi în muni, ca ni-

te porumbie cercettoare, i pre

toi îi voiu omorî, pre fiecare în-

tru nedreptile sale.

17. Toate mâinile se vor slb-
nogi, i toate coapsele se vor spur-

c cu umezeal.

7. 12. l Cor. 7, 30.

17. Isaia 13, 7; lecem. 6, 24.
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18. i se vor încinge cu saci, i'î
J

va acoperi pre ei spaim, i preste

loal faa ruine preste ,ei i preste
j

iot capul pleuvte; argintul lor le-
j

pdâ-se-va în ulie, j aurul lor se

va trece cu vederea,

19. ÂrginiuLJor i aurul lor nu va

putea s'i mântuiasc pre ei în ziua

mâniei Domnului, sufletele lor nu

se vor stura, i pântecele lor nt

«e va umpleâ, c chin nedrepti-

lor lor s'au îcul.

20. Cele alese ale lumii pre tru-

fie fe-au pus, i icoane urâciunilor

sale au îcut dintru aceia, penffua?

ceasta dat-am lor acestea spre ne-

dutfie.

21. i le voiu' d pre ele în mâi-
j

nile streinilor, ca s le jefuiasc i
omorîtorilor pmântului prad, i
îc vor spurc pre ele.

22. i voiu întoarce faa mea de

ctre ei, i vor spurc cercetarea

mea, i vor inlrâ într'îhs^% ft-de
j

•paz; i le vor spurc pre ele.
j

23. i vor face turbnrare, c p- !

mântui este plin de popor, i ceta-

tea este plin de frdelege.
r
24. i voiu aduce pre cei foarte

ri din neamuri i vor moteni ca-

sele lor, i voiu întoarce întierbân-

tarea triei lor, i se vor spurca

sfintele lor.

25. i curenia va veni, i va

cerc pacea, i nu va fi.

26. Vai presîe vai va fi, i veste

preste veste va R i se va cut
vedenie dela proroc, i legea va

pierî dela preot, i -sfatul dela cei

btrâni.

27. împratul va plânge i boie-

rul se va îmbrca cu întristare, i
mâinile poporului pmântului se vor

slbnogi, dup cile lor face-voiu

lor, i întru judecile lor îmi voiu

18. Isaia 15, 2, 3; Ierem. 48, 37; Hmos 8,

ÎO. 19. Sof. 1, 15; lezech. 7, 19; Pilde 11,

4; Slrab 5, 10. 26. Plâng. 2, 9.

izbândi preiei, i vor cunoate c
eu suni Domnul.

GAP. 8.
Iezechiil rpit cu Duhul din Hldeea

"în Ierusalim.

i a fost în al aselea an în luna

a cincea, în cinci zil£ ale lunii,- eu

edeam în casa mea, i btrânii ift-

dei edeau înaintea mea. î s'a f-
cut preste mine mâna Domnului.

2. i am vzut, i iat asemnare
ca un chip de brbat dela mijlocul

Iui i pân jos foc, i dela mijlo-

cul lui i în sus ca vederea abu-

rului, ca chipul chihribarului.

3. i a întins asemnare de mân,
i m'a luat de creteiuî meu, i m'a

ridicai Duhul între pmânt i între

cer, i m'a adus în Ierusalim întru

vedenia lui Dumnezeu ia tinda por-

ii cei mai dinluntru, care caut
ctre miaznoapte unde er stâlpul

câtigtorului.

4. i iat era acolo slava Dom-
nului Dumnezeului lui Israil, pre-

cum er vedenia, care o am vzut
îti câmp.

5. i au zis ctre mine: fiul omu-
lui! Caut cu ochii ti ctre miaz-
noapte, i am cutat cu ochii mei

ctre miaznoapte, i iat dela mia-

znoapte ctre poarta cea dela r-
srit a altarului, idolul râvnii întru

intrare.

6. i au zis ctre mine: fiul omu-

lui! Vzut-ai ce fac acetia? Fr-
delegi mari, care casa" lui Israil le

face aici, ca s se deprteze de cele

sfinte ale mele? i înc mai mari

frdelegi vei vedea.

7. i m'a bgat la tinzele curii,

i am vzut, i iat o gaur în pe-

rete.

8. i au zis ctre mine: fiul omu-

lui! Sap în perete, i am spat în

perete, i iat o ue.

8. 3. Daniil 5, 5.
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9. i au zis ctre mine: intr, i
vezi frdelegile cele rele, care le

îac acetia astzi aici.

10. i am intrai, i am vzut toi

idolii casii lui Israil zugrvii pre

perete împrejur, preste tot. rv
11. i aptezeci de brbai din

btrânii, casii lui Israil i lehonia

al lui Safan în mijlocul lor st îna-

intea feii lor, i fiecare dintru ei

avea cdelni în mâna sa, i se

suiâ fumul tmâiei.

12. i a zis ctre mine: fini o-

muiui! Vzut-ai cele ce fac aici b-
trânii casii lui Israil? Fiecare din-

tru ei în cmara sa cea ascuns,

c a zis: nu vede Domnul, pr-
sit-au Domnul pmântul.

13. i au zis ctre mine: înc mai

mari frdelegi vei vedea, care fac
i

acetia.

14. i m'au bgat la tinzele porii

casii Domnului, care caut ctre

miaznoapte, i iat acolo erau fe- i

mei ezând.i plângând preTammuz.
15. i au zis ctre mine: vzut-ai

îiul omului? înc vei vedeâ izvo-

diri mai rele decât acestea.

16. i m'au bgat în curtea casii

Domnului cea mai dinluntru, i
iat la tinzele Bisericii Domnului

între eîamuri i între jertfelnic, ca

la vr'o douzeci i cinci de brbai,
cu spatele ctre Biserica Domnului,

i cu feele ctre rsrit, i acetia

se închinau soarelui.

17. i au zis ctre mine: vzut-ai

fiul omului? Au doar puine sunt

casei lui Iuda a face- frdelegile,

care le-a fcut aici, c a umplut

pmântul de frdelegi i s'a în-

tors s m mânie, i iat ei ca i
cum i-ar bate joc?

18. i eu voiu face lor cu mânie,

nu va cru ochiul meu, nici m
10. Rom. 1, 23. 12. Iov 22, 12.
16. Ioil 2, 17. 18. Isaia 1, 15 ; Iecem. 14,

12 i 15, 11.

voiu milostivi, i câtid vor strig la

urechile inele cu glas mare, nu'i

vofu ascult pre ei.

GAP. 9.

Pierderea nelegiuiilor i cruarea
celor însemnai.

Oi a strigat Ia urechile^ mele glas

Vmare, zicând : apropiatu-s'a izbân-

da cetei i fiecare aveâ unelte de

pierzare în mâna sa.

2. i iat ase brbai veneau de

pe calea porei cei înalte, care ca-

ut ctre miaznoapte, i fiecare a-

veâ secure în mâna sa, i er un

om în mijlocul lor îmbrcat cu hai-

n pân în pmânt i brâu de sap-

îir preste mijlocul lui, i a intrat

i a statut lâng jertfelnicul cel de

aram.
3. i slava Dumnezeului lui I-

srail s'a suit de pre Heruvim, care

er;iprefe el la pragul casei i a

chemat pre brbatul cel îmbrcat
cu hain pân în pmânt, care a-

veâ pre mijlocul su brâu.

4. i a zis ctre el: treci prin mi-

jlocul Ierusalimului i pune semn
preste frunile oamenilor celor ce

suspin, i ale celor ce se necjesc
pentru toate frdelegile, care se fac

în mijlocul lor.

5. Iar acelora a zis,, auzind eu;

mergei dup el în cetate i tiei

i nu cruai cu ochii yoiri i nu

v milostivii.

6. Btrân i tânr i fecioar i
prunci i femei omorîi pân ce'i

vei pierde; iar de tot cel ce are

semn s nu v atingei, i dela cei

sfini ai mei începei. i au început

dela brbaii cei btrâni, cari erau

înlunfru în cas.
7. i a zis ctre ei: spurcai casa

i umplei cile de mori; i au mers
i au tiat.

9. 4. Eire 12, 7; Hpocal. 7, 3.

6. 2 Paralip. 36, 17.
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8. i a îost când tiau aceia pre

ei, am czui pre faa mea i âm
strigat i am zis: vai Doamnei Au
doar vei pierde toafe rmiele lui

Israil, vrsându'i rriâniea presfe Ie-

rusalim?
'

9. i au zis. ctre mine : nedrep-

tatea casei lui Israil i a lui Iuda

s'a mrit foarte, c s'a umplut p-
mântul de popoare multe i ceta-

tea s'a umplut de nedreptate i de
j

necurenie, czis: pVsif-au Dom-
nul pmântul i nu va vedeâ Dom-
nul.

10. i .ochiul meu nu va cru,
nici m voiu milostivi, cile lor în

capetele lor le voiu întoarce.

11. i iat brbatul cel îmbrcat
cu hain pân în pmânt, i încins

cu brâu presle mijlocul su, i a

rspuns, zicând: fcut-am precum

mi-ai poruncit mie.

CAP. IO.

Vedenia focului i a Heruvimilor.
!

Si
am vzut, i iat deasupra t-

j
riei cei presle capul Heruvimilor,

ca piatra sapfirului, asemnare de

scaun presle ei.

2. i au zis ctre brbatul cel îm-

brcat cu vemântul: intr în mij-

locul roatelor celor de supt Heru-

vimi, i umple mâinile tale de cr-

buni de foc din mijlocul Heruvimi-

lor, i risipete preste cetate, i in-

tr înaintea mea.

3; i Heruvimii stau deadreapta

casii, când intr brbatul, i nor a

umplut curtea cea mai dinluntru.

4. i s'a ridicat slava Domnu-
lui de pre Heruvimi la pragul casii,

i a umplut norul casa, i curtea

s'a umplut de lumina slavei Dom-
nului.

5. i glasul aripilor Heruvimilor

se auzeâ pân dinaintea curii cei

dinafar, ca glasul Dumnezeului ce-

lui atotputernic grind:

6. i au poruncit biWuW'ceî
Iui îmbrcat cu vemântul cel sfânt,

zicând: iâ foc din mijlocul roatelor

celor din mijlocul Heruvimilor, i a
intrat, i a sttut lâng roate.

7. i a întins Heruvimul mâna sa

în mijlocul focului celui din mijlo-

cul Heruvimilor, i a luat, i a dat

în mâinile brbatului celui îmbr-
cat cu vemântul cel sfânt, care lu-

ând a ieit.

8. i am vzut lâ Heruvimi ase-

mnare de mâini de om de desup-

tul aripilor lor.

9. i am vzut, i iat patru roate

lâng Heruvimi, o roat lâng un
Heruvim, i vederea roatelor, ca ve-

derea hrisoiitului.

10. i vederea lor asemenea în

cele patru, ca i eum ar îi roat în

roat.

11. i când umblau ele la patru

pri ale lor mergeau, i nu se în-

vârteau când mergeau ele, ci la lo-

cul la care se abteau a merge, cea

dintâiu mergeâ dup ea i celelalte,

i nu se învârteau, când mergeau ete.

12. i umerii lor i mâinile lor i
aripile lor, i roatele pline de ochi

prin prejurul celor patru roate.

13. i roatele acestea s'au che-

mat Qhelghel, auzind eu.

U. i patru fee erau la una: faa

cea dintâiu er fa de Heruvim, t
faa cea de a doua er fa de om,

i cea de a treia er fa de leu, t
a patra er fa' de vultur.

15. i s'au ridicat Heruvimii; a-

ceasta este hiara, care am vzut-o

la rîul Hovar.

15. i când mergeau Heruvimii,

mergeau i roatele alturea cu ei,

i când ridicau Heruvimii aripile

lor, ca s se înale de pre pmânt,

nu se întorceau roatele lor, ci i ele

se ineau de ei.

17. Când stau ei, stau, i când se



976 IEZECHIIL 10—11

înlau ei, se înlau i ele;c duh

de viea erâ întru ele. . ,

18. i a ieit slava Domnului din

cas, j a sttut preste Heruvimi.

19. i'au ridicai Heruvimii aripile

lor, i s'au înlat de pre pmânt
înaintea mea, i când au ieit ei,

i roatele s'au inut de ei, i au st-

tut la tinda porii casii Domnului

cei din preajm, i slava Dumneze-

ului lui îsrail erâ presîe ei deasupa.

20. Aceasta este hiara, care o am
vzut de desuptul Dumnezeului lui

Israil la rîulHovar, i am cunoscut,

c Heruvim este.

21. Patru fee la unul, i opt a-

ripi ia unul, i asemnare de mâini

de om supt aripile lor.

22. i asemnarea feelor lor simt

însi feele, care le-am vzut de

desuptul slavei Dumnezeului lui îs-

rail ia rîul Hovsr, i pre ei pre

fiecare dup faa sa mergând.

CAP. 11.

Vedenia cldrii.

i m'au luat Duh, i m'au adus la

poarta casii Domnului cei din

preajm, care caut ctre rsrit,

i iat la tinda porii, ca la vr-o

douzeci i cinci de brbai, i am
vzut în mijlocul lor pre Iezoniea

fiul lui Ezer, i pre Faltia fiul iui

Vaneu povuiforii poporului.

2. i au zis Domnul ctre mine:

fiul omului! Acetia sunt brbaii
cei ce cuget cele dearte; i sf-

tuesc siat ru în cetatea- e ceasta.

3. Cei ce zic: au de curând s'au

zidit casele? Aceasta este cldarea,

iar noi crnurile.

4. Pentru aceea prorocete asu-

pra lor, prorocete fiul omului!

5. i au czut preste mine Duhul

Domnului, i au zis ctre mine, gr-
ete, acestea zice Domnul: aa zi-

cei casa lui îsrail, i sfaturile du-

hului vostru eu le tiu.

6. Inmulit-ai morii votri în ce-

tatea aceasta, i ai umplut cile ei

de rnii.

7. Pentru aceea acestea zice Dom-
nul: morii votri, pre cari i-al u-

ucis în mijlocul ei, acetia sunt cr-

nurile, iar ea este cldarea, i pre

voi vâ voiu scoate din mijlocul ei.

8. De^sabie v temei, i sabie

voiu aduce asupra voastr, zice

Domnul.
"i

9. i v voiu scoate pre voi din

mijlocul ei, i v voiu dâ pre voi

în mâinile streinilor, i voi iace în-

tru voi judeci.
s

10. De sabie vei cde'â, i întru

munii lui îsrail v voiu judec pre

voi, i vei cunoate, c eu sunt

Domnul. ,^

11. Aceasta nu va fi vou cl-

dare, i voi nu vei fi în mijlocul

ei crnuri, întru munif lui Israil v
voiu judec pre voi.

.12. i vei cunoate, c eu sunt

Domnul. C întru poruncile mele

! n'ai umblat, i judecile mele nu

j
le-ai fcut; ci dup judecile nea-

I

murilor celor dimprejurul vostru, ai

lucrat.

13. i a fost când proroceam eu,

i Faltia fiul lui Vaneu a murit, i
am czut pre faa 1 mea, i am stri-

gat cu glas mare, i am zis: vai!

vai! Doamne^ sfârit faci tu rm-
ielor lui Israil?

14. i s'a fcut cuvântul Domnu-
lui ctre mine, zicând:

15. Fiul omului! Fraii ti i br-
baii robiei tale i toat casa lui I-

sril s'au sfârit, crora au zis lcu-

iforlr Ierusalimului, departe v'ai de-

prtat dela Domnul, nou s'a dat

pmântul spre motenire.

16. Pentru aceea acestea zice

Domnul: c voiu lepd pre ei în-

tru neamuri, i îi voiu risipi pre ei

preste tot pmântul, i voiu fi lor

11. 8. Ierem. 42, 16.
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spre sfinenie mic în rile, în care

vor inlrâ.

17. Pentru aceea acestea zice Dom-
nul: i îi voiu luâ pre ei dintru nea-

muri, i îi voiu adun pre ei de prin

rile, în care i-am risipit pre ei, i
voiu dâ lor pmântul lui Israil.

18. i vor intra acolo, i vor ri-

dica toate urîciunile lui, i toate

îrdelegile lui dintr'însul.

19. i voiu dâ lor alt inim, i
duh nou voiu dâ întru dânii, i
voiu smulge inima lor cea de pia-

tr din trupul lor, i voiu dâ lor i-

nim de carne.

20. Ca întru poruncile mele s
umble, i îndreptrile mele s !e

pzeasc i s le iac pre ele, i
vor fi mie popor i eu voiu fi lor

Dumnezeu, zice Domnul.

21. iar a crora inim dup urî-

ciunile sale i dup frdelegile sale

umbl, calea acestora în capetele

lor o voiu pune, zice Domnul
22. i au ridicat Heruvimii sripile

îor, i roatele iindu-se de ei, i
slava Dumnezeului lui israil preste

ei deasupra lor.

23. i s'a suit slava Domnului

din mijlocul cetii, i a sttut pre

muntele care er în preajma cetii.

24. i m'a luat Duhul i m'a dus

în pmântul Haldeilor la robie în-

tru vedenie cu Duhul lui Dumne-
zeu, i m'am suit dela vedenia care

am vzut.

25. i am grit ctre robime toate

cuvintele Domnului, care mi-au a-

rtat mie.

CAP. 12.

Robia Ierusalimului.

i a fost cuvântul Domnului ctre

mine, zicând:

2. Fiul omului! In mijlocul ne-

17, Ierem. 29, 10. 19. ierem. 32, 39.

20. Ierem. 24, 7.

12. 2. isaia 6, 9 si 42, 19; F. Hp. 28, 26, 27.

dreptilor lor tu lcueti, cari au

ochi a vedea, i nu vd, i urechi

au a auzi, i n'aud, pentruc este

cas amrîtoare.

3. i tu fiui omului! F ie unelte

de robie, i te robete ziua înain-

tea lor, i le robete din locul tu
într'alt loc înaintea lor, ca s vaz
c este cas amrîtoare.

4. i vei scoate uneltele tale, u-

nelteie cele de robie ziua în vede-

rea lor, i tu vei iei seara înaintea

lor, cum iese cel robit.

5. Gurete-i peretele i iei prin el.

6. înaintea lor pre umeri te vei luâ,

i ascuns vei iei, faa [ta s o a*

coperi, i s nu vezi pmântul; c
semn le-am dat pre tine casii lui

Israil.

7. i am fcut aâ toate, câte

mi-au poruncit mie, i am scos u-

neltele, ca uneltele cele de robie

ziua; i seara mi-am gurit mie pe-

retele cu mâna, i pre ascuns am
ieit, pre umere m'am luat înain-

tea lor.

8. i a fost cuvântul Domnului

dimineaa ctre mine, zicând:

5. Piu! omului! N'a zis ctre tine

casa lui Israil, casa cea amrîtoare:

ce faci tu?

10. Zi ctre ei, acestea zice Dom-
nui Domnul: celui ce stpânete i
celui ce povuete în Ierusalim, i
la toat casa lui Israil, cari sunt în

mijlocul lor.

11. Zi: c eu semne fac în -mij-

locul lor, în ce chip am fcut, aâ
va îi lor, întru înstreinare i în ro-

bie vor merge.

12. i sfpânitorul lor în mijlocul

lor pre umere se va ridic, pre a-

scuns va iei prin perete, guri-va

s ias el printr'însui, faa sa va

acoperi, ca s nu se vaz cu o-

chiul, i el s nu vaz pmântul.

13. i voiu întinde plasa mea pre-

12. 4 Imp. 25, 7.
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sfe el, i se va prinde în mreaja mea,

i'l voiu duce -pre el în Vaviipn în

pmântul Haldeiîor, i pmântul nu'l

va vedea, r acolo va mur].

14. i pre toi cei dirnprejurul lui,

pre ajutorii lui i pre toi sprijini-

torii lui risipi'i-voiu la tot vântul, i
sabie voiu scoate dinapoia lor.

15. i cyor cunoate, c eu sunt

Domnul, când îi voiu risipi pre ei

întru neamuri, i îi voiu semna pre

ei prin ri.
16. i voiu ls dintru ei cu nu-

mr brbai din sabie i din foa-

mete i din moarte, ca s spue toate

frdelegile lor la neamurile, Ia care

vor merge, i vor cunoate, c eu

sunt Domnul.

17. i s'a fcut cuvântul Domnu-
lui cStre mine, zicând:

18. Fiul omului! Pâinea ta cu du-

rere o vei mâncâ, i apa ta cu chin

i cu necaz o vei bea.

19. i vei grâî ctre poporul p-
mântului, acestea zice Demnul, ce-

lor ce lcuesc în Ierusalim pre p-
mântul lui Israil: pâinile lor cu lip-

s k vor mâncâ, i apa lor cu pr-
pdire o vor bea, ca s se prp-
deasc pmântul i plinirea lui, c
întru necredin sunt toi cei ce l-

cuesc pre dânsul. i

20. i cetile lor, cele ce se l-
cuesc se vor pustii, i pmântul se

va prpdi, i vei cunoate, c eu

sunt Domnul.

21. i a fost cuvântul Domnului
ctre mine, zicând:

22. Fiul omului! Care este vou
pilda aceasta pre pmântul lui I-

srail, zicând: îndelungaîu-s'au zi-

lele, pierit-a toat vederea?

23. Pentru aceea zî ctre ei, a-

ct'Stea zice Domnul: i voiu întoarce

pilda aceasta, i mai mult casa lui

Israil nu va zice pilda aceasta, c

22. Isaia 5, 19.

vei zice ctre ei: apropiafu-s'au zi-

lele i cuvântul a toat vedenia.

24. C nu va îî mai mult toat

vedenia mincinoas, nici cel ce vr-
jete pentru dar în/nijlocul fiilor lui

Israil.

25. Peniruc eu Domnul voiu gri

cuvintele mele, gri-voiu, i voiu

face, i mai mult nu voiu îndelun-

ga, c în zilele voastre este cas
amrîtoare, voiu gri cuvântul, i'l

voiu face, zice Domnul.

26. i a fost cuvântul. Domnului

ctre mine, zicând:

27; Fiul omului! lat casa îui Israil

cea amrîtoare, zicând, zic: vede-

niea, care o vede acesta dup zile

multe i dup vremi delungate, a-

cesta va proroci.

28. Pentru aceea zi ctre ei, a-

cestea zice Domnul: mai mult nu se

vor îndelung toate cuvintele mele

ori câte voiu grî, c cuvântul ca-

re'! voiu gri, îl voiu i face, zice

Domnul.

CAP. 13.

Proroci mincinoi

Oi a iosi cuvântul Domnului c-
yire mine, zicând:

2. Fiul omului! prorocete asu-

pra prorocilor lui Israil i vei zice

celor ce prorocesc din inima sa, i
vei proroci i vei gri ctre* ei: a-

uzii cuvântul Domnului. •

3 - Acestea zice Domnule vai ce?

lor ce prorocesc din .inima sa i
nimic nu vd.

4. Ca vulpele în pustie prorocii

ti Israilel

5. N'au sttut întru trie i au a-

dunat turme preste casa lui Israil,

nu s'au sculat la rsboiu cei ce zic

în ziua Domnului.

6. Cei ce vd minciuni i vrjesc

13. 2 Ierem. 14, 14.

3. Ierem. 14, Hi 23, 1 i 28, 15.

4. Cânt. Cântrilor 2, 15.

6 Ierem. 23, 15.
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dearte, cei ce zic; zice Domnul; i
Domnul nu i-au trimis pre ci, i au

început a ridic cuvânt.

7. Au nu vedenie mincinoas ai

vzut? i vrji " dearte aji grit?

i zicei: zice Domnul, i eu n'am

grit.

8. Pentru aceea zî: acestea zice

Domnul, penirtic sunt cuvintele voa-

stre mincinoase i vrjiîe voastre de-

arte; pentru -aceea iat eu preste

voi, zice Domnul,

9. i voiu întinde mâna mea pre-

ste prorocii cei ce vd minciun i
cei ce griesc dearte; întru înv-
tura poporului meu nu vor îî, nici

In scrisoarea casei lui Israil nu se

vor sen, i în pmântul lui Israil

nu. vor, intr, i vor cunoate c eu

unt^Domnul.

lb. Pehfruc au înelat pre po-

porul meu, zicând: pace, pace, i
pace nu este; i acesta zidete pe-

retele i ei îl spoiesc, de va cdea.
.11. a ctre cei ce'l spoiesc: c-

deâ-va i , va fi ploaie înnecând, i
voiu da, .pietre, zvârlituri de pietre !a

încheieturile lor i vor cdeâ, i
vânt ridictor i se va sparge.

12. i iat a czut peretele i nu

vor zice ctre, voi: unde este spo-

iala voastr, care ai spoit?

13. Pentru aceea acestea zice Dom-
nul: i voiu sparge vântul, care se

ridic cu mânie, i ploaie înnecS-

ioare întru mâniea mea va fi i pie-

frile cele zvâriiloare cu mânie le

voiu aduce spre pierdere.

14. i voiu spâ pe de desupt

peretele care l-ai spoit, i va c-
deâ, i'l voiu pune pre ei pre p-
mânt, i se vor descoperî temeliile

lui, i va cdeâ, i v vei sfâri cu

mustrri, i vei cunoate c eu

sunt Domnul.

15. i voiu sfâri mâniea mea pre-

9. Ierem. 4, 9 i 28, 15.

10. Ierem. 6, 14; 23, 17.

I
sfe perele i preste cei ce'l spoiesc

! cdeâ-va, i am zis ctre voi: nu
este peretele, nici cei ce'l spoiesc

pre el.

16. Prorocii lui Israil, cari pro-

rocesc pentru Ierusalim i cari vd
lui pace, i pace nu este, zice Dom-
nul.

17. i tu fiul omului! Inlrete'î
' faa ta asupra fetelor poporului tu
j
cele ce prorocesc din inima sa i

|

prorocete asupra lor.

18. i vei gri: acestea zice Dom-
nul: vai celor ce'i coase perni supt

tot cotul mâinii i fac acoperituri

preste tot capul a toat vârsta, ca

s rzvrteasc suflete, sufletele po-

porului meu s'au rzvrtit i su-

flete ocrotea.

19. i spurcându-m pre mine c-
tre poporul meu pentru o mân de

orz i pentru o bucic de pâine,

ca s omoare sufletele care nu se

)
cdeâ s moar, i ocroteâ sutletele

care nu se cdeâ s triasc; când
i

i
griai ctre poporul care asculta

! cuvinte dearte.

20. Pentru aceea acestea zice Dom-
nul Domnul: iai eu asupra perni-

lor voastre, cu care voi rzvrtii

sufletele, rumpe-îe-voiu pre ele dela

braele voastre i voiu slobozi su-

fletele, care le-ai rzvrtit, sufletele

lor întru risipire.

21. i voiu rumpe acoperiturile voa-

stre i voiu mâniuî pre poporul meu
din mâinile voastre, i nu vor fi mai

mult în mâinile voastre spre rzvr-
tire, i vei cunoate c eu sunt

Domnul.

22. Peniruc rzvrtii inima drep-

tului spre nedreptate i eu nu'l r-

zvrteam pre el, i întriai mâinile

celui frdelege, ca nicidecum s
nu se abat el dela frdelegea sa

i deia calea sa cea rea, i s fie

viu.

18. Isaia 30, 10. 19. Mibeea 3, 11.
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23. Pentru aceea minciuni nu vei

mai tî, i vrji nu vei mai vrji,

i voiu mântui pre poporul meu din

mâna voastr i vei cunoate c
eu sunt .Domnul.

CAP. 14.

Iari prorocii mincinoi

i au venit te mine brbai din b-
trânii poporului lui Israil, i au

ezut înaintea feii mele.

% i a îost ctre mine cuvântul

Domnului, zicând

:

3. Fiul omului 1 Brbaii acetia

au pus cugetele sale întru inimile

sale, i certarea strâmbtilor sale,

au pus înaintea feei sale, au rs-

punzând, rspunde-voiu lor?

4. Pentru aceea grete ctre ei,

i vei zice ctre ei, acesiea zice

Domnul: om din casa lui Israil, care

va pune cugetele sale în inima sa,

i chinul strâmbtii sale va pune

înaintea îcii sale, i va veni la pro-

roc, eu Domnul voiu rspunde lui,

întru cele cu care se ine cugetul

iui.

5. Pentru ca s abat casa lui î-

srail dup inimile sale cele înstri-

nate dela mine în cugetele lor.

6. Pentru aceea zi ctre casa lui

îsrail, acestea zice Domnul Dumne-
zeu : întoarcei-v i v abatei de

la izvodirile voastre, i dela toate

pgâniîiie voastre, i întoarcei

iedele voastre ctre mine.

7. C om, om din casa lui Israil,

i din nemernicii, cari nemernicesc

întru Israil, care se va înstrina de

Ia mine, i va pune gândurile întru

inima sa, i chinul nedreptii sale

va pune înaintea feii sale; i va

veni la proroc s^ întrebe pre el

întru mine, eu Domnul voiu rspunde
lui întru aceea, cu care se ine în-

tru el.

8. i voiu întri faa mea asupra

omului aceluia, i 11 voiu pune pre et

întru pustiire i întru pierdere, i'I

voiu ridic pre el din mijlocul po-

porului meu, i ' vei cunoate, c eu

sunt Domnul.

9. i prorocul de va rtci, i va

gri cuvântul, eu Domnul am fcut

pre prorocul acela s rtceasc,
i voiu întinde mâna mea preste el,

i'I voiu pierde pre el din mijlocul

poporului meu Israil.

10. i vor luâ nedreptatea sa dup
nedreptatea celui ce întreab, i a-

ijderea i prorocului dup nedrep-

tate va fi.

îl. Ca s numai rtceasc cas
lui israil dela mine, i ca s nu se:

mai spurce cu toate grealele sale^

i vor fi mie popor, i eu voiu fi

lor Dumnezeu, zice Domnul.

12. i a fost cuvântul Domnului

ctre mine zicând:

13. Fiul omului î Pmântul, de va

pctui mie, ca s'mi greasc gre-

ai, voiu întinde mâna mea preste

el, i sfrâmând voiu sfrâm înt-

rirea pâinii lui, i voiu trirnite foa-

mete preste el, i voiu pierde de

pre el pre om i pre dobitoace.

14. i de vor fi aceti trei br-
bai în mijlocul lui, Noe i Daniil

i Iov, acetia cu dreptatea lor se

vor mântui, zice Domnul.

15. Iar de voiu aduce i hiare rele

pre pmânt, i'I voiu certa pre el,

i va pieri, i nu va fi cine s'l calce

de faa hiarelor.

18. i de vor fi aceti trei brbai în

mijlocul lui, viu sunt eu, zice Domnul;

de se vor mântui fii sau fete, ci nu
mai ei singuri se vor mântui, iar

pmântul va pieri.

17. Iar i sabie de voiu aduce pre

pmântul acela, i voiu zice: sabies
treac preste pmânt, i voiu pierde

dintr'însul pre om, i pre dobitoc.

14. i?. Lev. 17, 10. 13. Lev. 26, 26.

\ 14, Ierem. 7, 15.
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18. i de vor fî aceti trei br-
bai în mijlocul lui, viu suni eu, zice

Domnul; c nu vor mântui pre fii,

nici pre fete, ci numai ei singuri se

vor mânluî.

19. Iar de voiu trimite, i moarte

pre pmâniuî acela, i voiu vrsâ
mâniea mea preste el întru sânge, ca

s pierz dintru el pre om i pre

dobitoc.

20. i No,e i Daniil i îov de

vor fi în mijlocul lui, viu sunt eu,

zice Domnul; de se vor mântui fit

sau fete, ei întru dreptatea lor vor

mânluî sufletele lor.

21. Acestea zice Domnul: iar de

voiu trimite i aceste patru izbân-

diri, rele ale mele: sabie i foamete

i hfârele rele i moarte preste Ieru-

salim, ca s pierz dintru el pre om
i pre dobitoc.

22. i iat vor rmâneâ întru el

cei mântuii ai lui, acetia vor scoa-

te pre fii i îsîe, iat acetia vor

le! la voi, i vei vedeâ cile lor

i izvodirile lor, i v vei cî pen-

Iru relele, care am adus preste Ie-

rusalim, pentru toaie reieie care le-

am adus asupra lui.

23. i v vor mângâia pre voi,

peniruc vei vedeâ cile ior i gân-

durile lor, i vei cunoate, c nu

îndeeri âm fcut toate, câte arii f-

cut întru el, zice Domnul.

CAP. 15.

Ierusalimul, artai prin lemnul viei.

Si a fost cuvântul Domnului ctre

mine zicând :

*2. i tu fiul omului 1 Ce s'ar face

lemnul viei din toate lemnele tufe-

lor celor ce sunt în lemnele pdu-
rei?

3. Au, luâ-vor dinlr'însul lemn, ca

s fie de lucru? Au luâ-vor dinlr'în-

sul cuiu, ca sagaeîntr'însul vase?

4. Fr numai, ce s'a dat îocuiui

de s'a ars, curirea ei cea depre-

sie an o arde focul, i o face ce-

nue, au de treab va fjt la lucru ?

5. înc nici cînd esle ea întreag,

nu va fi de lucru, au dor dupce
o va topi focul pân în sfârit iî-

va mai mult de lucru ?

6. Pentru aceea zi : acestea zice

Domnul; în ce chip este lemnul viii

între lemnele pdurii, care le-arri dat

focului s le arz, aâ am dat pre

cei ce lcuesc Ierusalimul.

7. i voiu pune faa mea asupra

lor, din foc vor ieî i focul îi va

mistui pre ei, i vor cunoate c
eu sunt Domnul cel ce am întrit

faa mea asupra lor.

8. i voiu dâ pmântul spre pu-

stiire, pentruc a czut la greal,
zice Domnul.

CAP. 16.

Darurile lui Dumnezeu asupra Ieru-

salimului,

Di a fost cuvântul Domnului ctre

Vmine zicând:

2. Fiul omuluil Mrturisete Ieru-

salimului frdelegile lui.

j

3. i vei gri, acestea zice Dom-
nul Ierusalimului: rdcina la i na-

terea la este din pmântul lui Ha-

naan, ttl tu Amoreu i muma ta

Heleanc.

4. i Ia nalerea la, în care zi

le-ai nscut, buricul tu nu s'a t-

iat i n'ai legat âele laie, i cu ap
nu le-ai scldat, nici eu sare le-ai

srai i cu scutece nu ie-aî înfai.

5. Nici s'a îndurat ochiul meu spre

line, ca s'i fac ie una diniru toate

acestea i s plimeasc cevâ pen-

tru line, i le-ai aruncat pre faa

câmpului cu îndrtnicirea sufletu-

lui tu în ziua în care te-ai nscui.

6. i am trecut prin line i le-arri

21. H 2 Lege 32, 24. 15, 7. Lev. 17, 10.
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vzul cruntat în sângele lu, i am
zis {ie: din sângele lu vei frî.

7. Immuîil ca rsritul arinei

le-am, dat pre tine, i le-ai înmulit

i e-ai mrii, i ai intra! în cetile

cetilor, fâjele laie s'au ridicat, i
prui tu a rsril, iar lu erai goal
i grozav.

8. i am trecut prin" tine i fe-am

vzul pre tine, i iat vremea la i
vremea celor ce se abat, i am în-

tins aripile mele presle line i am
acoperit grozvia fa, i m'am jurai

ie, i am intrai la legîur cu tine,

zice Domnul: i le-ai fcut mie.

9. i le-am scldat pre tine cu

ap i am splat sângele lu dela

line i le-am uns cu untdelemn.

10. i le-am îmbrcat cu împe-

striie i te-am înclat cu vânf, i
te-am încins cu visori, i le-am îm-

brcat cu hain de pr esut.

11. i te-am împodobit cu po-

doab i am pus brjri la mâinile

tale i gherdan la grumazul tu.

12. i am pus cercel presle n-
rile tale i verigue în urechile tale

i cunun de mrire pre capul tu.

13; i te-ai împodobit cu aur i
cu arginl, i hainele laie de visoh

i de pr esule i împestriîe, fin
aleas de grâu i miere, i untde-

lemn ai mâncat, i te-ai înfrumuse-

at foarte.

14. i a ieit numele tu întru

neamuri pentru frumuseea ta, c
plinire era întru frumuseea care am
pus pre tine, zice Domnul.

15. i ndjduindu-le întru îru-

museele tale ai cuîvit întru numele

lu, i ai pus curvia la ia tot tre-

ctorul, ca s fii a lui.

!£. i ai luat din hainele tale i
ai fcut ie idoli cusui, i ai curvit

întru ei, i nu vei intra, nici va fi.

17. i ai luai vasele laudei laie

din aurul meu i din argintul meu,

care î-am dat ie, i i-ai fcut ie

chipuri brbteti i ai curvit înlru

ele.

18. i ai luai îmbrcmintea ta

cea pestri, i ic-ai îmbrcat pre

ele, i ur.luldelemn al meu i lmâia
mea le-ai pus înainlea feii lor.

19. i pâinele mele, care le-am

dai jie, fina de grâu i unluldelemrt

i mierea, cu care le-am hrnit pre

line, le-ai pus înainlea feii lor spre

miros de bun mireasm, i s'a f-

cut zice Domnul.

20. i ai luai pre fiii ti i pre fe-

lele laie, care ai nscut, i i-ai jun-

ghiat lor spre mâncare, au mic esfe

curvia ta?

21. i ai sugrumat pre fiii ti i
i-ai dat când descântai tu pre ei lor.

22. Aceasta este mal mult decât

toat curvia ia i urâciunile tale; i
nu i ai adus aminte de zilele prun-

ciei laîe, când erai goal i grozav,

cruntat în sângele tu ai trit.

23. i s'a fcut dup toate rut-
ile taie zice Domnul.

'

24. i ai zidit ie cas de/ciirvie

i i-ai fcui ie punere de ciirvie

în toat ulia.

25. i la începutul a toat calea

ai zidit casele lale.de curyie i ai

stricat frumuseele tale, i ai des-

fcut picioarele tale la tot cel ce

treceâ i ai înmulit curvia ta.

26. i ai curvit cu fiii Eghipelului,

cei în apropiere de hotar cu tine,

carii suni mari la frup, i în multe

feluri ai curvit, ca s m mânii pre

mine.

27. Iar de voiu întinde mâna mea
asupra ta i voiu lua legiuirile laie,

i le voiu dâ pre (ine în sufletele

celor ce le ursc pre tine al fetelor

celor de alt neam, care le-au ab-
tut pre line dela calea ia.

16. Facere 22, 16.

15. Ierem. 2, 20, 23.
18, Ierem. îO, 9. 19. Isaia 57, 5.

24. ierem. 11, 13; Isaia 57, 7.
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28. i ai pgânii i ai turvif mai

mult decât fetele iui Asur, i nici

aâ nu te-ai sturat. ;

'
^ '

29. i ai curvit i - nu te-ai um-

plut, i ai înmulit aezmânturiîe

fale ctre pmântul lui Hanaan i
al ttald^ilor, i nici cu acestea nu

fe-ai sturaî*.

30. Ce voiu pline îata ta zice Dom-
nul? Fiindc ai fcut toate aceste

fapte de femeie curv, i ai curvit

întreit întru fetele tale.

31. Când ai zidit casa la de cur-

vie la începutul a toat calea i va-

fra ta o ai fcut în toat ulia, te-ai

fcut ca o curv care adun plat.

32: Femeia preacurv este ase-

menea |ie, care iâ dela brbatul su
plat,

33. i tuturor celor ce curviau cu

ea te dâ plat, i tu ai dat plat tu-

turor iubiilor ti, i'i încrcai pre

ei, ca s vie la tine prin prejur în-

tru curviea ta.

34. i s'a fcut întru tine înd-
rtnicire mai mult decât la femei

întru curviea ta, i dup fine n'a

curvit aâ, pcnlruc tu dai plat i
fie plat nu s'a dat i s'a tcut în-

tru line îndrtnicii.

35. Pentru aceea curv! Auzi cu-

vântul Domnului.

35. Acestea zice Domnul: pentru

c (i-ai vrsat arama la i se va

descoperi ruinea ta întru curviea

ta ctre iubiii ti i spre toate gân-

durile frdelegilor tale, i în sân-

gele fiilor ti,' pr.e cari i-ai dat lor.

37. Pentru aceea ial eu voiu a-

dunâ asupra ta pre toi iubiii ti,

cu cari te-ai amestecat, i ,pre foi

pre cari i-ai iubit împreun cu toi

pre cari i-ai urît; i îi voiu adunâ
pre ei asupra fa de prin prejur, i
voiu descoperi rutile fale ctre
ei, i vor vedeâ toat grozviea ta.

28. 4 Imp. 16, 7, S. 31. Ierem. 11, 13.
33. Ic cern. 3, l,

37. Isaia 47, 3; Ierem. 13, 26.

î 38. i voiu izbândi asupra la izbân-

S

da preacuryet i a celor ce vars
sânge, i te voiu pune pre tine în-

tru sânge de mânie i de râvn.
39. i te voiu dâ în mâinile lor

i vor surpa, casa ta de curvie, i
vor strica vatra fa i te vor desbrcâ
pre fine de îmbrcmintea ta, i
vor lua vasele mrirei fale i te vor

lsâ geal i grozav.

40. i vor aduce asupra la mul-

ime i te vor ucide cu pietre, i fe

vor tia cu sbiile lor.

41. i vor arde casele tale cu foc

i vor face întru tine izbând îna-

intea a multor femei, i te voiu a-

bafe pre tine dela curvie i pia
nu vei mai dâ.

42. i voiu slobozi mâniea mea
asupra ta, i se va lua râvna mea

dela tine i m voiu odihni, i nu

voiu mai avea grije.

43. C nu i-ai adus aminte de

ziua prunciei taie, i m'ai întristat

pre mine cu toate acestea, i iat

eu voiu dâ cile tale în capul tu,

zice Domnul, c aâ ai fcut ne-

credina ta preste toate frdelegile

fale.

44. Acestea sunt toate care a zis

asupra la cu pild, zicând : cum
este muma aâ este i fata.

45. Fata mumei tale eti i fu,

care a lepdat pre brbatul su i
pre fiii lor, i sor eti surorilor tale,

care au lepdat pre brbaii lor i
pre fiii lor; muma voastr este tle-

feanc i tatl vostru Amoreu.

46. Sora voastr cea mai btrân
Samaria este i fetele ei, care l-

cjuesc deaslânga ta, i sora ta cea

mai tânr decât fine, care lcuele
deadreapta fa, Sodoma i fetele ei.

47. i nici aâ în cile lor n'ai

umblat, nici dup frdelegile lor

38. Lev. 20, 10; H 2 Lege 22, 22.

39. Ozie 2, 3..

46. 4 Imp 21, 11.
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ai fcui, cu pujin i le-ai Covârit

pre ele întru toate cile tale.

48. Viu sunt eu zice Domnul; de

a fcut Sodoma sora ta acestea i
fetele ei, precum ai fcut tu i fe-

lele tale.

49. Ins frdelegea Sodomei su-

rorei tale a fost mândria întru s-
turare de pâine i întru prisosin

cu desftri se resîfâ ea i fetele

ei, aceasta avea ea i fetele ei, i
mâna sracului i a celui lipsit nu

o sprijinea.

50. i se mreâ i au fcut fr
deîegi înaintea mea i le-am luat

pre ele precum ai vzut.
51. i Samariea jumtate din p-

catele tale n'a pctuit, i ai în-

mulit frdelegile tale mai mult de

cât ele, i ai îndreptat pre surorile

tale întru toate frdelegile tale, care

ai fcut.

52. i tu poart chilul tu, pen-

truc ai stricat pre surorile tale în-

tru pcatele tale i întru frdele-
gile tale care le-ai fcut mai mult

decât ele, i le-ai îndreptat pre ele

mai mult decât pre tine, i tu rui-

neaz-ie i primete ocara ta; pen-

truc ai îndreptat pre surorile tale.

53. i voiu întoarce întoarcerile

îor întoarcerea Sodomei i a fete-

lor ei, i voiu întoarce întoarcerea

Samariei i a fetelor ei, i voiu în-

toarce întoarcerea ta în mijlocul lor.

54. Ca s porfi chinul tu i s
aibi ocar din toate, care ai fcut,

ca s rn mânii pre mine.
55. -i sora ia Sodoma i fetele

ei se vor aeza precum âu fost de

la început, i Samaria i fetele ei

se vor aezâ precum au fost dela

început, i tu i feteie tale v vei

aezâ, precum a{i fost dela început.

56. i de n'ar fi fost Sodoma sora

ta, ca s auzi în gura la în zilele

trufiei tale,

49. Isaia 13, 19; Facere 19, 24.

51. lecem. 3. H.

57. Mai nainte de ce s'au desco-

perit rutile tale, precum acum
eti ocar fetelor Siriei i tuturor

celor de prin prejurul ei fetelor ce-

lor de alt neam, care le-au încun-

jurat împrejur.

58. Pgântiie tale $i frdele-

gile tale tu le poart, zice Domnul.

59. Acestea zice Domnul: i voiu

face cu tine precum ai fcut, pre-

cum ai urgisit acestea, ca s calci

legtura mea.

60. i'mi voiu aduce aminte de

legtura mea, care am fcut cu*tine

în zilele finerejelor tale, i voiu ri-

dica t»e legtur venic.
61. i'ji vei aduce aminte de ca-

lea ta, i te vei urgisi, când vei

primi pre surorile tale cele mai b-
trâne decât tine, împreun cu cele

mai tinere decât tine, i le voiu dâ

pre ele (le spre ispitire, i nu din

legtura ta.

62. i voiu ridic eu legtura mea
cu tine, i vei cunoate, c eu sunt

Domnul.

63. Ca s'fi aduci aminte, i s
le ruinezi, i s nu'ji fie Jie mai

mult a deschide gura de îafa oc-
rii tale, când m voiu milostivi eu

spre tine dup toate câte ai fcut,

! zice Domnul.

CAP. 17.

Pilda vulturului i a chedrului. ,

Si
a fost cuvântul Domnului c-

lre mine, zicând; . s

2. Fiul omului 1 Povestete pove-

stire i grete pild ctre* casa lui

lsrail.

3. i vei zice, acestea zice Dom-
nul: vulturul cel mare cu aripi mari,

cel cu întindere lung i plin de

I unghii, care are povfuire ca s in-

tre în Livan, i a luat cele alese

ale chedrului.

62, Ierem. 31, 32.
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4. Vârfurile odraslelor le-a smuls

i le-a adus în pmântul lui Hana-

an, în cetate zidit ie-a pus pre ele.

5. i a luat din smâna ptnân-

lui, i o a dat pre ea In câmp r-
sad spre ape multe, i rdcinile
ei supt ea vor fi, ca s e vaz o

a pus pre ea.

6. i a rsrit i s'a fcut vi
slab, i mic la mrime, ca s se

vaz ramurile ei preste ea, i rd-
cinile ei supt ea erau, i s'a fcut

vie mare, i a fcut lstari, i a în-

tins coardele sale.

7. i s'a fcut alt vultur mare cu

aripi mari i cu multe unghii, i
iat via aceasta erâ împletit c-
tre el, i rdcinile ei ctre el, i
ramurile sale le-a întins ctre el,

ca s'i adape pre el cu roua rs-
diturii sale.

8. în câmp bun spre ape multe

s'a prins ea, ca s fac odrasl i
s aduc rod, ca s fie vi mare.

9. Pentru aceea acestea zice Dom-
nul: au îndreptâ-se-va? Au nu rd-
cinile odraslei ei i rodul va putrezi,

i se vor usca toate cele întâi r-
srite ale ei? i nu cu bra mare,

nici cu popor mult, ca s o smulg
pre ea din rdcinile ei.

10. i iat se prinde, au îndrep-

tâ-se^va? Au nu îndat cât o va a-

tinge vântul cel arztor, cu usc-
ciune se va uscâ? Cu muuroiul

rsririi sale va secâ?

11. i a îost cuvântul Domnului

ctre mine, zicând:

12. Fiul omului! zi. ctre casa lui

Israil cea amrîtoare, nu tii ce

sunt acestea, care am zis ? Când va

venî împratul Vavilonului aupra
Ierusalimului, i'l va luâ pre el i
pre împratul lui l pre boierii lui,

i'i va aduce pre ei la sine în Va-

vilon.
*

17. 10 Ozie 13, 15.

12. letem, 22, 25 i 48, 40.

Î3. i vajuâ din smâna împ-
riei, i va pune cu el legtur, t
va bg pre el la ocar i pre po-

vfuiforii pmântului va luâ.

Î4. Ca s se fac împrie sla-

b, i s nu se înale, ci s pzea-
sc legtura lui, i s o întreasc.

15. i s'a deprtat deîa el, i a

trimis soli ia Eghipet, s'i dea lui

cai i popor mult, au mântuî-se-va

cel ce face împrotiv, i calc le-

gtura? Au scpâ-va?
16. Viu sunt eu, zice Domnul: c

în locul celui ce l-au fcut pre el îm-

prat, care a necinstit jurmântul

meu, i a clcat legtura mea cea

cu el, în mijlocul Vavilonului va muri.

17. i nu cu putere mare, nici cu

gloat mult va face Faraon asu-

pra lui rsboiu, punere de an i
cu zidire punerilor de sgei, ca s
omoare suflete multe,

18. i a necinstit jurmântul, ca

s calce legtura, i iat a dat mâna
sa, i toate acestea fcând nu va

scp.
19. Pentru aceea zî, acestea zice

Domnul: viu sunt eu, c jurmân-
tul meu, care 1-a necinstit, i leg-

tura mea, care o a clcat, ie voiu

dâ în capul lui.

20. i voiu întinde preste el mrea-

ja mea, i se va prinde în îngrdi-

rea ei, i'î voiu duce pre el în Va-

vilon, i m voiu judeca acolo eu

el, pentru strâmbtafea lui, care a

fcut asupra mea.

21. i toi fugiii lui întru toat

rânduiala de sabie vor cdeâ, i pre

cei rmai ai lui la tot vântul îi voiu

risipi, i vei cunoate, c eu Dom-
nul am grit.

22. Pentru aceea acestea zice Dom-
nul: i voiu luâ eu din cele alese

ale chedrului din vârf, i voiu dâ

15. 4 Imp. 18, 24.

16. 2 Parai. 36, 13; letem. 32, 5.

17. Ierem. 37, 5-8. 18. 2 Imp. 21, 1.

20. lemn. 4, 13.
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din capul pdraslelor lui, din inima

lor voiu Iuâ
r
i voiu rsdi pre munte

înalt. '

*

. 23. i'l voiu spânzur pre el' în

munte înalt al
1

lui îsratl, i'l voiu

rsdi, i va scoate odrasle, i va

face rod, i va fi chedru mare, i
se va odihni supt el toat hiara, i
toat pasrea supt umbra lui se va

odihni, i ramurile lui se vor aeza.

24. i vor cunoate toate lemnele

câmpului, c eu sunt Domnul cel ce

smeresc lemnul cel înalt, i înalt lem-

nul cel smerit, i usuc lemnul cel ver-

de, i înverzesc lemnul cel uscat;

eu Domnul am grit, i voiu face.

CAP. 18.

îndemnare la pocina.

Qi a fost cuvântul Domnului ctre

Vmine, zicând :

2. Fiul omului 1 Ce este vou pilda

aceasta întru fiii iu! Israil, cari zic:

prinii au mâncat agurid, i dinii

fiilor au strepezit?

3. Viu sunt eu, zice Domnul : de

se va mai gri pilda aceasta în

israil 1

4. C toate sufletele ale mele sunt,

precum sufletul tatlui, aa i su-

fletul fiului al meu este, i sufletul,

care pctuete, acela va murî.

5. Iar omul cel drept, care face

Judecat i dreptate.

6. In muni nu va mânca, i ochii

si nu'iva ridica ctre idolii casei

lui Israil, i pre femeia aproapelui

su nu o va pângri, i de femeia

îri curgerea sângelui nu se va a-

propiâ.

7. i pre om nu'! va asupri, z-
logul datornicului va dâ înapoi, i
|af nu va jefui, „pâinea sa o va dâ

24. Isaia 13, 11.

18- 2. Ierem. 31, i9.
4. 3 2 Lege 24, 16; 4 Imp. 15, 6.

6 Lev. S8, 19; Isaia 57, 7.

7. Eitc 22, 21; H 2 Lege 24, 12; Isaia 58,
7; Mateiu 25, 35.

celui flmând, i pre cel gol îl va

îmbrc cu hain.

8. i argintul su nu va dâ în ca-

mt, i adaos nu va lua, i dela

slrâffîbtâfe îi va întoarce mâna
sa, judecat dreapt va face între

brbat i între aproapele Iui.

9. i întru poruncile mele va um-

bl, i îndreptrile mele va pzi, ca

s le fac pre ele, acesta' este drept

cu viea va vieui, zice Domnul.

10. i de va nate fiu pierztor,

vrstor de sânge, i fctor de p-
cate,

11. In calea tatlui su celui drept

nu va umbl, ci i în muni a mân-

cat, i femeia aproapelui su a spur-

cat.

12. i pre srac i pre miel a

asuprit, i jaf a jefuit, i zlogul nu

î-a dat înapoi, i la idoli a pus o-

chii si, frdelege a fcut.

13. Cu camt a dai, i adaos a

luat, acesta cu viea nu va vieui,

pentruc toate frdelegile acestea

a fcut, cu moarte va muri, sângele

lui asupra lui va fi.

14. Iar de va nate fiu, i va ve-

dea toate pcatele tatlui su, care

le-a fcut, i se va teme, i nu va

face dup ele,

15. In muni n'a mâncat, ochii

si nu 'a pus la poftele casii lut

Israil, i femeia aproapelui n'a spur-

cat. '
e

16. i pre om n'a asuprit, i z-
log n'a zlogii, i jaf n'a jefuit, pâi-

nea sa celui flmând a dat, i pre

cel gol 1-a îmbrcat cu hain.

17. i dela nedreptate a întors

mân sa, camt i adaus n'a luat,

dreptate a fcut, i întru poruncile

mele a umblat, acesta nu va muri

întru nedreptile tatlui su, cu

viea va fi viu.

18. Iar tatl lui de va necji cu

necaz, i va jefui jaf, împrotiv a

8. Lev. 25, 36. 16. Iov 24, 3.
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fcut în mijlocul poporului meu, i
va muri întru nedreptatea sa.

19. i vei zice:„pentru ce n'a pur-

tat fiul nedreptatea tatlui su? Pen-

truc fiul dreptate i mil a fcut,

toate legiuirile meîe a pzit i îe-a

fcut, cu vieaj va tri.

20. Iar sufletul cel ce pctuefe,
aceJa va muri, iar fiul nu va purta

nedreptatea tatlui su, i tatl nu

va purtâ nedreptatea fiului su, drep-

tatea dreptului preste el va îî, i fr-
delegea celui frdelege preste el

va h.

21. i cel frdelege de se va în-

toarce dcia toate frdelegile sale,

care a fcut, i va pzi toate po-

runcile mele, i va face dreptate, i
mil, cu vieaf va tri, i nu va

muri

22. Toate nedreptile lui câte a

fcut nu se vor pomeni, ci întru

dreptatea sa, care a fcut va îî viu.

23. Au cu vrere voesc moartea

celui frdelege, zice Domnul, i
U.U mai vârtos s se abat el dela

ealea lui cea rea, i s fie viu ?

24. i de se va abate dreptul de

la dreptate? sa, i va facejiedrep-

tate, dup toate frdelegile, care

a fcut cel frdelege, toate drep-

tile luircare le-a fost fcut, nu se

vor pomeni, întru greala sa, care

a greit, i îitjru pcatele sale, care

a pctuit, întru acelea va muri.

25. i a(î zis: nu este dreapt ca-

lea Domnului, ascultai dar toat

casa lui Israil, au n-u este dreapt
calea mea? Au doar calea, voastr

este dreapt?
26. C ori când se va abae drep-

tul dela dreptatea sa, i va face fr-
delege, i va muri întru fidelegea,

care a fcut, înfr'aceea va muri.

27. i ori când se va întoarce cel

frdelege dela frdelegea sa, care
j

19 H 2 Lege 24, 16; 4 Imp. 14, 6.

20. 4 Imp. 14, 3; R 2 Lege 24, 16; 2 Parat.
25, 4. 23. l Parai 3, S>.

|
a fcut "i va face judecat i drep-

j
tate, acesta sufletul su a pzit.

28. i a vzut i s'a întors dela

toate pgântile sale care a fcut,

cu vieaj va îi viu i nu va muri.

29. i zice casa lui Israil: nu este

|
dreapt calea Domnului, au cile

mele nu sunt drepte casa lui Israil?

Au doar cile voastre sunt drepte"?

30. Pentruaceasta pre fiecare dup
calea luivvoiu judec pre voi casa

iui Israil, zice Domnul; întoarcei-v

i v abafeji dela toate pgântile
voastre i nu voiu fi vou spre cer-

tare de nedreptate.

31 . Lepdai dela voi toate pgân-
tile voastre, care aji fcut asupra

mea, i v facei vou inim nou
i duh nou, i facei toate porun-

cile mele, i pentruce murii casa

lui Israil? Zice Domnul.

32. C nu voesc moartea celui ce

moare, zice Domnul; ci v întoar-

cei, i vei îi vii.

GAP. 19.
Pilda leoaicei i a viei.

Oi tu iâ plângere pentru boierul? lui

Y Israil.

2. i vei- zice : ce este muma ta

puiu de leu în mijlocul leilor s'a n-
scut? In mijlocul leilor a înmulit

puii si.

3. i a srit unul din puii ei; leu

s'a fcut i s'a învat a rphrpi-
furi i oameni a mâncat.

4. i au auzit asupra lui neamuri,

cu stricarea lor s'au prins el, i Uau

adus pre el cu cpstru în pmân-
tul Eghipeiului.

\ i a vzut c s'a luat dela ea, i
a pierit statul ei. i £ luat altul din

puii si, i 1-a pus pre el leu.

~ 6. r petreceâ între lei, leu s'a f-

cut i s'a învat a rpi rpiri, oa-

meni a mâncat.

28. Mat. 3. 2, 29. Lucâ 3, 3. 31. Ierem.

32, 39.

19. 4. 4 Imp. 23, 33. 6. Ierem. 22, 17.
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7. i ptea întru îndrznirea sa
j

i cetile lor a pustiit i s prp-
dit pmântul i plinirea lui de gla-

sul rcnirii sale.

8. i a dat asupra lui neamurile

din rile de prin,prejur i a întins

preste el mreaja sa, cu stricarea lor

s'a prins el.

9. t 1-a pus pre el în lan, i în

ctue a venit Ia împratul Vaviîo-

n ului, i 1-a bgat pre el în temni,

ca s nu se auz glasul lui în mun-

ii lui Israil.

10. Muma ta ca o vi, ca o floare

derodie în ap rsdit road ei i
odrasla ei s'a îcut din ap mult.

11. i s'a îcut ei toiag de putere

preste neamul povuitorilor i s'a

înlat cu mrimea sa în mijlocul

rdcinilor, i a vzut mrimea sa

întru mulimea stâlprilor sale.

12. i s'a frânt cu mânie, la p-
mânt s'a lepdat, i vântul arztor

a uscat cele alese ale ei; izbândit-a,

i s'a uscat toiagul puterii ei, focul

o a mistuit pre ea.

13. i acum o a sdit pre ea în

pustie, în pmânt fr de ap.
14. i a ieit foc din toiagul ce-

lor alei ai ei i o a mâncat pre ea,

i nu er întru ea toiagul puterii.

Neamul spre pild de plâns este i
va îl spre plâns.

CAP. 20.
Mustrri poporului lui Israil.

Ci a fost în anul al aptelea în luna

"^a cincea, în zece. zile ale lunii,

venit au brbai din btrânii casii

iui Israil, ca s întrebe pre Dom-
nul i a ezut înaintea feii mele.

2. i a fost cuvântul Domnului

ctre mine, zicând;

3. Fiul omului! Grete ctre b-
trânii casii lui Israil i vei zice c-
tre dânii, acestea zice Domnul: au

8. Jerem. 22, 26. 11. Ozie 13, 15.

ca s m întrebai pre mine voi ai

venit? Viu sunt eu, de voiu rspunde
vou, zice Domnul.

4. Au izbândî-voiu pre ei cu iz-

bândire, fiul omului? Frdelegile

prinilor, lor nîrturisefe-le lor.

5. i vei gri ctre ei, acestea

zice Domnul : din ziua în care am
ales casa lui Israil i m'am fcut cu-

noscut seminiei casii lui Iacov, i
m'am cunoscut lor în pmântul E-

ghipetului i i-am prins pre ei cu

mâna mea, zicând: eu sunt Domnul
Dumnezeu! vostru.

6. In ziua aceea i-am prins pre ei

cu mâna mea, ca s'i sco din p-
mântul Eghipetului la pmântul care

l-am gtit lcr, la pmântul din care

curge lapte i miere, îagur este mai

mult decât tot pmântul.

7. i am zis ctre ei : fiecare

lepede urîciunile ochilor si i cu

izvodirile Eghipetului s nu v pân-

grii; eu sunt Domnul Dumnezeul
vostru.

8. i s'au deprtat dela mine i
n'au vrut s m asculte, urâciunile

ochitor lor nu le-au lepdat i Iz-

vodirile Eghipetului nu le-au pr-
si!, i am zis ca s vrs mâniea mea
preste ei i s sfâresc urgia mea
întru ei în mijlocul Eghipetului.

9. i am fcut ca numele meu mai

mult s nu se pângreasc înaintea

neamurilor, între care surit ei, în-

tru care m'am artat ctre ei îna-

intea îor, ca s'i sco pre ei din p-
mântul Eghipetului.

10. i i-am scos pre ei din p-
mântul Eghipetului, i i-am adus

pre ei în pustie.

11. i le-am dat lor poruncile mele,

i îndreptrile mele le-am arlaf lor,

care s le fac omul, i s fie viu

întru ele.

20. 5. Eirc 6, 7. 7. Eire 20, 3.

8. 1 Imp. 7, 3; Isus Navi 24, 14.

9. 1 Imp. 12, 22. 10. Eire 13, 18.-

11. Itieemia 9, 29; Pilde 7, 3; Lev. 1$, 5;

fi 2 Lege 5, 12; Rom. 10, 5; Gal. 3, 12.
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12. i Sâmbetele mele le-am dat

lor, ca s fie semn între mine i în-

tre ei, i cunoasc* ei, c eu sunt

Domnul cel ce'i sfinesc pre ei.

13. $i am zis ctre casa lui 1-

srail în pustie: umblai întru po-

runcile, mele i pziji îndreptrile

mele, ca s le îaceji pre ele, care

fcându-k omul, va îi viu întru ele;

i m'a amrît pre mine casa lui I-

srail în pustie, întru poruncile mele

n'a umblat, i îndreptrile mele îe-a

lepdat, care fcându-le omul va

tri întru ele. l Sâmbetele mele le a

spurcat foarte, i am zis: ca s vrs
mâniea mea preste ei în pustie, ca

s'i pierz pre ei.

14. i am fcut, ca numele meu
mai mult s nu se spurce înaintea

neamurilor, din care i-am scos pre

ei înaintea ochilor lor.

15. i eu am ridicat mâna mea
asupra lor în pustie, ca mai mult

s nu'i duc pre ei în pmântul, care

l-am dat lor, în pmântul, din care

curge lapte i miere, fagur este mai

mult decât tot pmântul.

16. Pentruc îndreptrile rneie le-au

lepdat, i întru poruncile mele n'au

umblat, i Sâmbetele mele le- au

spurcat, ci dup gândurile inimilor

lor au mers.

17. i nu s'a îndurat ochiul meu
de ei, ca s'i pierz pre ei, i n'am

fcut ca s'i sfâresc pre ei în pustie.

18. i am zis ctre fiii lor în pu-

stie: întru legiuirile prinilor votri

s nu umblaji, i îndreptrile lor s
nu' le pzii, i cu gândurile lor s
nu v* amestecai, i s nu v pân-

grii.

19. Eu sunt Domnul Dumnezeul

vostru, întru poruncile mele umblai,

i îndreptrile mele pziti-lc i le

facei pre ele.

12. Eire 20, 8, 31, 13; H 2 Lege 5, 12.

14. Eire 32, 12; Num. 14, 35; R 2 Lege
9, 28.

20. i Sâmbetele mele sfinjiti-îe,

i s fie semn între mine i între

voi, ca s ""cunoatei, c eu sunt

Domnul Dumnezeul vostru.

21. i m'au amrît i fiii lor în-

tru poruncile mele n'au umblat, i
îndreptrile mele nu le-au pzit, ca

s !e fac pre ele, care îcâtidu-ie

omul va fi viu întru ele; i Sâmbe-
tele mele le-au spurcat foarte/ i am

.zis, ca s vrs mâniea mea pTeste

ei, ca s sfâresc urgia mea asupra

lor în pustie.

22. i am fcut, ca numele meu
mai mult s nu se spurce înaintea

neamurilor, din care i-am scos pre

ei înaintea ochilbr lor.

23. Am ridicat mâna mea asupra

lor în pustie, ca s'i risipesc pre ei

între neamuri, i s'i împrtiez pre

ei prin {ri.

24. C îndreptrile mele nu le-âu

fcut, i poruncile mele le-au lep-
dat, i Sâmbetele mele le-au spur-

cat, ci dup gândurile prinilor lor

au fost ochii lor.

25. i le-am dat tor porunci nu
bune, -i îndreptri, întru care nu

vor fi vii.

25. i îi voiu pângri pre ei în-

tru obiceiurile lor, când vor aduce

pre tot cel ce deschide milrasul, pen-

tru ca s'i sting pre ei, i vor ti,

i c eu sunt Domnul.

27. Pentru aceea grete ctre casa

lui Israil fiul omului! i vei zice c-
tre ei: acestea zice Domnul, pân
la aceasta m'au mânieat pre mine

prin|ii votri cu pcatele lor, care

au pctuit asupra mea.

28. i i-am bgat pre ei în p-
mântul, pentru care am ridicat mâna
mea, ca s'i dau pre el lor, i au

vzut lot dealul înalt i tot lemnul

umbros, i au jertfit acolo dumne-

zeilor lor, i au pus acolo miros de

23. Lev. 26, 33: Ps. 105, 28.

26. Ps. 105, 37 28. Isaia 1, 29.
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bun mireasm lor, i au furnal a-

coto turnrile lor. r ,

29. i am zis ctr ci: ce este

Avama, cte întrsi. voi acolo? i au

chemat numele lui Avama pân în

ziua de astzi.

30. Pentru aceea zi ctre casa kti

Israil, acestea zice Domnul: de vreme

ce întru frdelegile prinilor vo-

tri v-. pângri ji, i dup urîciunile

voastre vot curvii.

31.,i cu pârga darurilor voastre,

cu trecerea fiilor votri prin foc voi

v pângrii, cu toate gândurile voa-

stre pân în ziua de astzi,, i eu

oare voiu rspunde vou casa lui

îrail? Viu sunt eu, zice Domnul, de

v voiu rspunde vou, i de se va

sui preste duhul vostru acesta.

32. i nu va fi în ce chip zicei

voi, fi-vom ca limbile i ca neamu-

rile pmântului, ca s slujim lem-

nelor i pieirilor.

33. i pentru aceea viu sunt eu,

zice Domnul, c cu mân tare i cu

bra înalt i cu mânie vrsat voiu

împrji preste voi.

34. i v voiu scoate pre voi din

popoare, i v voiu aduna pre voi

din rile, întru care v'arr. risipit cu

mân tare i cu bra înalt i cu mâ-

nie vrsat.
35. i v voiu aduce pre voi în

pusliea popoarelor, i m voiu ju-

deca cu voi acolo fa ctre fa.
36. In ce chip m'am judecat cu

prinii votri în pustie, când i-am

scos pre ei din pmântul Eghipe-

fului, aâ v voiu judec pre voi

zice Domnul.

37. i v voiu punz pre voi supt

loaiagul meu, i v voiu bgâ pre

voi în numr.
38. i voiu alege dintre voi pre

cei necredincioi i pre cei clc-
tori de lege, pentruc din nemer-

nicirea lor voiu scoate pre ei, i în

32. Icrem. 44, 17.

pmântul Iui Israil nu vor intra, i
vei cunoate, c eu sunt Domnul
Dumnezeu.

39. i voi .casa lui Israil, ace-

stea zice Domnul Dumnezeu: fiecare

s'i ia izvodirile ' sale, i dup a-

ceslea de m vei ascult pre mine,

i numele meu cel sfânt nu'l vei

spurc mal mult cu darurile voa-

stre, i cu izvodirile voastre.

40. C în muntele cel sfânt al meu,

în muntele cel înalt al lui Israil, zice

Domnu! Dumnezeu, acolo vcg sluji

mie toat casa lui israil desvâifit,,

i acolo voiu primi, i acolo voiu

privi pârga voastr, i pârga adu-

cerilor voastre, întru toate simirile

voastre.

41. întru miros de bun mirea-

sm v, voiu primi pre voi, când v
voiu scoate pre voi din popoare,

i v voiu adunâ pre voi din rile

în care v'ai risipit, im voiu sfini

întru voi înaintea ochilor popoare-

lor.

42. i vei cunoate, c eu sunt

Domnul, când vâ voiu bgâ pre voi

în pmântul lui Israil, în pmântul,

pentru care am ridicat mâna mea.

ca s'l dau prinilor votri.

43. i v vei aduce aminte acolo

de cile voastre, întru care v'ai pân-

grit, i vei bate feele voastre în-

tru toate rutile voastre.

44. i vei cunoate, c eu sunt

Domnul, când v voiu face vou
aâ, ca numele meu s nu se spurce

dup cile voastre cele rele i dup
izvodirile voastre cele stricate, casa

lui Israil, zice Domnul.

45. i a fost cuvântul Domnului

ctre mine zicând

:

i 46. Fiul omului! Intrefe'i faa ta

preste Teman, i caut spre Darom,

i prorocete asupra dumbrvii cei

povuiloare a Naghevului.

47. i vei gri dumbrvii Naghe-

39. Hpoc. 22, 12. 40, Isaia 2, 2.
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vului : auzi cuvânful Domnului, a-

ceslea zice Domnul Dumnezeu: iat

eu voiu aprinde întru fine îoc, i
va mânca întru line tot lemnul verde

i lot lemnul uscat, nu se va stin-

ge flacra cea aprins, i va arde

întru ea toat fa{a deia miaz zi pân
la miaznoapte.

48. i va cunoate tot trupul, c
eu Domnul l-am aprins pre el, i
nu se va stinge.

49. i am zis : nicidecum Doam-
ne 1 Doamna! Ei zic ctre mine: au

nu este pild, care s zice aceasta?

CAP. 21.

Prorocie pentru luarea Ierusalimului,

i s'a îcut cuvântul Domnului c-
tre rnine, zicând:

2. Pentru aceea fiul omului! Pro-

rocete, i întoarce fata ta asupra

Ierusalimului, i privete la sfintele

lor, i prorocete asupra pmâniu-
îui lui Israii.

3. i vei zice ctre pmântul iui

Israii, acestea" zice Domnul Dum-
nezeu : iat eu asupra ta, i voiu

scoate sabia mea din teaca sa, i
voiu pierde dintru tine pre cei fr-
delege i pre cel nedrept.

4. Pentruc voiu pierde din tine

pre cel nedrept i pre cel frde-
lege, aâ va iei sabia mea din teaca

sa preste tot trupul dela miazzi
pân la miaznoapte.

5. i va cunoate tot trupul, c
eu Domnul am scos sabia mea din

teaca sa, i mai mult nu se va în-

toarce.

6. i tu fiul omului ! Suspin în-

tru zdrobirea alelor tale, i întru

dureri geme înaintea ochilor lor.

7. i va fi de vor zice ctre tine:

penlruce suspini? i vei zice: pen-

tru vestea, c vine, i se va umplea
de fric toat inima, i toate rnâi-

21. 3. letem. 46, 23 i 21, 14.

• nile vor slbi, i va înepeni tot

j

trupul, i iot duhul i toate eoap-

|

sete se vor pângri de umezeal

;

|
iat vine, i va fi zice Domnul Dum-
nezeu.

8. i a fost cuvântul Domnului

ctre mine zicând,

i 9. Fiul omului î Prorocete, i
|

grete, acestea zice Domnul, zi :

sabie, sabie ascute-fe i te mânie.

10. Ca s junghi junghieri, ascu-

te-te s sclipeti gata spre dezno-

dare, junghie, ocrie, leapd fot

lemnul.

11. i o au dat pre ea gala a se

ineâ în mâinile lui. Ascuilu-s'a sa-

bia, este gata a se dâ în mâinile

celui ce tac.

12. Strig i te vait fiul omului!

Pentruc s'a fcut aceasta întru po-

porul meu, aceasta întru foi pov-
uitorii iuiîsrail; vor nemernici, spre

sabie s'a fcut poporul meu. pen-

j
tru aceea plesnete cu mâna ta.

13 C s'a îndreptai, i înc de se

va lepd i neamul? Nu va fi, zice

' Domnul Domnul.

I

14. i tu fiul omului 1 Prorocete,

i plesnete mân preste mân, i
îndoete sabia, a treia sabie de rane

este, sabia ranelor cea mare, i îi

vei spimântâ pre ei.

15. Pentru ca s se înfrâng ini-

ma, i se vor înmuli cei ce sl-

besc în toat poarta lor. se dau

spre junghierea sbiei, bine s'a f-

cut spre sclipire, bine s'a fcut spre

junghiere.

16. t treci, ascute- te deadreapfa

i d?asiânga, ori unde se va ridica

faa fa.

17. i eu înc voiu plesni mâna
mea ctre mâna mea i voiu vrsa
mâniea mea, eu Domnul am grit.

18. i s'a fcut cuvântul Domnu-
lui ctre mine, zicând:

12. letem. 6, 24; Isaia 21, 3.

15, Ierem. 31, 19.
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19. i lu fiul omului! Rânduefe

|i€ dou ci, prin care s intre sa-

biea împratului Vavilonului, dfn-

tru o e-r s ias amândou, i
mâna vor gri la începtura cii ce-

tei, la începutul cii vei rândul.

20. i tu gtete i rânduete cale

ca s intre sabie în Ravatul fiilor

îui Amcn i în îudeea i în Ieru-

salim în mijlocul îui.

21. C va sta împratul Vavilo-

nului în calea cea veche la înce-

putul celor dou ci, ca s vrja-

sc vraj, ca s undeze loisg i s
întrebe cele cioplite i s socotea-

sc deadreapta lui.

22. i s'a fcut vr»ja asupra Ie-

rusalimului, ca s pue an i s
deschiz gura întru strigare, s în-

nai|e glas cu plângere, a pune an
la porile ei i a pune pmânt i a

zidî stri de sgei.

23. i ei lor ca i cum ar vrji

vraj înaintea lor i el pomenind
nedreptile lui ie va pomeni.

24. Pentru aceea acestea zice

Domnul: pentruc ai pomenit ne-

dreptile voastre, descoperindu-v

necuriile voastre, ca s se vaz
pcatele voastre, întru toate necu-

riile voastre i întru izvodirile voa-

stre, pentruc ai pomenit, întru a-

celen v vei prinde.

25. i tu pângrite frdelege po-

vuitoruîe al lui Isroii! A cruia
vine ziua, în vremea nedrepfei,

sfâritul.

26. Acestea zice Domnul: iâ chi-

dara i leapd cununa, aceea nu
va fi ca aceasta, smeril-ai pre cel

înalt i ai înlat pre cel smerit.

27. Nedreptate, nedreptate, nedrep-

tate pune-o-voiu pre ea, nici ea ca

acaasla va fi, pân când va veni

cui i se cade i voiu dâ lui.

28. i tu fiul omului 1 Prorocete

i vei zice: acestea grete Dom-

26. Iov 5, li.

nul ctre fiii lui Amon i ctre o-

cara for i vei zice! sabie, sabie

smulge-fe spre junghiere i te smul-

ge spre omorîre, ridic-te, ca s
sclipeti.

29. Când vedeai tu dearte i vr-
jaî minciuni, ca s te dai pre fine

preste grumazii rniilor celor fr-
delege, crora le-au venit ziua, în

vremea nedreptei, sfâritul.

30. Intoarce-te tn teaca la i sâ

nu poposeti în locuî acesta, în care

fe-ai nscut în pmântul tu, jude-

câ-te-voiu pre fine.

31. i voiu vrsâ preste fine ur-

giea mea, cu focul urgiei mele voiu

sufl preste tine i te voiu dâ în

mâinile oamenilor varvari, cari lu-

creaz stricciune.

32. In foc vei fi mâncare, sângele

tu va H în mijlocul pmântului tu,

nu va fi ie pomenire, c eu Dom-
nul am grit. *

CAP. 22.
Prorocie îmjroHva Ierusalimului.

01 a fost cuvântul Domnului ctre

j mine, zicând;

2. i fu fiul omului 1 Au judecâ-

vei cetatea sângiuriîor? i'i arat

ei toate frdelegile ei i vei gri.

3. Acestea zice Domnul Dumne-

zeu: o cetate, care vars sângiuri

în mijlocul su, ca s vie vremea

ei, i care a fcut asupra sa, ca s
se pângreasc.

4. Cu sângiurile lor, care ai vr-
sat, ai czut i cu gânduri care f-

ceai fe-ai pângrit i ai apropieat

zilele Jale, i ai adus vremea ani-

lor ti, pentru aceea le-am dat pre

tine spre ocar neamurilor i spre

batjocur la toate rile.

5. Cele aproape de line i cele de-

parte de tine, i le vor batjocori pre

28. Sofon. 2, 8. 31. lemn. 25, 31.

32. Ierem. 49, 2.

2 2> 4. 4 Imp. 21, 16; 3 top. 9, 7.
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tine necurat, numit i mult întru

frdelegi.

6. Iat povuiforii casei lui Israil

fiecare ctre rudeniile sale s'a a-

dunaf întru line, ca s verse sânge.

7. Pre fat i pre mum griâ de

ru întru tine i ctre nemernic s'au

purtat cu nedreptate întru tine; pre

sirman i pre vduv asuprea în-

tru tine.

8. i sfintele mele le defima i
Sâmbetele mele le spurca întru tine.

9. Brbai tâlhari erau întru tine,

ca s verse întru tine sânge, i pre-

ste mguri mâncau întru tine, necu-

rate fceau întru tine.

10. Ruinea tatlui au descoperii

întru tine, i necur(iea celei ce aveâ

curgerea sângelui, a smerit întru

line.

11. Fiecare pre femeia aproape-

lui su a spurcat, i fiecare pre nora

sa o a pângrit întru necurie; i
fiecare pre sora sa i pre fata ta-

tlui su, a smerii înlru'line.

12. Daruri au luat înlru tine, ca

s verse sânge, camt i adaos au

luat întru line, i ai svârit svâr-

irea rutei tale cea cu asupreal,

i pre minem'ai uitat, zice Domnul.

13. Iar de voiu lovi mâna mea
clre mâna mea asupra celor ce ai

svârit i ai fcui, i asupra sân-

giurilor tale, care s'au fcut în mij-

locul tu,

14. Au suferî-va inima ta? Au
birui-vor mâinile tale în zilele, care

cu le voiu face înlru line? Eu Dom-
nul am grit, i voiu face.

15. i le voiu risipi înlru neamuri,

i le voiu împrtia în ri, i va

Hpsî necurjiea ta dintru line.

16. i te voiu moteni pre tine

în faa neamurilor, i vei cunoa-

te, c eu sunt Domnul.

9. Isaia 57, 7. 10. Lev, 18, 8.

11. Lev. 18, H; Ietemia 5, 8; 13, 27,

15. Jerem. 15, 7 i 51, 2.

Biblia

17. i a fost cuvântul Domnului
ctre mine, zicând

:

18. Fiul omului 1 Iat, fcutu-s'a

mie casa lui Israil amestecai toi

cu aram i cu cositor i cu fier

i cu plumb, în mijlocul cuptorului

argintului amestecat este.

19. Pentru aceea acestea zice Dom-
nul Dumnezeu: pentruc v'ai fcut

toi înfr'o amestectur, pentru a-

ceea iat eu v voiu aduna pre voi

în mijlocul Ierusalimului

;

20. Precum se adun argintul i
arama i fierul i cositorul i plum-

bul în mijlocul cuptorului, ca s su-

flu întru el focul s se topeasc ;

aâ v voiu primi întru urgia mea,

i înlru mânia mea v voiu adunâ,

i v voiu topi pre voi.

21. i voiu sufl preste voi cu

focul urgiei mele, i v vei topi în

mijlocul lui;

22. Cum se lopete argintul în

mijlocul cuptorului, aâ v vei topi

în mijlocul lui, i vei cunoate, c
eu Domnul am vrsat mânia mea
preste voi.

23. i s'a fcut cuvântul Domnu-
lui ctre mine, zicând :

24. Fiul omului 1 Zi lui : tu eti

pmântul, care nu s'a udai, nici

ploaie s'a pogorît presle tine în ziua

urgiei.

25. A creea povuitori în mijlo-

cul ei, ca leii cei ce rcnesc au a-

pucat rpiri, i au mâncat sufletele

cu asupreal, cinste au luat cu

strâmblate, i vduvele faleînmul-

ilu-s'au în mijlocul lu.

26. i preoii ei n'au bgat în

seam legea mea, i au spurcat

sfintele mele; înlre cel sfânt i în-

tre cel spurcat n'au fcut osebire;

i între cel necurat i între cel cu-

rat n'au deosebii; i de clre Sâm-

betele mele i-au întors ochii si,

18. Isaia 1, 22. 25. Mat. 23, 14.

26. Sofon. 3, 4; Ierem. 15, 19.

63.
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i Sâmbetele mele le-au spurcai în

mijlocul lor.

27. Boierii ei în mijlocul ei ca lupii

cei rpitori de prad, au vrsai sân-

ge, ca, cu lcomie s l:omeasc.
28. i prorocii ei ungând pre ei,

vor cdeâ vzând dearte, vrjind

minciuni, zicând: acestea zice Dom-
nul, i Domnul n'au zis.

29. Pre poporul pmântului stor-

cându'l cu sirâmbtate, i rpindu'l

cu rpiri, pre srac i pre miel
asuprindu'l, i pre cel strin np-
stuia cu judecat.

30. i am cutat dintru ei brbat,

care s se poarte drept, i s steâ

înaintea îejii mele cu toi deadinsul

în vremea mâniei mele, ca nu de

lot s o pierz pre ea, i n'am aflat.

31. i am vrsat preste ea mânia

mea întru îocul urgiei mele, ca s'i

pierz pre ei. Cile lor în capetele

lor le-am dat, zice Domnul Domnul.

CAP. 23.
Pilda a dou femei pctoase i pe-

depsirea lor.

Oi a iost cuvânlul Domnului c-
ytre mine zicând :

2. Fiul omului 1 Dou femei erau

fiicele unei mume.
3. i au curvit în Eghipet, întru

tinereele lor curvit- au, acolo au c-
zut âele lor, i acolo i-au stricat

fecioria.

4. i numele lor erau Oolâ cea

mai btrân i Oolivâ sora ei, i
s'au fcut mie, i au nscut fii

i fete, i numele lor, Samaria erâ

Oolâ, i Ierusalimul erâ Oolivâ.

5. i a curvit Oolâ asupra mea,

i s'a dus la iubiii si la Asirieni,

cari se apropiau de ea.

6. îmbrcai cu haine vinete, po-

vuilori i cpetenii, voinici alei,

toi clrei clrind pre cai.

27. Mibeea 3, 11. 30. Ierem. 5, 1.
31. 3 împcai 8, 31.

7. i a fcut curvia ei cu ioi cei

alei fii ai Asirienilor, i preste toi

la cari s'a dus, cu toat izvodirea

lor s'a pângrit.

8. i curvia sa cea din Eghipet

nu o a prsit, c dormeâ cu ea

în tinereele ei, i ei i-au stricat fe-

cioria, i au vrsat curvia sa preste

ea.

9. Pentru aceea o am dat pre ea

în mâinile iubiilor ei, în mâinile

fiilor Asirienilor, dup cari a um-
blat.

..

10. Acetia au descoperit ruinea
ei, feciorii i fetele ei le-au luat, i
pre ea cu sabie o au omorîf, i s'a

fcut de vorb la femei, i au f-
cut izbândiri întru ea la fetele ei.

11. i o a vzul pre ea sora sa
Oolivâ, i a stricat curenia sa mai
mult decât ea, i curvia sa mai mult
decât curvia surorei sale.

12. Preste fiii Asirienilor au pus
povuitori i cpetenii aproape de
dânsa, îmbrcai cu frumoase es-
turi, clrei clrind pre cai, toi

tineri alei.

13. i am vzut, c s'a pângrit
o cale dintru dou.

14. i a adaos la curviea sa, i
a vzut brbai zugivii pre perete,

chipurile Haldeilor zugrvite cu con-
deiul,

15. încini cu împeslrifuri preste

mijloacele lor, i chivere vpsite pre-

ste capetele lor, vedere întreit tu-

turor, asemnarea fiilor Haldeilor ai

pmântului moiei lor.

16. i s'a pus asupra lor cu ve-

derea ochilor si, i a trimis soli

la ei în pmântul Haldeilor.

17. i au venit la ea fiii Vavilo-

nului la aternutul popositorilor, i
o pângreau pre ea îirtru curviea ei,

i s'a pângrit cu ei, i s'a depr-
tat sufletul ei dela dânii.

18. i a descoperit curviea sa, i
23- S. F. Hp. 7, 43. 11. Ierem. 3, 8, 11.
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a descoperit ruinea sa, i s'a de-

prtat sufletul meu dela ea, precum

s'a deprtat sufletul meu dela sora ei.

19. i ai înmulit curviea ta, ca

s'i aduci aminte de zilele tinere-

lelor tale, întru care ai curvit în E-

ghipet.

20. i te-ai pus presle Haldei, a

crora trupuri erau ca trupurile m-
garilor, i boaele lor, ca boaele

cailor.

21. i ai cercetat frdelegea ti-

nereilor tale, care ai fcut în Eghi-

pet la poposirea ta, unde au czut
âele tinereilor tale.

22. Pentru aceea Oolivbl Acestea

zice Domnul Dumnezeu: iat euvoiu

sculâ pre iubiii ti asupra ta, dela

cari s'a deprtat sufletul tu, i îi

voiu ad\.ce pre ei asupra ta de prin

prejur.

23. Pre fiii Vavilonului i pre toi i

îlaldeii Facuc i Sie i Cuf i pre

toi fiii Asirienilor cu ei, tineri alei,

povuifori i cpetenii, pre toi în-

treii i numii, clrind pre cai toi.

24. i foi vor veni asupra ta de

la miaznoapte, care i roate cu

mulime de popoare, scuturi i pa-

veze, i vor pune paz preste fine

împrejur, i voiu dâ înaintea feii

lor judecat, i vor izbândi asupra

ta cu judecile sale.

25. i voiu dâ râvna mea întru

tine, i vor face cu fine întru ur-

giea mâniei: nasul tu i urechile

late vor liâ, i pre cei rmai ai

ti cu sabie îi vor ucide; acetia pre

fiii ti i pre felele tale vor lua, i
pre cei rmai ai ti cu foc îi vor

lopî.

26. i le vor desbrcâ de îmbr-
cmintea ta, i vor lua vasele cele

de mrirea ta.

27. i voiu întoarce pgântile
laie dela tine, i curviea fa din p-
mântul Eghipetului, i nu vei ridica

ochii tâi spre ei, i de Eghipet mai
mult nu'i vei aduce aminte.

28. C acestea zice Domnul Dum-
nezeu: iat eu te dau pre tine în

mâinile celor ce'i urti, dela cari s'a

deprtat sufletul tu.

29. i vor face întru tine cu ur,

i vor lua toate trudele tale i o-

stenelele tale, i vei fi goal i de

ocar; i se va descoperi ruinea

curviei tale, i pgânfalea ta i
curviea ta.

30.Fcut-a ie acestea, când curveai

tu dup neamuri, i te pângreai în-

tru izvodirile lor.

31. In calea surorii tale ai um-
blat, i eu voiu dâ paharul ei în

mâinile tale, acestea zice Domnul
Dumnezeu.

32. Paharul surorii fale cel adânc

i larg vei beâ, i va fi spre râs i
spre batjocur cel ce prisosete a

se svâri.

33. De beie i de ameeal te vei

umplea, i paharul perirei i al pu-

stiirii, paharul surorii tale Samariei.

34. i'l vei beâ pre el, i'l vei

scurge, i srbtorile i lunile nou
ale ei le voiu lu, c eu am grit,

zice Domnul.

35. Pentru aceea acestea zice Dom-

nul: cci m'ai uitat pre mine, i m'ai

lepdat dup trupul tu, i fu iâ p-
gântatea la i curviea ta.

36. i au zis Domnul ctre mine:

fiul omuluil Au nu vei judec pre

Oolâ i pre Oolivâ, i s le vesteti

lor frdelegile lor?

37. C prea curve sunt, i sânge

în mâinile lor, i cu izvodirile lor

au prea curvit i pre fiii lor, pre cari

i-au nscut mie, i-au trecut prin foc.

38. Pân i aceasta au fcut mie,

sfintele mele le-au pângrit în ziua

aceea, i Sâmbetele mele le-au spur-

cat.

39. i când junghieau pre fiii lor

32. Isaia 51, 17. 35. Jetem. 2, 32.

39. 4 Imp. 21, 4, 5.
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idolilor lor, i intrau întru sfintei?
j

mele în zilele acelea, ca s le spurce

pre ele, i pentruc aâ fceau în

mijlocul casii mele.

40. i pentruc au trimis la br-

baii cari veneau de departe, la cari

soli trimeteau, i cum veneau ei, în-

dat te splai i ungeai ochii ti,

i te împodobeai cu podoab.

41. i edeai pre pat aternut, i
mas împodobit înaintea fetii ei,

i tmâia mea i unluldelemn al

meu se veseleâ cu acestea.

42. i glas întocmit rspundeâ, i
ctre brbai din mulimea oameni-

lor ce erau venii veseli din pustie,

i le puneâ brri la mâinile lor,

i cunun de mrire pre capetele lor.

43. i am zis: au nu înlr'acestea

preacurvesc, i faptele curviei i ea

a curvit?

44. i mergeau ctre ea, în ce chip

merg la femeia curv, aâ intrau la

Oolâ i la Oolivâ, ca s fac frde-
lege.

45. i brbai drepi, aceia vor

izbândi pre ele cu izbânda celor

prea curve i cu izbândirea sânge-

lui, c prea curve sunt i sânge în

mâinile lor.

46. Acestea zice Domnul Dum-
nezeu: scoate asupra lor gloat i
d preste ele turburare i jefuire.

47. i s se ucig cu pietrile po-

poarelor i le vor împunge cu s-
biile lor, pre fiii lor i pre fetele lor

vor omorî i casele lor cu foc le

vor arde.

48. i voiu lua pgântatea de

pre pmânt i se vor pedepsi toate

temeile, i nu vor face dup pgâ-
ntatea sa.

49. i se va dâ pgântatea voa-

str preste voi i pcatele izvodi-

rilor voastre vei lu, i vei cunoa-

te c eu sunt Domnul Dumnezeu.

CAP. 24.
Pilda cu fierberea cldrei.

i s'a fcut cuvântul Domnului c-
tre mine în anul al noulea, îrt

luna a zecea în a zecea a lunii, zi-

când:

2. Fiul omului 1 Scrie ie zi din

ziua aceasta, din care s'a întrit îm-

pratul Yavilonului asupra Ierusali-

mului din ziua de astzi.

3. i zi ctre casa cea amrîtoare

pild i vei gri ctre ei.

4. Acestea zice Domnul Dumne-
zeu : pune cldarea i toarn în-

tr'însa ap i bag într'însa despi-

cturile, toat despictura bun, fiu-

erul i umrul tete de pre lâng
oase.

5. Din dobitoace alese fiind luate;:

i arde de desupful lor oasele i clo-

cotind s'au fiert oasele ei în mijlo-

cul ei.

6. Pentru aceea acestea zice Dom-
nul Dumnezeu : o cetatea sângiuri-

lorl Cldare întru care este rugin
într'însa, i rugina n'a ieit dinfr'însa,

pre rând dup mdularul ei a scos,

n'au czut preste ea sori.

7. C sângele ei în mijlocul ei e-

ste, pre piatr neted o am pus pre

ea, nu o am vrsat pre ea pre p-
mânt, ca s se acopere pmântul.

8. Ca s se sue mânie spre iz-

bânda rspltire! ; pus-am sângele

ei pre piatr neted, ca s nu'l a-

copere.

9. Pentru aceea acestea zice Dom-
nul Dumnezeu: vai cetatea sângiu-

rilor! i eu voiu mri tciuniîe.

10. i voiu înmuli lemnele i voiu

aprinde focul, ca s se topeasc cr-
nurile i s se împuineze zeama,,

i oasele s se sfrâme.

11. i s stea pre crbunii si,

aprinsu-s'a ca s se arz i s se

40. Ierem. 4, 30. 41. Pilde 7, 17.
24. 2. 4 Imp. 25, I. 4. Ierem 1, 13.

6. Ierem. 4, 11. 7. Plâng. 1, 9.
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irig arama ei, i s arz în mijlo-

cul ei necuria ei, i s se sfâr-

easc rugina ei.

12. i nu va iei dintru ea, mult
este rugina ei i se va ruina ru-

gina ei.

13. Pentru care te pângreai tu

i nu te-ai curjit de necurjiea ta,

i ce va H de nu te vei curi înc
pân ce voiu umpleâ mâniea mea
întru tine?

14. Eu Domnul am grit i vor

veni, i voiu face, nu voiu osebi,

nici m voiu îndura, nici m voiu

milostivi Dup cile tale i dup
izvodirile tale te voiu judec, zice

Domnul Dumnezeu; pentru aceea eu

te voiu judec dup sângele tu, i
dup gândurile tale te voiu judec
pre tine cea necurat i vestit, i
prea amrâtoare.

15. i a fost cuvântul Domnului
ctre mine, zicând:

16. Fiul omului! Iat eu iau dela

line poftele ochilor 'intru rânduiala

îsboiului, nu te vei tiâ, nici vei

plânge.

17. Suspinul sângelui, plânsul r-
runchilor este, nu va îi prul tu
împletit preste tine i înclmintele
tale în picioarele tale, nu te vei mân-

flâiâ cu buzele lor i pâinea oame-
nilor nu vei mâncâ.

18. Grit-am ctre popor dimineaa,

precum au poruncit mie, i a murit

îemeia mea seara, i am fcut di-

mineaa precum mi-au poruncit mie.

19. i a zis ctre mine poporul:

pentruce nu ne spui nou, ce sunt

acestea ce faci tu?

20. i am zis ctre ei : cuvântul

Domnului a fost ctre mine, zicând:

21. Grete ctre casa lui Israil,

acestea zice Domnul Dumnezeu : iat

€u spurc sfintele mele semeiea t-
riei voastre, poftele ochilor votri,

i crora prtinesc sufletele voastre,

16. lecem. 16, 5.

i fiii votri i fetele voastre, pre

cari ai prsii, de sabie vor cdea.
22. i vei face în ce chip am f-

cut, cu gura lor nu v vei mângâia
i pâinea brbailor nu vei mâncâ.

23. i prul vostru pre capul vo-

stru i înclmintele voastre în pi-

cioarele voastre, nu v vei tângui,

nici vei plânge i v vei sfâri în-

tru nedreptile voastre i nu va mân-
gâiâ fiecare pre fratele su.

24. i va fi Iezechiil vou întru

minune, dup toate câte a fcut fa-

cei, i când vor veni acestea vei

cunoate, c eu sunt Domnul Dum-
nezeu.

25. i tu fiul omului 1 Au nu în

ziua în care voiu luâ dela ei tria,

înlarea mrirei lor i poftele ochi-

lor lor, i semeiea sufletului lor,

pre fiii lor i pre fetele ior.

26. In ziua aceea venî-va la tine

cel ce va scp, ca s'i spue la

urechi ?

27. In ziua aceea deschide-se-va

gura ta ctre cel ce a scpat i vei

gri i nu vei tceâ mai mult, i
vei fi lor întru minune i vor cu-

noate c eu sunt Domnul.

CAP. 25.
Prorocii asupra celor de alt neam.

Oi a fost cuvântul Domnului ctre

"^mine, zicând;

2. Fiul omului! întoarce faa ta

asupra fiilor lui Amon i proroce-

te asupra lor.

3. i vei zice fiilor lui Amon, a-

uzii cuvântul Domnului, acestea zi-

ce Domnul: pentruc v'ai bucurat

de sfintele mele, c s'au spurcat,

i de pmântul lui Israil c s'a pu-

stiit i de casa lui Iuda, c s'a dus

în robie.

4. Pentru aceea iat eu voiu d
pre voi fiilor lui Chedem spre mo-

25-2. Ietem. 49, 1. 3, Hmos 1. 13.
4. Sofon. 2, 8.
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tenire, i vor aez slaele sale

înfru line, i vor pune întru line cor-

turile sale; ei vor mânca rodurile

fale, i ei vor bea grsimea ia.

5. i voiu dâ celafea lui Amon
spre pune de cmile i pre fiii

lui Amon spre pune de oi, i veji

cunoate c eu sunt Domnul.

6. C acestea zice Domnul Dum-
nezeu: pentruc ai blut cu mâna
ta, i ai lovit cu piciorul tu i le-ai

bucurat di" sufletul tu de pmân-
tul lui Israil,

7. Pentru aceea întinde voiu mâna
mea preste tine l te voiu dâ de jaf

la neamuri i te voiu pierde de tot

dintru popoare i cu pierzare te voiu

pierde din {ri, i vei cunoate c
eu sunt Domnul.

8. Acestea zice Domnul: pentruc

au zis Moav i Siir: iat ca toate

neamurile casa lui Israil i a lui

iuda?

9. Pentru aceea iat eu deznod

umrul lui Moav dela cetjile ho-

tarelor lui pmântul cel ales casa

îasimutului deasupra izvorului ce-

tei cei dela mare.

10. Pre fiii lui Chedem asupra fi-

ilor lui Amon daf-am Iui motenire,

ca s nu fie pomenirea fiilor lui A-

mon întru neamuri.

11. Asupra lui Moav voiu face

izbând i vor cunoate, c eu sunt

Domnul.

12. Acestea zice Domnul: pentru

c a fcut Idumeea, ca s izbân-

deasc izbând de pre casa lui lud?,

i a |inut minte rul i a izbândit

dreptate,

13. Pentru acea acestea zice Dom-
nul: i voiu întinde mâna mea a-

supra ldumeii i voiu pierde dintr'în-

sa omul i vita, i o voiu pustii pre

ea, i cei ce vor fugi dela Teman
de sabie vor cdea.

8. Ierem. 48, 1. 9. Is. Navi 12, 3.

12 flmos 1, 11. 13. Ierem. 49, 7, 8.

14. i voiu dâ izbânda mea asu-

pra ldumeii înmâna poporului meu*

Israil, i vor face în Idumeea dup
mâniea mea i dup iuimea mea,,

i vor cunoate izbânda mea, zice

Domnul.

15. Pentru aceea acestea zice Dom-
nul: pentruc a fcut celui de alt

neam izbând i a ridicat izbând
bucurându-se din suflet, ca s se

sting pân în veac.

16. Pentru aceea acestea zice Dom-
nul: iat eu înh'nz mâna mea preste

cei de alt neam i voiu pierde pre

Criterii i voiu pierde pre cei rmai
cari lcuesc lâng mare.

17. i voiu face întru ei izbândin

mari, i vor cunoate c eu sunt

Domnul, când voiu dâ izbânda mea
preste ei.

CAP. 26.
Prorocie peittru pusiiirea Jirului

Oi a fost în anul al unsprezecelea

Vîn ziua dintâiu a iiinei, fost-a cu-

vântul Domnului ctre mine, zicând:

2. Fiul omului! Pentruc a zis Tir

de Ierusalim, bine este, sfrâma-
tu-s'au, pierit-au neamurile, întor-

su-s'au ctre mine, cea plin s'a

pustiit.

3. Pentru aceea acestea zice Dom-
nul: iat eu asupra ta Tir! i voiu

face s se sue preste tine neamuri

multe, cum se sue marea cu va-

lurile sale.

4. i vor surpâ zidurile cet{ei

Tir i vor surpa turnurile tale, î
voiu vântura râna ei dela ea, i o
voiu pune pre ea piatr neted.

5. Zbicire de mreji va îi în mijlo-

cul mrei, c eu am grit zice Dom-
nul Dumnezeu; i va fl de prad
neamurilor.

6. i fetele ei cele din câmp cu

15. Isaia 14, 29.

26. 2 Hmos l, 9; Zab. 9, 2, 3, 4.

3. Ierem. 51, 42. 4. Isaia 23, 15.
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sabie sc vor omorî i vor cunoa-

te c cu suni Domnul.

7. C acestea zice Domnul: iai

cu voiu aduce presie tine Tir, pre

Navuhodonosor împratul Vavilonu-

lui dela miaznoapte, împrat îm-

prafilor este, cu cai i cu care i
cu clrei i cu adunare de nea-

muri foarte mult.

8. Acesta pre fetele tale cele din

câmp cu sabie le va omorî i va

pune împrejurul tu paz, i va zidi

împrejur i va face asupr'ji anj
i împresurare de arme.

9. i lncile lui înpreajma ta le

va pune asupra zidurilor tale i tur-

nurile tale le va surpâ cu ciocanele

sale.

10. De muljimea cailor lui aco-

perî-te-va praful lor, de glasul c-
lreilor i al roatelor carelor lui,

cltî-se-vor zidurile tale, când va

inirâ el prin porile tale, ca i cum
ar intra în cetate de câmp.

11. Copitele cailor lui clcâ-vor

toate uliile tale, pre poporul tu cu

sabie îl va omorî, i statul triei

tale în pmânt îl va duce.

12. i va prdâ puterea ta i va

jefui avuia ta, i va surpâ zidurile

tale, i casele tale cele poftite le va

stric, i pietrile tale i lemnele tale

i râna ta în mijlocul mrei Ie va

arunca.

13. i va face s înceteze muli-

mea cântreilor ti, i glasul orga-

nelor tale nu se va mai auzi întru

tine.

14. i te voiu pune s fii piatr

neted, zbicire mrejilor vei fi, mai

mult nu te vei mai zidi, c eu am
grit, zice Domnul.

15. C acestea zice Domnul Dum-
nezeu ctre Tir: au nu de glasul

cderii tale, când vor geme rniii

ti, când se va scoate sabia înmij-

11. Ierem. 47, 3; Isaia 5, 28.

13. Isaia 24, 8; Ieremia 7, ii.

locul tu, se vor clti ostroavele ?

16. i se vor pogorî de pre scau-

nele sale toi domnii din neamu-

rile mrii, i vor luâ mitrele de pre

capetele lor, i de îmbrcmintea
sa cea pestri se vor desbrcâ, cu

spimântare se vor spimântâ, pre

pmânt vor zcea, i se vor teme

de pierzarea lor, i vor suspin a-

supra ta.

17. i vor începe a plânge pen-

tru tine, i îi vor zice: cum ai pie-

rit, i te-ai surpat din mare ? Ce-

tatea cea ludat, care a fost tare

în mare, ea i lcuilorii ei, care au

pus frica sa preste toi lcuiforii si.

18. i se vor teme ostroavele din

ziua cderii tale, i se vor turbura

ostroavele în mare de ieirea ta.

19. C acestea zice Domnul Dum-
nezeu: când te voiu pune pre tine

cetate pustiit, ca cetile cele ce

nu se lcuesc, i voiu aduce asu-

pra ta adâncul, i le va acoperi ap
mult. %

20. i te voiu pogorî la cei ce se

pogoar în groap la poporul vea-

cului, i te voiu pune s lcueti

întru adâncul pmântului, ca o pu-

stie venic, cu cei ce se pogoar
în groap, ca s nu te lcueti, nici

s te scoli pre pmântul vieii.

21. Pierzare te voiu dâ i nu vei

mai îl, i le vei cutâ, i nu le vei

aflâ în veac, zice Domnul Dumnezeu.

CAP. 27.

Neguloria Tirului i cderea lui.

i a fost cuvântul Domnului ctre

mine, zicând:

2. i tu fiul omului 1 Iâ plâns a-

supra lui Tir.

3. i vei zice ctre Tir 1 Care l-

cuete la intrarea mrii negutoriei

popoarelor, dela multe ostroave, a-

16. Lcv. IC, 6.

77. Isaia 23, 15, 16; Hpoc. Î8, 9.

20, Isaia 57, 9; flmos 9, 2, 3.
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cestea zice Domnul ctre Tir : lu

ai zis, cu mi-am pus mie frumu-

seea mea.

4. In inima mrii lui Veelim fiii

ti i-au pus fie frumuseea.

5. Chedrul din Senir s'a zidit ie,

table supfiri de chiparos din Livan

au adus, ca s'ji fac (ie calarguri.

6. De brad din Vasan au fcut

vânslele laie, i altarele fale le-au

fcut de os de Elefant, i case fruh-

zoase din ostroavele Hetimilor.

7. Vison cu esturi împestrite din

Eghipef i-au aternut Jie, ca s te

îmbrace cu mrire, i s ie acopere

cu vânt i cu mohorîf, din ostroa-

vele Elise s'au fcut vemintele tale.

8. i boierii ti, cari lcuesc în

Sidon i în Aradii au fost vâslaii

ti, înelepii ti, Tir, cari erau în-

tru line, acelia au fost cârmuitorii

ti.

9. Btrânii crilor i înelepii

lor, cari erau întru tine, acetia în-

treau sfatul tu, i toate corbiile

mrii i vâslaii lor s'au fcut ie

întru apusurile apusurilor.

10. Perii i Lidii i Livii erau

întru oastea ta, brbaii cei rsboi-

nici ai ti, scuturile i coifurile au

agat întru tine, acetia au dat m-
rirea ta.

11. Fiii Aradiiior i puterea ta

preste zidurile tale, împrejur în tur-

nurile tale erau pzitori, tulbele tale

îe-au agat de zbrelele tale îm-

prejur, acetia au plinit frumuseea

ta.

12. Carhidonii negutorii ti de

mulimea a toat tria ta, de argint

i de aur i de aram i de fier i
de cositor i de plumb au umplut

târgul tu
13. Elada toat i cele de prin

prejurul ei, acetia neguforeau ie

cu suflete de oameni, i vase de a-

ram au adus la târgul tu.

27- 6. Isaia 2, 3. 12 Isaia 23, I.

14. Din casa Togarmâ cai i c-
lrei, au adus la târgul tu.

15. Fiii Rodienilor, negutorii ti

dela ostroave au înmulit negufo-
ria ta, dini de Elefant, i celor ce

se aduceau în luntru le dai plile

tale.

16. Oamenii negufdriei tale de

mulimea târguirii tale în Afeczmirn
aleas, i împestrituri dela Tars i
Ramot i Horhor au adus ie de

cumprat.
17. Iuda i fiii lui Israil, acetia

sunt negutorii ti, cari vindeau

grâu i miruri i casie i miere

de frunte, i untdelemn i rin
au adus la târgul tu.

18. Damascul, negutorii ti din

mulimea a toat puterea ta, vin de

la Helvon, i lâni sclipicioase dela

Melit.

19. i vin dela Dan i dela loian

i dela Moezel au adus la târgul

tu, dela Asiil fier lucrat, i roat

întru amestecarea ta este.

20. Dedanul negutorii ti cu vite

alese la care.

21. Aravia i toi boierii Chidaru-

lui acetia sunt negutorii mâinii

tale, cmile i miei i berbeci au

adus la tine.

22. Negutorii dela Savâ i dela

Ram, acetia sunt negutorii ti,

dulcei de frunte i pietre scumpe,

i aur au adus la târgul tu.

23. Harran i Hanaan acetia sunt

negutorii ti, Asur i Harman ne-

gutorii ti.

24. Cari aduceau pentru nego, vâ-

nt i mohorît, i odoare alese în

lzi de chiparos legate cu funii.

25. Corbii întru ei Carhidonenit

negutorii ti întru mulime, întru

amestectura ta, i te-ai umplut i
te-ai îngreuiat foarte în inima mrii.

26. In ap mult te aduceau pre

tine vânslaii ti, vântul austrului

te-a sfrâmat în inima mrii.
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27. Erau puterile tale, i plata ta

i a amestectorilor ti i vânsla-

ii fi i cârmacii ti i sfetnicii ti

i amesfecforii ti dintru amesle-

ctorii ti, i tofi brbaii ti cei

Tsboinici întru tine; i toat adu-

narea ta în mijlocul tu vor cdeâ
în inima mrii, în ziua cderii tale.

28. De glasul strigrii tale cârma-

cii ti cu fric se vor spimântâ.

29. i se vor pogorî din corbiile

îor toi vânslaii ti, corbierii i
pescarii mrii pre pmânt vor stâ.

30. i vor rcni asupra ta cu gla-

sul su, i vor strig amar, i vor

pune pmânt pre capetele lor, i
cenue îi vor aterne.

31. i vor rade asupra ta pleu-

gire, i se vor încinge cu saci, i
le vor plânge pre tine cu amrciu-
nea sufletului i cu tânguire amar.

32. i vor lu fiii lor preste sine

plângere, i vor plânge plângere Jie,

care este ca Tirul, care a amujit în

mijlocul mrii?
33. Ce fel de plat ai aflat din

mare? Umplut-ai neamuri de mul-

imea ta, i din neguioriea ta ai

îmbogit pre foi împraii pmân-
1ului.

34. Acum te-ai zdrobit în mare în

adâncul apei, neguioriea ta i toat

adunarea ta în mijlocul tu au c-
zut.

35. Toi vânslaii ti, toi cei ce

lcuesc ostroavele s'au mâhnit pen-

tru tine, i împraii lor cu spi-

mântare s'au spimântaf, i a l-
crmat faa lor de tine.

36. Negutorii neamurilor te-au

uerat, pierzare le-ai fcut, i nu

vei mai fl în veac, zice Domnul Dum-
nezeu.

27. Rpoc. ÎS, 9.

30 Iecem. 6, 26.

36 3 Imp. 9, 8.

CAP. 28.

Prorocie împrotiva Tirului i a
Sidonului.

Oi s'a fcut cuvântul Domnului c-
j tre mine, zicând:

2. i tu fiul omului! Grete dom-
nului Tirului, acestea zice Domnul:

pentruc s'a înlat inima ta, i ai

zis Dumnezeu sunt eu; lcuina lui

Dumnezeu am lcuit în inima m-
rii; iar tu eti om, i nu Dumnezeu,

i ai dat inima ta, ca inima lui Dum-
nezeu.

3. Au mai înelept eti tu decât

Daniil? Înelepii nu te-au învat
pre tine cu învtura lor?

4. Au cu tiina ta, au cu înelep-

ciunea ta ai fcut ie putere? i ai

fcut aur i argint în vistieriile tale?

5. Au întru mult tiina ta, i în-

tru neguioriea ta ai înmulit pu-

terea ta? Inlatu-s'a inima la întru

puterea la.

6. Pentru aceea acestea zice Dom-
nul: pentruc ai dat inima ta, ca

inima lui Dumnezeu,

7. Pentru aceea iat eu voiu a-

duce asupra ta streini pierztori din

neamuri, i vor scoate sbiile lor

asupra ta i asupra frumuseii tiin-

ii fale, i vor pierde frumuseile

tale.

8. i te vor pogorî i vei murî cu

moartea rniilor în inima mrii.

9. Au grind vei zice înaintea ce-

lor ce le vor omorî. Dumnezeu sunt

eul i tu eti om, i nu Dumnezeu,

întru mulimea celor ce te rnesc.

10. Cu moartea celor netiei îm-

prejur vei muri în mâinile streinilor;

c eu am grit, zice Domnul.

11. i a fost cuvântul Domnului

ctre mine, zicând:

12. Fiul omuluil Iâ plângere asu-

pra domnului Tirului, i zî lui, ace-

28 2. Isaia 31, 3. 4. Zabar. 9, 3.

9. Isaia i\, 3.
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stea zice Domnul Dumnezeu: tu pe-

cettea asemnrii plin de înelep-

ciune, i cununa frumuseii.

13. In desftarea raiului lui Dum-
nezeu le-ai nscut, cu toat piatra

bun te-ai îmbrcat, de sardiu i
de topazie i de smaragd i de an-

trac i de sapfir i de iaspis i de

argint i de aur i de lighiriu i de

ahat i de ametist i de hrisolit i
de viriliu i de onihion, ai umplut

vistieriile tale i raclele tale întru

tine.

14. Din ziua în care le-ai zidit tu,

cu Heruvim le-am dat, i te-am pus

pre tine în muntele cel sfânt al lui

Dumnezeu; fost ai în mijlocul pie-

trilor înfocate.

15. Fost-ai fr de prihan în zi-

lele tale, din ziua în care te-ai zi-

dit, pân când s'au aflat nedrepti

întru line.

16. De mulimea negutoriei tale

umplul-ai cmrile tale de frde-
lege, i ai pctuit, i te-ai rnit de

la muntele lui Dumnezeu, i te-a a-

dus pre tine Heruvimul din mijlocul

pietrilor celor înfocate.

17. Inlalu-s'a inima ta pentru

frumuseea la, slricatu-s'a tiina ta

cu frumuseea ta, pentru mulimea
pcatelor tale pre pmânt te-am le-

pdat, înaintea împrailor te-am dat

pre line, ca s le ari.

18. Pentru mulimea pcatelor tale

i pentru slrâmbtile negutoriei

tale ai spurcat sfintele tale, i voiu

scoate foc din mijlocul tu, acesta

te va mâncâ pre tine, i te voiu face

cenue pre pmântul tu înaintea

tuturor celor ce te vor vedeâ.

19. i toi cei ce te-au tiut pre

tine, întru neamuri se vor întristâ

pentru tine, pierif-ai, i mai mult nu
vei fi în veac.

20. Si a fost cuvântul Domnului
ctre mine, zicând

:

21. Fiul omului 1 Întrete faa ta

spre Sidon, i prorocete asupra lui,

i zi

:

22. Acestea zice Domnul : iat eu

asupra ta Sidoane, im voiu slvi

întru tine, i vei cunoate, c eu

sunt Domnul, cel ce fac înlru tine

judeci, im voiu sfini întru tine.

23. i voiu trimite asupra ta moarte,

i sânge va fi în uliele tale, c-
deâ-vor rnii de sabie întru tine

împrejurul tu, i vor cunoate, c
eu sunt Domnul.

24. i nu vor H mai mult casii

lui Israil piedic de amrciune, i
ghimp de durere de ctre cei ce de

prin prejurul lor, cari i-au ocrît

pre ei, i vor cunoate, c eu sunt

Domnul.

25. Acestea zice Domnul Dum-
nezeu : i voiu adun casa lui I-

srail dintru neamurile la care s'a

risipit, i m voiu sfini întru ei îna-

intea popoarelor i a neamurilor,

i vor lcuî pre pmântul su, care

l-am dat robului meu lacov.

26. i vor lcui pre dânsul în n-
dejde, i vor zidi case i vor sdi
vii, i vor lcui cu ndejde, când

voiu face judecat asupra tuturor

celor ce i-au ocrît pre ei, asupra

celor din prejurul lor; i vor cu-

noate, c eu sunt Domnul Dumne-
zeul lor, i Dumnezeul prinilor lor.

CAP. 29.
Prorocit asuj>ra Eghifeiului

In
anul al doisprezecelea, în luna

a zecea, în ziua dintâiu a lunei,

fosl-a cuvântul Domnului ctre mine,

zicând

:

2. Fiul omului 1 întrete faa ta

asupra lui Faraon împratul Eghi-

petului, i prorocete asupra lui, i
asupra atol Eghipelul grete, i zi:

3. Acestea zice Domnul : iat eu

25. Ieremia 16, 14. 26. Ieremia 31, 5.

2©. 2. Ieremia 43, 9.

Isaia 27, l i 51, 9, 10.
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asupra fa Faraoane împratul Eghi-

petului, balaurule cel mare, care ezi

în mijlocul rîurilor Eghipetului, cel

ce zici: ale mele sunt rîurile, i eu

le-am fcut pre ele.

4. i eu voiu pune la în flcile

fale, i voiu lipî petii rîului tu Ia

aripile tale, i te voiu scoate pre

tine din mijlocul rîului tu, i pre

to|i petii rîului.

5. i te voiu surpâ pre tine în ;

prip, i pre tofi petii rîului tu,

preste faa câmpului vei cdeâ, i
nu te vei adunâ, nici te vei ocroti,

hiarelor pmântului i pasrilor ce-

rului te-am dat de mâncare.

6. i vor cunoate foi cei ce l-

cuesc în Eghipef, c eu sunf Dom-
nul, pentruc ai fost toiag de tre-

stie casei lui Israil.

7. Când te-a prins pre tine cu

mâna sa, fe-ai frânt, i când ple-

zneâ asupra sa toat mâna, i când

s'a rezemat pre fine, fe-ai sfrâmat,

i ai frârif foafe alele lor.

8. Penlru-aceea acestea zice Dom-
nul : iat eu voiu aduce asupra ta

sabie i voiu pierde dela ttne pre

oameni i vitele.

9. i va fi pmântul Eghipetului

pierzare i pusliu, i vor cunoate
c eu sunt Domnul, pentruc ai zis:

ale mele sunt rîurile i eu le-am f-

cut pre ele.

10. Pentru aceea iat eu asupra

fa i asupra tuturor rîurilor tale,

i voiu dâ pmântul Eghipetului spre

pustietate i spre sabie i spre pie-

rire dela Magdol i Siin, i pân
la hotarele Efiopilor.

11. Nu va frece prinfr'însul picior

de om, nici picior de vit nu va

trece printr'însul, i nu se va lcui

patruzeci de ani.

12. i voiu dâ pmântul Eghipe-

tului spre pierire în mijlocul pmân-

4. Isaia 37. 29; Iov 40, 21.

6. 4 Jtnp. 18, 21; Isaia 30, 3 i 36, 6.

fului celui pustiu, i cetile lui în

mijlocul cetilor celor pustiite vor

fî patruzeci de ani i voiu risipi pre

Eghipteni întru neamuri, i voiu vân-

lurâ pre ei prin ri.

13. C acestea zice Domnul Dum-
nezeu: dup patruzeci de ani voiu

adunâ pre Ephipfeni din neamurile

întru care s'au risipii.

14. i voiu întoarce robia Eghip-

fenilor, i îi voiu aeza pre ei în

pmântul Fafuri, în pmântul, din

care s'au luat, i vor fi acolo înce-

ptur smerit.

15. De cât toate cpeteniile va fî

mai smerit, i nu se va înl mai

mult presfe neamuri, i îi voiu îm-

puina pre ei, ca s nu fie ei mai

muli între neamuri.

16. i mai mult nu vor fi casei

lui Israil spre ndejde, aducându-le

lor aminte frdelegea, ca s'i ur-

meze pre ei, i vor cunoate c
eu sunt Domnul.

17. i a fost în anul al douzeci

i aptelea, în ziua dintâiu a lunei

dintâiu, fost-a cuvânful Domnului

ctre mine, zicând :

18. Fiul omului 1 Navuhodonosor

împratul Vavilonului a fcut pre

otirea sa s slujeasc slujb mare

asupra Tirului, i lot capul a ple-

ugit, i tot umrul a smuls, i plat

nu s'a daf lui, nici ofirei lui pen-

tru Tir i pentru slujba, care a slu-

jit preste el.

19. Pentru aceea acestea zice Dom-
nul Dumnezeu: iaf eu dau lui Na-

vuhodonosor împratul Vavilonului

pmântul Eghipetului, i va lua mul-

imea lui, i va prdâ przile lui,

i va jefui jaful lui, i va fî plat

otirei lui.

20. Pentru slujba lui, care a slujit

asupra Tirului, daf-am lui pmântul
Eghipetului, acestea zice Domnul
Dumnezeu.

16. Plâng. 4, 17.
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21. In ziua aceea rsrî-va corn

Ia toat casa Iui îsrail i voiu dâ

fie gur deschis în mijlocul lor, i
vor cunoate c eu sunt Domnul.

CAP. 30.
Urmare prorociri asupra Eghipetuhii.

Oi a fost cuvântul Domnului c-
Vtre mine, zicând:

2. Fiul omuluil prorocete i zî:

acestea zice Domnul: o, ce zii

3. C aproape este ziua i aproa-

pe ziua Domnului; ziua norului, sfâr-

itul neamurilor va îi.

4. i va veni sabie preste Eghip-

teni i va îl turburare în Etiopiea,

i vor cdeâ rnii în Eghipet, i
vor luâ muljimea lui, i vor cdea
temeliile lui.

5. Perii i Critenii, Lidii >i Livii

i to{i cei amestecai, i din îiii a-

ezmânfului meu de lege, de sabie

vor cdeâ.

6. i vor cdeâ proptelele Eghi-

petului; i se va pogorî sumejiea

triei lui dela Magdol pân la Siin

de sabie vor cdeâ întru el, zice

Domnul.

7. i se va pustii în mijlocul -
rilor pustiite, i cetile lor în mij-

locul cetilor, pustii vor fi.

8. i vor cunoate c eu sunt

Domnul, când voiu dâ îoc preste E-

ghipet, i se vor zdrobi loji cei ce'i

ajut lui.

9. In ziua aceea iei-vor vestitori

dela faa mea. cari vor grbi a pier-

de Etiopia, i va fi turburare întru

ei în ziua Eghipetuîui, c iat vine.

10. Acestea zice Domnul Dumne-
zeu: i voiu pierde mulimea Eghip-

tenilor prin mâna lui Navuhodono-
sor împratul Vavilonului.

11. Printra lui i printr'a popo-
rului lui cel cu el, pierztori dela

neamuri trimii, ca s piarz p-

mântul, i vor scoate toate sbiile

lor asupra Eghipetuîui, i se va um-
pleâ pmântul de rnii.

12. i voiu dâ rîurile lor pustii, i
voiu dâ pmântul în mâna celor

ri i voiu pierde pmântul i pli-

nirea lui cu mâinile celor de alt

neam, eu Domnul am grit.

13. C acestea zice Domnul Dum-
nezeu: i voiu pierde urâciunile, i
voiu pierde pre boierii din Memîis

i pre boierii din pmântul Eghipetu-

îui i mai mult nu vor fi, i voiu dâ

fric în pmântul Eghipetuîui.

14. i voiu pierde pmântul P-
turii i voiu dâ foc preste Tanin i
voiu face izbând în Diospoli.

15. i voiu vrsa mâniea mea
preste Sain friea Eghipetuîui, i voiu

pierde mulimea Memfii.

16. i voiu dâ foc preste Eghipet

i cu turburare se va turbur Sais,

i în Diospoli va fi surptur i se

vor vrs ape.

17. Tinerii lliopoliei i a Vuva-

stiei de sabie vor cdeâ i femeile

lor în robie vor merge.

18. i în Tafne se va întunec
ziua, când voiu zdrobi eu acolo

schiptrurile Eghipetuîui, i va pieri

acolo semeea triei lui i pre el

nor îl va acoperi, i fetele lui se

vor duce în robie.

19. i voiu face judecat în Eghi-

pet i vor cunoate c eu sunt Dom-
nul.

20. i a fost în anul al unspre-

zecelea, în luna dintâiu, în apte
zile ale lunei, fost-a cuvântul Dom-
nului ctre mine zicând:

21. Fiul omuluil Braele Iul Fa-

raon împratul Eghipetuîui le-am

zdrobit i iat nu s'a rugat, ca s
i se deâ leac ca s se pue preste

el unsoare, ca s i se deâ vârtute,

ca s apuce sabia.

30. 5. Ierem. 46, 9. 11. Isaia 13, 3.

13. Zab. 13, 2; Isaia 19, 1; Ierem. 4$, 13.

14. Ierem. 44, l.
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22. Penlru aceea acestea zice Dom-
nul Dumnezeu: iat eu asupra lui Fa-

raon împratul Eghipetului, i voiu

zdrobi braele lui cele tari, i voiu

surpa sabia lui din mâna lui,

23. i voiu rispî Eghipetul întru

neamuri i voiu vântur pre ei prin

t«ri.

24. i voiu întri braele împra-
tului Vavilonului, i voiu dâ sabia

mea în mâna lui i o va aduce pre

ea preste Eghipet i va prâdâ prada

lui, i va jefuî jafurile lui.

25. i voiu întrî braele împra-
tului Vavilonului, iar braele lui Fa-

raon vor cdea i vor cunoate c
eu sunt Domnul, când voiu dâ sa-

bia mea în mâna împratului Va-

vilonului, i o va întinde pre ea pre-

ste pmântul Eghipetului.

26. i voiu risipi Eghipetul întru

neamuri, i voiu vântur pre ei prin

ri, i vor cunoate toi Eghiptenii

c eu sunt Domnul.

CAP. 31.

Prorocit pentru pitirea Eghipetului.

Oi a fost în anul al unsprezecelea

^în luna a treia, în ziua dintâiu a

îunei, fcutu-s'a cuvântul Domnului

ctre mine zicând:

2. Fiul omuluil Zi ctre Faraon

împratul Eghipetului i poporului

lui: cui te-ai fcut asemenea întru

înlimea ta?

3. lat Asur ca un chiparos din

Livan, frumos cu ramurile i des

cu frunzele i înalt cu mrimea i
pân la mijlocul norilor a ajuns vâr-

ful lui.

4. Apa l-a hrnit pre el, adâncul

1-a crescut pre el, rîurile lui xurgeau

împrejurul rdcinelor lui, i rîurile

sale le-a trimis la toate lemnele

câmpului.

5. Pentru aceasta s'a înlat m-

31. 3. Daniil 4, 11.

\ rirea lui mai mult decât toate lem-

i nele câmpului i s'au înmulit ramu-

j
rile 'ui i s'au înlat odraslele lui

|
preste ap mult.

|
6. i întinzându-sc odraslele lui,

| în ramurile lui au fcut cuiburi toate

|

pasrile cerului i supt crngile lui

pteau toate hiarele câmpului i la

umbra lui a lcuit toat mulimea
neamurilor.

7. i a fost foarte frumoas înl-

imea lui pentru mulimea ramuri-

lor lui, c au fost rdcinele lui lâng
ap mult.

8. Chiparoi ca acetia n'au fost

în Raiul lui Dumnezeu i pinii n'au

ajuns la vârful lui, i brazii n'au

fost asemenea cu ramurile lui; nici

un pom în Raiul lui Dumnezeu n'a

fost asemenea lui i frumuseii lui.

9. C frumos l-am fcut pre el

! penlru mulimea ramurilor lui i i-au

; râvnit lui pomii Raiului lui Dum-
nezeu.

10. Pentru aceea acestea zice Dom-
nul Dumnezeu : pentruc te-ai m-
rit cu înlimea i a ajuns vârful

tu în mijlocul norilor i am vzut
când s'a înlat el,

11. i l-am dat pre el în mâinile

cpeteniei neamurilor i'l va pierde

|
pre el;

12. i l-au piardut de tot pre el

streinii i pierztorii neamurilor, i
l-au surpat pre el preste muni, în

toate vile au czut ramurile lui i
s'au sfrîmat odraslele lui în tot

câmpul pmântului, i s'au dus din

umbra lui toate popoarele neamuri-

lor i l-au surpat pre el."

13. i s'au odihnit toate pasrile

cerului întru cderea lui i la r-
dcina lui au fost toate hiarele a-

rinii.

14. Ca s nu se înale întru m-
rimea sa toate lemnele din ap, i
n'a ajuns cu vârful su la mijlo-

i 6 Daniil 4, 12. 8. Fac 2, 0
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cui norilor i nu vor slâ întru în-

nljimea sa loale cele ce se ud cu

ape; c lofi s'au dat la moarte în-

tru adâncul pmântului, în mijlocul

fiilor oamenilor, la cei ce se pogoar
în groap.

15. Acestea zice Domnul Dumne-
zeu: în ziua, în care s'a pogorît la

iad 1-a plâns pre el adâncul, i am
oprit râurile lui i am contenit mul-

imea apei i s'a întunecai, presfe

el Livanul i ioate lemnele câmpu-

lui într'însul s'au slbit.

16. De glasul cderii lui s'au cu-

tremurat neamurile, când îl pogorâ

pre el la iad cu cei ce se pogoar
în groap i l-au mângâiat pre el

în pmântul cel mai de jos toate

lemnele dcsîlciunii, i cele alese i
cele mai frumoase ale Livanului, i
toa'e cele ce se ud cu ap.

17. C i ei s'au pogorît cu el în

iad la cei rnii de sabie i smâna
lui, cei ce lcuiau supt umbra lui în

mijlocul vieii lor au pierit.

18. Cui le-ai asemnat cu mri-
rea i cu puterea, i cu mrimea
întru lemnele desftrii? Pogoar-te

i s te pogori cu lemnele desft-
rii întru adâncul pmântului, în mij-

locul celor neteji împrejur vei dor-

mî cu cei rni|i de sabie, aa Fa-

raon i toat muljimea puterii lui,

zice Domnul Dumnezeu.

CAP. 32.
Plângere asupra Eghipelului.

Oi a fost în anul al doisprezecelea,

Vîn luna a* dousprezecea, în ziua

dintâiu a lunei, fost-a cuvântul Dom-
nului ctre mine, zicând:

2. Fiul omului 1 Iâ plângere asu-

pra lui Faraon împratul Eghipelu-

lui i vei ?ice clre el : leului nea-

murilor le-ai asemnat tu i bala-

urului celui din mare, i împungeai

16. lsaia U, 8.

cu cornul în rîurile tale i turburai

apa cu picioarele tale t cleai rîu-

rile tale.

3. Acestea zice Domnul: înlinde-

voiu preste tine mreaja mea, întru

adunare de neamuri multe i te voiu

scoale pre tine cu undita mea.

4. i te voiu întinde pre pmânt,
câmpiile se vor umpleâ, i voiu a-

ezâ preste tine toate pasrile ce-

rului, i voiu stura dintru tine toate

hiarele atot pmântul.

5. i voiu dâ crnurile tale pre-

ste muni i voiu sturâ de sângele

tu tot pmântul.

6. i se va adpâ pmântul de

gunoaele tale de mul{imea ta pre-

ste muni, vile voiu umpleâ de tine.

7. i voiu acoperi cerul, când te

voiu stinge i voiu întunec slelele

lui, soarele cu nor îl voiu acoperi

i luna nu va dâ lumina sa.

8. Toate stelele cerului i tot ce

lumineaz lumin din cer, se vor în-

tunec preste tine, i voiu dâ înfu-

nerec preste pmântul tu zice Dom-
nul Dumnezeu.

9. i voiu întrîtâ inima a mul-

tor popoare, când te voiu duce rob

la neamuri, în pmântul care nu

l-ai tiut.

10. i se vor mâhnî pentru tine

neamuri multe, i împraii lor cu

întristare se vor întristâ, când va

zbur sabia mea preste feele lor,

ateptând cderea lor dela ziua c-
derii tale.

11. C acestea zice Domnul Dum-
nezeu: sabia împratului Vavilonu-

lui va veni

12. Cu sbiile uriailor voiu surpa

tria ta, lofi pierztorii din toate

neamurile i vor pierde semeia E-

ghipetului, i se va sfrâm toat

tria lui.

32- 7. Isaia 13, 10; Ioil 2, 31 si 3, 15; Mat.
24, 29.
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13. i voiu pierde toate vitele lui I

dela apa cea mult, i picior de om
mai mult nu o va turbur, i urm
de vit nu o va clca.

14. Atunci vor înceta apele lor, i
rîurilelor ca unluldelemn vor curge,

zice Domnul.

15. Când voiu dâ Eghipetul spre

pierdere, i se va pustii pmântul
cu plinirea lui, când voiu risipi pre

toi cei ce lcuesc într'insul, i vor

cunoate, c eu sunt Domnul.

16. Plângere este, i'l vor plânge

pre el; fetele neamurilor îl vor plân-

ge pre el pentru Eghipet i pentru

toat triea lui, plânge'l-vor pre el,

zice Domnul Domnul.

17. i a fost în anul al doispre-

zecelea în luna dinfâiu.în cincispre-

zece ale lunii, fost-a cuvântul Dom-
nului ctre mine, zicând.

18. Fiul omului! Plânge preste t-

riea Eghipetului, i vor pogorî nea-

murile pre fetele lui moarte întru a-

dâncul pmântului, la cei ce se po-

goar în groap.

19. Din ap limpede pogoar-te,

i dormi cu cei netieji împrejur.

20. In mijlocul celor rnii de sa-

bie vor cdeâ cu el, i va dormi

toat triea lui.

21. i vor zice {ie uriaii: întru

adâncul gropii te pogoar, cu cât

eti mai bun? Pogoar-te i dormi

cu cei netieji împrejur în mijlocul

celor rnii de sabie.

22. Acolo este Asur i toat adu-

narea lui. Toi rnii acolo s'au dat.

23. i mormântul lor întru adân-

cul gropii, i s'a fcufjj adunarea

lui, împrejurul mormântului lui toji

cei rnii, cari au czut de sabie,

cari au pus mormânturile lui în coa-

stele gropii, i s'a fcut adunare

împrejurul mormântului lui, toji a-

cetia rnii, i cari au czut de sa-

bie, cari au dat frica sa în pmân-
tul vieii.

24. Acolo este Elam i toat pu-

terea lui împrejurul mormântului lui,

toi cei rnii i cari au czut de

sabie i cei ce se pogoar netiei
împrejur întru adâncul pmântului,

cari au dat frica sa în pmântul vi-

eii, i au luat chinul su cu cei

ce se pogoar în groap în mijlo-

cul celor rnii.

25. Acolo s'a dat Mosoh i Tovel

i toat triea lui împrejurul mor-

mântului lui, toi rniii lui, toji acei

netiei împrejur i cei rniji de sa-

bie, cari au dat frica lor in pmân-
tul celor vii.

26. i n'au dormit cu uriaii cei

ce au czut din veac, cari s'au po-

gorît în iad cu armele sale cele de

rsboiu, i au pus sbiile lor supt

capetele sale, i s'au fcut frde-
legile lor întru oasele lor; c au în-

fricoat pre toi în vieaa lor.

27. i tu în mijlocul celor net-
iei împrejur te vei zdrobi i vei dor-

mi cu cei rnii de sabie.

28. Acolo Edotn i împraii lui

i toi boierii lui Asur, cei ce au dat

triea lui spre ran de sabie, ace-

tia cu cei rnii au dormit cu cei

ce s'au pogorît în groap.
29. Acolo boierii miezului nopii

toi cpetenii ai lui Asur, cari s'au

pogorît rnii cu frica sa, i întru

triea sa au adormit netiei împre-

jur cu cei rnii de sabie, i au luat

chinul su cu cei ce se pogoar în

groap.

30. Pre aceia va vedea împratul

Faraon, i seva mângâiâ întru toat

triea ior; rnii de sabia lui Fara-

on, i toat triea lui, zice Domnul
Dumnezeu.

31. Pentruc am dat frica lui preste

pmântul vieii, i va dormi în mij-

locul celor netiai împrejur cu cei

rnii de sabia lui Faraon i toat

mul|imea lui cu dânsul, zice Dom-
nul Dumnezeu.
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CAP. 33.

Dregioriea prorocilor.

Ci s'a fcut cuvânlul Domnului c-

Vire mine, zicând:

2. Fiul omuluil Grele ctre fiii

poporului tu, i vei zice ctre ei:

pmâniul presie care voiu aduce sa-

bie, i va lua poporul pmântului

pre un om dinir'ai si, i'l va pune

pre el loru slreaje.

3. i acela va vedea sabia viind

pre pmânt, i va lrâmbijâ cu trâm-

bia, i va dâ semn poporului.

4. i va auzi cel ce aude glasul

trâmbijii, i nu se va pzi, i va

veni sabia, i'l va apuca pre el, sân-

gele lui preste capul lui va fi.

5. Pentruc a auzit glasul trâm-

biii, i nu s'a pzit, sângeie lui pre-

ste el va fi, iar acesta pentruc s'a

pzit, sufletul su 'a mântuit.

6. i strejarul de va vedeâ sabia

venind, i nu va trâmbia cu trâm-

bia, i poporul nu se va pzi, i
venind sabia va luâ dintru ei su-

• f'et, el pentru frdelegea sa s'a

prins, i sângele din mâna streja-

rului îl voiu cere.

7. i tu fiul omului! Strejar te-am

pus pre tine casei lui Isratl, i vei

auzi din gura mea cuvânt, i vei

vesti lor dela mine.

8. De cumva zicând eu celui p-
ctos, cu moarte vei muri, i nu vei

gri, ca s se pzeasc cel necre-

dincios dela calea lui i cel fr-
delege întru frdelegea sa va muri;

iar sângele lui din mâna ta il voiu

cere.

9 Iar de vei spune tu celui pc-
tos calea lui, ca s se întoarc de

la ea, i nu se va întoarce dela ca-

lea sa, el întru frdelegea sa va
muri; iar tu sufletul tu i-ai mân-
tuit.

10. i tu fiul omului ! Zi casei lui

lsrail: aâ ai grit zicând: înel-
ciunile noastre i frdelegile noa-

stre preste noi sunt, i întru ele noi

ne topim i cum vom tri?

11. Zi lor: viu sunt eu zice Dom-
nul; nu voiesc moartea pctosu-
lui, ci s se întoarc pctosul de

la calea sa i s fie viu. Cu întoar-

cere întoarcei-v dela calea voa-

str cea rea; i pentruce murii casa

lui lsrail?

12. i tu fiul omului! Zi ctre fiii

poporului tu: dreptatea dreptului

nu'l va mântui pre el, ori în ce zi

va rtci, i frdelegea celui fr-
delege nu'i va slricâ lui, ori în ce

zi se va întoarce dela frdelegea

sa, i dreptul nu se va puteâ mân-

tui în ziua pcatului su.
13. i de voiu zice dreptului, cu

viea vei fi viu, i el ndjduindu-
se întru dreptatea sa va face fr-
delege, toate dreptile lui vor fi ui-

tate, întru slrâmbtatea sa, care a

fcut, într'aceea va muri.

14. i de voiu zice celui pctos
cu moarte vei muri, i se va întoarce

dela pcatul su i va face jude-

cat i dreptate,

15. i va dâ înapoi zlogul, i va

plti ce a jefuit, i va umbl întru

poruncile vieei, ca s nu fac ne-

dreptate, cu viea va fi viu i nu

va muri.

16. Toate pcaleie lui, care a p-
ctuit nu se vor pomeni, pentruc

judecat i dreptate a fcut, într'a-

ceiea va ii viu.

17. i vor gri fiii poporului tu:

nu este dreapt calea Domnului, i
aceasta calea lor nu este dreapt.

18. C de se va abate cel drept

dela dreptatea sa i va face fr-
delegi, va muri întru ele.

19. i de se va abate cel pc-
tos dela frdelegea sa, i va face

33. 7. ]saia 21, 11. 10. Levit 26, 39 7/ 2 Petru 3, 9.
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judecat i dreptate, viu va fi în-

tru ele.

20. i aceasta este, care afi zis:

nu este dreapt calea Domnului.

Pre fiecare întru cile ale voiu ju-

deca pre voi, casa lui Israil.

21. i a fost în anul al doispre-

zecelea în luna a zecea, în ziua a

cincea a lunei a robiei noastre, ve-

nit-a la mine cel ce a scpai dela

Ierusalim, zicând : s'a luat cetatea.

22. i mâna Domnului fusese pre-

ste mine seara mai 'nainte de ce a

venii el i a deschis gura mea,, pân
ce a venit el dimineaa la mine, i
dupce s'a deschis gura mea, nu
s'a mai oprit.

23. i s'a fcut cuvântul Domnu-
lui ctre mine, zicând:

24. Fiul omuluil Cei ce lcuesc
cele pustiite în pmântul lui Israil,

zic: unul erâ Avraam, i a mote-
nit pmântul; iar noi mai mulji sun-

tem, nou s'au dat pmântul mote-
nire.

25. Pentru aceea zi ctre ei, aâ
au zis Domnul: cei ce cu sânge

mânca{i, i ochii votri ridicai la

spurcciunile voastre, i vrsai sân-

ge, au motenî-veti pmântul?
26. Siîuf-at întru sabia voastr,

fcut-aî urîciuni, t fiecare pre fe-

meia aproapelui su ai pângrit,

i pmântul vei moteni aâ?
27. Pentru aceea zî lor, acestea

zice Domnul Dumnezeu: viu sunt

eu, c cei ce lcuesc cele pustiite,

de sabie vor cdeâ, i cei de pre

îaa câmpului, hiarelor arinii se vor

dâ mâncare, i pre cei din cele zi-

dite i pre cei din peteri, cu moarte

voiu omorî.

28. i voiu dâ pmântul pustiu,

i va pieri semeia triei lui, i se

vor pustii munii lui Israil, nefiind

cltor.

22. 4 Imp. 25, 3, 4. 25. Fac. 9, 4; Lev.
3, 17. 26. Ierem. 5, 8.

29. i vor cunoate, c eu suni

Domnul, când voiu face pmântul
lor pustiu, i se va pustii pentru

toate urîciunile lor, care au fcut.

30. i lu fiul omului! Fiii popo-

rului tu cei ce gresc de tine pre

lâng ziduri i în uele caselor; i
grete om ctre fratele su, zicând:

s ne adunm i s auzim cele ce

ies dela Domnul.

31. i vor yeni la tine, cum se

adun poporul, i va edeâ înain-

tea ia poporul meu, i vor auzi cu-

vintele tale, i nu le vor face, c
minciun esle în gura lor, i dup
spurcciunile lor umbl inima lor.

32. i te vei face tor ca glasul

organului cel cu dulce glas, bine

întocmii, i vor auzi cuvintele, i
nu le vor face.

33. i când va veni, c iat vine;

atunci vor cunoate, c proroc erâ

în mijlocul lor.

CAP. 34.
Pstorii necredincioi i fgduina

pstorului bun.

i a fost cuvântul Domnului ctre

mine, zicând:

2. Fiul omului! Prorocete ctre

pstorii lui Israil, prorocete i zi p-
storilor: acestea zice Domnul Dum-
nezeu, o pstorii lui Israil! Au pa-

sc-se pstorii pre sine? Au nu pre

oi le pasc pstorii?

3. lat laptele îl mânca(i i cu

lâna v îmbrcai, i ce este gras

junghiep", i oile mele nu le patei:

4. Pre cea slab nu o ai întrit

i pre cea bolnav nu o ai vinde-

cai i pre cea zdrobit nu o ai le-

gal i pre cea rtcit nu ai întors-o

i pre cea pierit nu o ai cutat i
pre cea lare o ai asuprit cu oste-

neal.

31. Zab. 3, s.

34. 2. leremia 23, 1.

3. Zah. 11, 17; Ierem. 23, 1.

4. Luc, 15, 4.

Biblia 64.
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5. i s'au risipii oile mele nefiind

pstor i s'au îcut mâncare hiare-

lor (arinii.

6. i s'au risipii oile mele în lo(

munlele i în lol dealul înalf, i pre-

sle îaa a lot pmântul s'au risipii,

i nu era cine s le caute i cine

s le înloarc.

7. Pentru aceea psloril Auzifi cu-

vântul Domnului:

8. Viu sunt eu, zice Domnul Dum-
nezeu, penlruc s'au îcut oile mele

prad, i au fost oile mele mâncare

tuturor hiarelor câmpului nefiind p-
stor, i n'au cutat pstorii oile mele,

ci s'au pscut pstorii pre sine; iar

oile mele nu le-au pscut.

9. Pentru aceea pstorii Auzii cu-

vântul Domnului:

10. Acestea zice Domnul Dumne-
zeu: iat eu asupra pstorilor, i
voiu cere oile mele din mâinile lor,

i voiu întoarce pre ei, ca s nu

pasc oile mele, i nu le vor mai

pate pstorii pre ele; scoate-voîu

oile mele din gura lor, i nu le vor

îî lor mai mulf mâncare.

11. Pentru aceea acestea zice Dom-
nul Dumnezeu: iat eu voiu cut
oile mele, i le voiu cercet pre ele.

12. In ce chip cearc pstorul tur-

ma sa în ziua rtcirei, când esle

negur i nor în mijlocul oilor, când

sunt osebite, aa voiu cercet oile

mele, i le voiu mân din tot locul

unde s'au prsit în zi de nor i
de negur.

13. i voiu scoate pre ei din nea-

muri, i voiu aduna pre ei din jri,

i'i voiu duce pre ei în pmântul
lor, i'i voiu pate pre ei în munii

lui Israil, i în râpi i în toat î-

cuina pmântului.

14. Intru pune bun voiu pate
pre ei, în muntele cel înalt al lui

Israil, i vor fi stânile lor acolo i

5. Isaia 53, 6; Ierem. 50, 6; Mat. 9, 36; 1

Petr. 2, 25. 14. Ioan 10, 16.

vor dormi, i se vor odihni întru

desîlare bun, iîntrupune gras
se vor pate în munii lui Israil.

15. Eu voiu pate oile mele i le

voiu odihni pre ele, i vor cunoa-

te, c eu sunt Domnul, acestea

zice Domnul Dumnezeu.

16. Pre cea pierdut voiu cut
i pre cea rtcit voiu întoarce i
pre cea zdrobit voiu leg i pre

cea slab voiu întri i pre cea tare

voiu pzi, i le voiu pate pre ele

cu judecat.

17. i voi oile mele, acestea zice

Domnul Dumnezeu: iat eu voiu o-

sebî între oaie i între oaie, între

berbeci i între api.

18. i nu v'a fost destul vou,
c punea cea bun pteai i r-
miele punei le clcai cu pi-

cioarele voastre? i apa cea lim-

pede ai but, i cea rmas, cu pi-

cioarele voastre o turburai?

19. i oile mele cîciurile picioa-

relor voastre pteau, i apa cea tur-

burat de picioarele voastre au but.

20. Pentru aceea acestea zice Dom-
nul Dumnezeu: iat eu voiu osebî

între oaie tare i între oaie slab.

21. Cu coastele i cu umerile voa-

stre împingeai, i cu coarnele voa-

stre împungeai pre cea slab.

22 i voiu mânfuî oile mele i
nu vor îi mai mult prad, i voiu

judeca între berbec i berbec.

23. i voiu scul preste ei un p-
stor, i'i va pate pre ei robul meu
David, i va fi lor pstor.

24. i eu Domnul voiu fllor Dum-
nezeu, i David cpetenie în mi-

jlocul lor; eu Domnul am grit.

25. i voiu face cu David leg-

tur de pace, i voiu pierde hiarele

cele rele de pre pmânt, i vor l-

15. Mat. 25, 32, 33.

23. îsaia 42, 1 i 40, 11; Zab. 11, 7; Mi*
beea 7, 14; Ierem. 3, 15, 23, 4 i 30, 9.

24. Ozie 3, 5; Ioan 10, 11.

25. Ozie 2, 18; Isaia 11. 9.



IEZECHIIL 34 - 35 1011

cui în pustie i vor dormi în dum-

brvi.

26. i voiu dâ lor binecuvântare

împrejurul muntelui meu, i voiu dâ

ploaie vou, ploaie de binecuvân-

tare.

27. i lemnele câmpului vor d
road lor, i pmântul va dâ lria

sa, i vor lcuî în pmântul lor cu

ndejde de pace, i vor cunoate,

c eu sunt Domnul, când voiu zdrobî

cu jugul lor, i'i voiu scoate pre ei

din mâna celor ce'i ursc pre ei.

28. i nu vor mai îi prad nea-

murilor, i hiarele pmântului nu'i

vor mai mânca pre ei, i vor lcuî

întru ndejde, i nu va îî cine s'i

sperie pre ei.

29. i voiu ridica lor rsditur
de pace, i nu vor mai fi puini cu

numrul pre pmânt, i nu vor mai

pieri de foamete pre pmânt, i o-

cara neamurilor nu vor mai suferi.

30. i vor cunoate, c eu sunt

Domnul Dumnezeul lor, i ei popo-

rul meu, casa lui Israil, zice Dom-
nul Dumnezeu.

31. i voi oile mele, i oile tur-

mei sunteji, i eu sunt Domnul Dum-
nezeul vostru, zice Domnul Dum-
nezeu.

CAP. 35.

Prorocie împrotiva Idumeii.

Fost-a cuvântul Domnului ctre

mine, zicând:

2. Fiul omului! întoarce faa ta

asupra muntelui Siir, i prorocete

asupra lui.

3. i zi lui, acestea zice Domnul
Dumnezeu: iat eu sunt asupra ta

munte Siir, i voiu întinde mâna
mea preste tine, i te voiu dâ pu-

stiu, i ie voiu pustii.

26. Isaia 11, 9; lerem. 31, 34. 28. Ietem.
30,11. 30. Ierem.31,33. 31. loan 10, 11, 12.

35. 2. Hmos t, 11.

4. i în cetile tale voiu face pu-

stiire, i tu vei îi pustiu, i vei cu-

noate c eu sunt Domnul.

5. Pentruc ai fost vrjma ve-

nic, i ai ezut înaintea casei lui

Israil cu vicleug, în mâna vrjma-
ilor sbiei, în vremea strâmbâtii

cei mai de pre urm.
6. Pentru aceea viu sunt eu, zice

Domnul Dumnezeu
;
pentruc ai p-

ctuit asupra sângelui, i sângele

le va goni pre tine.

7. i voiu dâ muntele Siir spre

pustiire i va H pustiu, i voiu pier-

de din el oameni i dobitoace.

8. i voiu umplea de rnii dea-

lurile tale i vile tale, i în toate

câmpurile tale vor cdeâ rnii de

sabie.

8. Pustietate venic te voiu face,

i cetile tale nu se vor mai lcuî,

i vor cunoate c eu sunt Dom-
nul.

10. Pentruc ai zis : cele dou
neamuri i cele dou ri, ale mele

vor fl, i le voiu moteni pre ele,

i Domnul acolo este.

11. Pentru aceea viu sunt eu, zice

Domnul, i voiu face ie dup vrj-

mia ta, i m voiu cunoate ie,

când le voiu judeca.

12. i vei cunoate, c eu suni

Domnul, auzit-am glasul blestentu-

rilor tale,,c ai grit, munii lui I-

srail pustii s'au dat nou spre mân-
care.

13. i mari ai grit asupra mea
cu gura ta, i eu am auzit.

14. Pentru aceea acestea zice

Domnul : când se va veseli lot p-
mântul, pustiu te voiu face pre tine.

15. Precum le-ai bucurai de mo-
tenirea casei lui Israil, c s'a ri-

sipit, aâ te voiu face pre tine. Pu-

stiu vei îi munte Siir, i loat 1-

dumeia va pieri, i vor cunoate,

c eu sun t Domnul Dumnezeul lor-

5. Ps Î36, 7. 7. Isaia 34, 5.

15. Hvdiel, 15.
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CAP. 36.
Fgduina mântuirii lui Israil.

i tu fiul omului ! Prorocete de

munii lui Israil, i zi : munilor

lui Israil î Auziji cuvântul Domnu-
lui.

2. Acestea zice Domnul Dumne-
zeu : pentruc a zis de voi vrj-

maul: bine este, pustiiri venice

spre moteniri nou ni s'au îcul,

3. Pentru aceea prorocete, i zi:

acestea zice Domnul Dumnezeu, pen-

tru cci v'afi necinstit voi, i v'aji

urît voi de toate neamurile cele de

prin prejurul vostru, ca s fii mo-
tenire celorlalte neamuri, i v'aji

suit, i v'ati fcut grai limbii i o-

car neamurilor,

4. Pentru aceea munjii lui Israil!

Auzii cuvântul Domnului, acestea

zice Domnul: munilor i dealuri-

lor i vilor i pâraelor i celor

pustiite i stinse, i cetilor celor

prsite, care au fost prad i cl-

care neamurilor celor de prin prejur.

5. Pentru aceea acestea zice Dom-
mil Dumnezeu: pentruc întru fo-

cul mâniei mele am grit asupra

celorlalte neamuri i asupra a toat

Idumeea, pentruc au dat pmân-
tul meu ioru spre motenire cu

bucurie necinstind sufletele, ca s
le piarz cu pustiire.

6. Pentru aceea prorocete de p-
mântul lui Israil, i zî : munjilor i
dealurilor i vilor i codrilor, a-

cestea zice Domnul: iat eu întru

râvna mea i întru mâniea mea am
grit, pentruc a(i suferit voi oc-
rile neamurilor,

7. Pentru aceea iat eu voiu ri-

dic mâna mea preste neamurile

cele din^prejurul vostru, acestea o-

cara lor vor luâ.

8. Iar voi munjii lui Israil, stru-

gurul i road voastr va mâncâ

poporul meu, cci ndjduesc s
vie.

9. C iat eu voiu cutâ spre voi,

i veji iucrâ i vei semnâ.
10. i voiu înmuljî întru voi oa-

menii i casa lui Israil toat de-

svârit, i se vor lcuî cetile

voastre, i cele pustiite se vor zidh

11. i voiu înmuli întru voi oa-

menii i vite, i voiu face s l-

cuii ca din începutul vostru, i
bine voiu face vou, mai mult de

cât mai înainte, i vei cunoate,

c eu sunt Domnul.

12. i voiu nate întru voi oa-

meni pre poporul meu Israil. i vor

moteni pre voi, i vei ti lor mo-
ie, i nu v veji adauge mai mult*

ca s v fac pre voi fr de fii

dintru ei.

13. Acestea zice Domnul Dum-
nezeu, pentruc au zis ie : pmânt,
care mnânc oameni eti tu, i
fr de fii de neamul tu fe-ai fcut.

14. Pentru aceea oameni mai mult

nu vei mâncâ, i neamul tu nu'l

vei mai face mai mult fr de fii,

zice Domnul Domnul.

15. i nu se va auzi mai mult

întru voi defimarea neamurilor, l
ocara popoarelor mai mult nu o veji

suferi, zice Domnul Domnul.

16. i s'a fcut cuvântul Dom-
nului ctre mine, zicând

:

17. Fiul omului ! Casa lui Israil

a lcuit în pmântul su, i l-a spur-

cat pre el cu calea sa; i cu idolii

si, i cu necuriile sale, ca ne-

curia femeii, care are curgerea sân-

gelui cea de pre lun, s'a fcut ca-

lea lor înaintea feii mele.

18. i am vrsat mâniea mea pre-

ste dânii, pentru sângele care l-au

vrsat ei pre pmânt i cu idolii

lor l-au spurcat pre el.

19. i i-am risipii pre ei întru

neamuri, i i-am vânturat pre ei prin

3Q. 5. Ierem. 2, 7. 13. Neem. 13, 33. 17. Lev. 12, 2.
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fri; dup calea lor i dup pca-
tul lor i-am judecai pre ei,

20. i au umblal dup neamurile

la care au mers i au spurcat nu-

mele cel sfânt al meu, c se ziceâ de

d: poporul Domnului sunt acetia

l din pmântul lui au ieit.

21. i nu m'am indurat de ei pen-

tru numele meu cel sfânt, care 1-a

spurcat casa lui Israil întru neamu-

rile la care a mers.

22. Pentru aceea zî casei lui Israil,

acestea zice Domnul Domnul: nu pen-

tru voi voiu face eu vou casa lui

Israil, ci pentru numele meu cel sfânt

care 1-aji spurcai întru neamurile,

îa care aji mers.

23. i voiu sfini numele meu cel

mare, care s'a spurcai întru nea-

muri, care l-ai spurcat în mijlocul

lor; i vor cunoate neamurile, c
€u sunt Domnul, zice Domnul, când

m voiu sîinfî întru voi înaintea o-

chiîor lor.

24. i voiu lua pre voi dintru nea-

muri i voiu aduna pre voi din toate

frile, i voiu bg pre voi în p-
mântul vostru.

25. i voiu stropi presfe voi ap
curat i v vei cur|i de toate ne-

curiile voastre, i de toi idolii vo-

tri voiu curl pre voi.

26. i voiu dâ vou inim nou,
i duh nou voiu dâ întru voi, i voiu

luâ inima cea de piatr din trupul

vostru i voiu dâ vou inim de

carne.

27. i duhul meu voiu dâ întru

voi, i voiu face ca s umblai în-

tru îndreptrile mele, i judecile

mele s le pzii i s le facei.

28. i vei lcui pre pmântul care

l-am dat prinilor votri i vei îi

mie popor i eu voiu îi vou Dum-
nezeu.

29. i v voiu mântui pre voi din-

20. Isaia 52, 5; Rom. 2, 24.

22. fi 2 Lege 9, 5; Isaia 43, 25 i 4B, 9.

26. Ierem. 32, 39.

tru toate necuriile voastre i voiu

chem grâul, i'l voiu înmuli pre

el, i nu voiu aduce asupra voa-

str foamete.

30. i voiu înmuli road lemnu-

lui i roadele arinei, ca s nu pur-

tai ocara foametei întru neamuri.

31. i v vei aduce aminte de

cile voastre cele rele i de izvo-

dirile voastre cele ce nu erau bune,

i nu vor plcea vou frdelegile

voastre i spurcciunile voastre.

32. Nu pentru voi voiu face, zice

Domnul Domnul; s tii voi, rui-

nai-v i v abatei dela cile voa-

stre casa lui Israil.

33. Acestea zice Domnul Domnul

:

în ziua în care voiu curl pre voi

de toate frdelegile voastre i voiu

face s se lcuiasc cetile i cele

pustiite se vor zidi.

34. i pmântul cel stricat se va

lucra, care mai nainte era stricat

înaintea ochitor a tot cltorul.

35. l vor zice: pmântul cel stri-

cat s'a fcut ca o grdin desf-

tat, i cetile cele pustii i stri-

cate i spate, tari s'au aezat.

36. i vor cunoate neamurile cele

rmase împrejurul vostru,c eu sunt

Domnul; am zidit cele surpate i
am rsdit cele stricate. Eu Dom-
nul am grit i am fcut.

37. Acestea zice Domnul Dumne-
zeu: înc întru aceasta m va c-
uta casa lui Israil, ca s le iac lor;

înmuli-voiu pre ei de oameni ca

oile.

38. Ca oile cele sfinte, ca oile Ie-

rusalimului; întru srbtorile lui, aâ
vor fi cetile cele pustii pline de

oameni i vor cunoate c eu sunt

Domnul.

31. Ierem. 17, 2. 32. Isaia 43, 25.

33. Isaia 33, 2Q.
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CAP. 37.

Vedenia oaselor uscate i învierea

. morilor.

Fosl-a presfe mine mâna Domnu-
lui i m'a scos Duhul Domnului

i m'a pus în mijlocul unui câmp,

i acela erâ plin de oase de oameni,

2. i m'a purtai pre mine împre-

jurul lor; i iat erau multe foarte

pre faa câmpului, i iat uscate

foarte.

3. i a zis ctre mine : fiul omu-
lui] Oare înviâ-vor oasele acestea ?

i am zis, Doamne 1 Doamne ! Tu
tii acestea.

4. i au zis ctre mine: fiul o-

mului! Prorocete spre oasele ace-

stea i s Ie zici lor: oase uscate,

ascultai cuvântul Domnului.

5. Acestea zice Domnul Dumne-
zeu oaselor acestora: iat eu voiu

aduce întru voi duh de viea,
6. i voiu dâ presfe voi vine i

voiu pune preste voi carne i voiu

întinde preste voi piele, i voiu dâ

întru voi duhul meu i vei învia,

i vei cunoate c eu sunt Domnul.

7. i am prorocit precum mi-au

poruncit mie Domnul, i s'a fcut
glas când am prorocit, i iat cu-

tremur s'a fcut i s'au apropiat

oasele, fiecare os la încheetura sa.

8. i am vzut i iat creteau pre-

ste dânsele vine i came, i se fin-

de piele preste dânsele deasupra

i duh nu erâ înfr'însele.

9. i au zis ctre mine: proroce-

te pentru duhul, prorocete fiul o-

muluil i zi duhului: acestea zice

Domnul Dumnezeu din patru vân-

turi vino duhule f sufl preste mor-
ii acetia i s învieze.

10. i am prorocit precum mi-au

poruncii mie Domnul, i a intrat în-

tr'înii duhul, i au învieaf, i au
sttut pre picioarele lor mulime
mult foarte.

11. i au grit Domnul ctre mine,

zicând: fiul omului] Oasele acestea

toat casa lui Israil este. Acetia

zic: uscatu-s'au oasele noastre, pie-

rit-au ndejdea noastr, i ne-am

stins.

12. Pentru aceea prorocete, i zi:

acestea zice Domnul, iat eu voiu

deschide mormânturile voastre, i
voiu scoate pre voi din mormântu-

rile voastre poporul meu, i v voiu

duce pre voi în pmântul lui Israiî,

13. i vei cunoate c eu sunt

Domnul, când voiu deschide eu

mormânturile voastre, ca s v sco
pre voi din mormânturile voastre

poporul meu.

14. i voiu dâ duhul meu întru

voi, i vei învieâ, i voiu pune pre

voi pre pmântul vostru, i vei cu-

noate, c eu sunt Domnul, grit-

am, i voiu face, zice Domnul.

15. i a fost cuvântul Domnului

ctre mine, zicând:

16. Fiul omuluil lai ie un toiag,

i scrie preste el pre Iuda i pre

fiii lui Israil, cari s'au adaos la el,

i'i vei lua al doilea toiag, i vei

seri presfe el pre Iosif, toiagul lui

Efraim i pre toi fiii Iui Israil, cari

s'au adaos la el.

17. i le vei împreun pre ele u-

nul la altul s'i fie un toiag, ca

s le legi pre ele, i vor fi în mâna ta»

18. i va fi când vor zice ctre

fine fiii poporului tu: au nu vei

spune nou, ce sunt acestea ie?

19. i vei zice ctre ci: acestea

zice Domnul: iat eu voiu lua nea-

mul lui Iosif cel din mâna lui E-

fraim, i neamurile lui Israil cele

ce s'au adaos la el, i voiu dâ pre

ei presfe neamul lui Iuda, i vor fî

un toiag în mâna ludii.

20. i vor fi toiegele, pre care tu

ai scris în mâna ta înaintea lor.

21. i vei gri ctre ei, acestea

37- 13. Isaia 26, IS>.
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zice Domnul Domnul ; îatS eu voiu

lua toat casa lui Israil din mijlo-

cul neamurilor, la care a mers, i'i

voiu aduna pre ei dintru toi cei

dimprejurul lor, i'i voiu bga pre

ei în pmântul lui Israil,

22. i'i voiu îace pre ei un neam
în pmântul meu în rnunjii lui I-

srail; un Domn va H lor, i nu vor

fi mai mult dou neamuri, nici se

vor mai împri mai mult în dou
împr|ii,

23. Ca s nu se spurce mai mult

întru idolii lor i întru urâciunile

lor i întru toate necuriile lor; i'i

voiu mântui pre ei de toate frde-
legile lor, cu care au pctuit, i'i

voiu curî pre ei, i vor fî mie po-

por, i eu voiu fi lor Dumnezeu.

24. i robul meu David împrat
în mijlocul lor, i un pstor va fi

tuturor, c întru poruncile mele vor

umblâ, i judecile meîe vor pzî
i le vor îace pre ele,

25. i vor lcuî în pmântul lor,

care l-am dat robului meu lacov,

unde au lcuit prinjii lor ; i vor

lcuî pre dânsul ei i fiii lor i fiii

fiilor lor pân în veac, i David ro-

bul meu împrat va fi lor în veac.

26. i voiu pune lor legtur de

.

pace, i legtur venic va fi cu

ei, i voiu pune Sfintele meîe în mij-

locul lor.

27. i va fi lcaul meu întru ei,

t voiu fi lor Dumnezeu, i ei vor

fi mie popor.

28. i vor cunoate neamurile, c
eu sunt Domnul, cel ce'i sfinesc

pre ei, când vor fi Sfintele melc în

mijlocul lor în veac.

22. Ierem. 3, 18; Ioan 10, 16.
23. Ierem. 33, 8; Jsaia 1, 18; Isaia 40, 11.
24. Ierem. 23, 4 i 30, 9,

26. Daniil 9, 24; Ioan 1, 46; Lev. 26, 11.
27. Psalm 88, 4 i 109, 5; 2 Cor. 6, 16.
28. Ioan 12, 34.

CAP. 38.
Prorocit asupra lui Gog i Magog,

F ost-a cuvântul Domnului ctre

mine, zicând:

2. Fiul omului! întrete faa ta

spre Gog i spre pmântul lui Ma-

gog, spre biruitorul cpeteniei lui

Mesoh i Tovel, i prorocete pen-

tru dânsul.

3. i zi lui: acestea zice Domnul
Domnul: iat eu asupra ta Gog i
asupra pmântului lui Magog biru-

itorul cpeteniei Mesohului i To-

velului.

4. i te voi aduna pre tine i toat

puterea ta, cai i clrei îmbrcai
în platoe toi, adunare mult, scu-

turi i coifuri i sbii.

5. Peri i Eliopi i Livii i Lidii,

toi cu coifuri i cu scuturi.

6. Gamer i toi cei dimprejurul

lui, casa lui Torgamâ dela margi-

nea miezului nopii, i toi cei dim-

prejurul lui, i neamuri multe cu

tine.

7. Gfete-te, gtete-te pre tine

însui tu, i toat adunarea fa cea

adunat cu tine, i vei fi mie îna-

inte streaje.

8. Din zile multe se va gti, în

anii cei de pre urm va veni, i va

veni la pmântul cel stricat de sa-

bie, adunai din neamuri multe în

pmântul Iui Israil, care s'a pustiit

de toate prile, i acesta dintru

neamuri a ieit, i vor lcuî în pace

foi.

9. i te vei sui ca ploaia, i vei

veni ca norul, i vei acoperi p-
mântul, i vei fi fu i toi cei dim-

prejurul tu, i neamuri multe cu

tine.

10. Acestea zice Domnul Domnul:

i va îi în ziua aceea, sui-se-va cu-

vânt în inima ta, i vei gândi gân-

duri rele.

38. 2. Hpoc. io, 8.

9. Daniil 11, 40; Pilde I, 27.
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11. i vei gri: sui-m-voiu pre

pmântul cel lepdat, venî-voiu la

cei ce se odihnesc cu linite i la

cei ce lcuesc în pace, la fo{i cei

ce lcuesc pmântul, întru care nu

este zid, nici zvoare, i ui nu sunt

la ei.

12. A prdâ prad i jafuri a je-

fui, a întoarce mâinile mele spre

cea pustiit, care s'a lcuit, i pre-

ste neamurile cele adunate din nea-

muri multe, preste cei ce au fcut

moii i lcuesc în mijlocul pmân-
tului

13. Savâ i Dedan i negutorii

Carhidoniei i toate satele lor vor

gri jie: spre prad a prdâ vii lu

i a jefui jefuiri, i ai adunat adu-

narea ta, s iei argint i aur, s iei

moii, s jefueli jefuiri mari?

14. Pentru aceea prorocete fiul

omului! i zî lui Gog, acestea zice

Domnul: au nu în ziua aceea, când

va lcui poporul meu Israil în pace

te vei ridic?

15. i vei veni dela locul tu, de

la marginea miezului nopei i nea-

muri multe cu tine, clrei de cai,

foi adunare mare i putere mult.

16. i te vei sui asupra poporu-

lui meu Israil, ca un nor, s aco-

peri pmântul. In zilele cele de pre

urm va fi, i te voiu aduce în p-
mântul meu ca s cunoasc toate

neamurile, când m voiu sfini eu

întru tine înaintea lor.

17. Acestea zice Domnul Domnul,

lui Gog: tu eti, de care am grit

mai înainte, în zilele cele mai din-

tâiu prin mâna robilor mei proro-

cii lui Israil, în zilele acelea i în

anii aceia, ca s te aduc pre tine

asupra lor.

18. i va fi în ziua aceea, în ziua

în care va veni Gog asupra pmân-
tului lui Israil, zice Domnul Dom-
nul: sui-se-va mâniea mea.

11. Ierem. 49, 30. 16. Dan. 11, 40.

19. i în râvna mea cu focul mâ-

niei mele am grit, c va îi în ziua

aceea cutremur mare pre pmântul
lui Israil,

20. i se vor clti de faa Dom-
nului petii mrii i pasrile ceru-

lui i hiarele câmpului, i toate ji*

vinile cele ce se târsc pre pmânt,
i toi oamenii cei de pre faa p-
mântului, i se vor sparge munii,

i se vor afunda vile, i tot zidul

pre pmânt se va surpa.

21. i voiu chem asupra lui toat

frica sbiei, zice Domnul Domnul:

sabia omului va fi asupra fratelui

su.
22. i'l voiu judec pre el cu moar-

te i cu sânge i cu ploaie înnec-

toare i cu pietre de grindine i foc,

i piatr pucioas voiu plou pre-

ste el i preste toi cei ce sunt cu

el, i preste neamuri multe, care sunt

cu el.

23. i m voiu slvi i m voiu

sfini, i m voiu cunoate înaintea

a multe neamuri i vor cunoate,

c eu sunt Domnul.

CAP. 39.
Urmarea prorociri contra lui Gog i

Magog.

Oi tu fiul omuluil Prorocete asu-

Vpra lui Gog i zi: acestea zice

Domnul: iat eu asupra ta Gog c-
petenia lui Mesoh i Tovel.

2. i te voiu adun pre tine i te

voiu povul pre fine, i te voiu sui

pre line dela marginea miezului nop-

ei i te voiu aduce pre munii lui

Israil.

3. i voiu pierde arcul tu din

mâna ta cea stâng, r sgeile tale

din mâna ta cea dreapt.

4. i te voiu surp preste munii

lui Israil i vei cdeâ lu i toi cei

20. Mateiu 24, 29 ; Lwcâ 21, 25; Ozle 4,3.
21. Jnâec. 7, 22; 1 Imp. 14, 20.

22. Ps. 10, 6; Hpoc. 8, 7 i 16, 21.
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dimprejurul tu, i neamurile cele

ce sunf cu fine, dâ-se-vor la mul-

ime de pasri i la toat zbur-

toarea, i la oale hiarele câmpului

te-am dai pre line s le mnânce.
5. Pre {aa câmpului vei cdeâ,

c eu am grit, zice Domnul Dom-
nul.

6. i voiu trimile foc presle Ma-

gog i se vor lcuî ostroavele în

pace, i vor cunoate c eu sunt

Domnul.

7. i numele meu cel sfânt se va

cunoate în mijlocul poporului meu
Israil, i nu se va mai spurca nu-

mele meu cel sîânt, i vor cunoa-

te toate neamurile, c eu sunt Dom-
nul cel sîânt întru Israil.

8. Iat vine i vei cunoate c
va fl zice Domnul Domnul : acea-

sta este ziua întru care am grit.

9. i vor iei cei ce lcuesc în

cetfile lui Israil i vor arde armeie

i pavezele i sulifile i arcele i
sgeile i toiegele de mâini i ln-
cile i vor aâ cu ele Ioc în apte
ani.

10. i nu vor luâ lemne din câmp,

nici vor tiâ din dumbrvi, ci ar-

mele le vor arde cu îoc i vor prad
pre cei ce i-au prdat pre ei, i vor

jefui pre cei ce i-au jefuit pre ei, zice

Domnul.

11. i va fî în ziua aceea, dâ-voiu

Iui Gog loc numit mormînt întru

Israil, îngropare celor ce au venit

la mare, i vor zidi împrejur gura

viei,

12. i vorîngropâ acolo pre Gog
i toat mulimea lui, i se va che-

m atunci îngroparea lui Gog.

13. i'i vor îngropa pre ei casa

lui Israil, ca s se curiasc p-
mântul în luna a aptea, i'i va în-

gropâ pre ei tot poporul pmântu-
lui, i va fl lor numit ziua în care

m'am slvii, zice Domnul.

14. i pururea vor trimile oameni,

cari vor umbl prin tot pmântul
i vor cut ca s îngroape pre cei

rmai pre faa pmântului i s'l

curiasc pre el, dup luna a ap-
lea vor cerc.

15. i lot cel ce umbl pre p-
mânt i va vedeâ os de om, va pune
lâng el semn, pân când îl vorîn-

gropâ îngroptorii în Ghe în cimi-

tirul lui Gog.

16. C i numele cetei se va

chem cimitir, i se va curî p-
mântul.

17. i tu fiul omului! Acestea zice

Domnul Domnul: grete ctre toat
pasrea zburtoare i ctre toate

hiarele câmpului: adunai-v i ve-

nii, adunai-v din toate laturile de

prin prejur la jertfa mea cea mare,

care am jertfit vou în munii lui

Israil, i vei mâncâ carne i vei

beâ sânge.

18. Crnurile uriailor vei mâncâ
i sângele domnilor pmântului vei

beâ, berbeci i api i viei, toi grai.

19. i vei mâncâ grsime de v
vei sturâ, i vei beâ sânge de v
vei îmbat, din jertfa mea care am
junghiat vou. *

20. i v vei stura din masa
mea, de cal i de clre, de uria
i de tot brbatul rsboinic, zice

Domnul.

21. i voiu d slava mea întru

voi, i vor vedeâ toate neamurile ju-

decata care am fcut, i mâna mea
care am adus preste ei.

22. i va cunoate casa lui Israil,

c eu sunt Domnul Dumnezeul lor

din ziua aceasta i înainte.

23. i vor cunoate toate neamu-

rile, c pentru pcatele lor s'a ro-

bit casa iui Israil, c s'a lepdat de

mine si am întors faa mea de c-
tre ei i i-am dat pre ei în mâinile

vrjmailor lor i au czut toi de

sabie.

39. 17. Isaia 34, 6; Sofon. 1, 7, 5.

23. R 2 Lege 31, 17, ÎS.
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24. Dup necuriile lor i dup
frdelegile lor am fcui lor i am
înlors faa mea de ctre ei.

25. Pentru aceea acestea zice Dom-
nul Domnul: acum voiu întoarce ro-

bia lui Iacov i voiu miluî casa lui

Israil i voiu râvnî pentru numele

meu cel sfânt.

26. i vor îuâ ocara lor i slrâm-

bStatea care au fcut, când au l-

cuit ei în pmântul lor în pace, i
nu va fî cine s'i înfricoeze.

27. Când îi voiu întoarce eu pre

ei din neamuri i'i voiu adunâ din

mâinile neamurilor, m voiu sfini

întru ei înaintea neamurilor,

28. i vor cunoate c eu sunt

Domnul Dumnezeul lor, când m
voiu arta eu întru neamuri i îi

voiu adunâ pre ei pre pmântul lor,

i nu voiu lsâ mai mult pre nici

unul dintru ei.

29. i nu voiu mai înloarce faa

mea de ctre ei, pentruc am vr-
sat mâniea mea preste casa lui Israil,

zice Domnul Domnul.

CAP. 40.
»

Vedenia zidirei bisericii,

i a fosl în anul al douzeci i
cincilea al robiei noastre în luna

dintâiu, în zece zile ale lunei, în a-

nul al patrusprezecelea, dupce s'a

îuat cetatea, în ziua aceea fost-a

preste mine mâna Domnului, i m'a

adus acolo.

2. Intru vederea lui Dumnezeu m'a

adus pre mine în pmântul lui Israil

i m'a pus într'un munte foarte în-

nalt i preste el er ca o cetate zi-

dit împreajm.

3. i m'a bgat pre mine acolo,

i iat un brbat i vederea lui era

ca vederea aramei sclipitoare, i în

mâna lui er a de ziditori i tre-

stie de msurat, i el stâ în poart.

29. Ioil 2, 28.

4. i a zis ctre mine brbatul:

vzut-ai fiul omului 1 Vezi cu ochii

ti i cu urechile tale auzi, i pune

în inima ta toate câte eu art ie,

pentru ca s art {ie ai intrat aici,

i vei arta toate câte tu vezi, ca-

sei lui Israil.

5. i iat zid afar din cas prin

prejur, în mâna brbatului trestie

de msurat de ase coi i o pal-

m, i a msurat zidul, ljimea i
înîjimea lui era întocmai cu trestia,

6. i a intrat pre poarta, care ca-

ut spre rsrit, apte trepte, i a

msurat Tee ase de o parte i ase
de alt parte, i pridvorul por{ei în-

tocmai cu trestia.

7. i tind întocmai cu trestia de

lung i de lat, i pridvor în mijlo-

cul foiorului de ase coi.

8. i tinda a doua întocmai cu

trestia de lat i de iung i prid-

vorul de cinci coi.

9. i tinda a treia întocmai cu

trestia de lung i de lat.

10. i pridvorul porei cel aproape

de pridvorul uei de opt coti i frun-

tea de doi co|i, i pridvorul porei

din luntru.

11. i tinda por{ei împreajm, trei

de o parte i trei de alta, i o m-
sur ia câte trele, i o msur la

pridvor de o parte i de alta.

12. i a msurat lrgimea uei
portei de zece coi, i lrgimea por-

ei de treisprezece coi.

13. i un cot se adunâ înaintea

tinzii, i hotarul unui cot de o parte

i de alta, i tinda de ase coi de

o parte i de ase de alta.

14. i a msurat poarta dela zi-

dul tinzii pân la peretele tinzei, l-

imea^de douzeci i cinci de coi»

aceasta este poart împreajm porei.

15. i descoperemântul pridvoru-

lui porei de asezeci de coi dina-

far, i de douzeci i cinci tinda

porei prin prejur.
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16. i descoperemântul curei din

afar la descoperemântul pridvoru-

lui por|ei cei dinluntru de cinci-

zeci de coi.

17. i ferestre ascunse la tinzi i
ia pridvoare pre dinlunfrul poref

curei prin prejur, aijderea la foi-

oare ferestre împrejur pre dinlun-

tru i preste pridvor finici de o parte

i de alia.

18. i m'a bgat în curtea cea

mai din luntru, i iat cmri i
stâlpi împrejurul curii, treizeci de

cmri întru împrejurarea stâlpilor.

19. i foioare în dosul porjilor

dup lungimea porilor celor din

înaintea stâlpilor de desupt.

20. i a msurat lrgimea dela

descoperemântul porii cei mai din

afar pre din luntru ctre desco-

peremântul porii care caut spre

rsrit.

21. i m'a bgat spre miaznoap-
te, i iat poarta, care caut spre

miaznoapte ctre curtea cea mai

dinafar, i o a msurat cât este

de lung i de lat.

22. i tinzi trei de o parte i trei

de alta, i fruntea i foiorul i
iinicii ei, i s'a fcut dup msura
porii, care caut ctre rsrit, de

cincizeci de coi lungimea ei, i de

douzeci i cinci lrgimea.

23. i ferestrile ei i foioarele

i finicii ei, ca i poarta, care caut
ctre rsrit, i pre apte trepte se

suiâ la ea, i foior pre din lun-

tru.

24. i poarta curii cea mai din

luntru, care caut spre poarta mie-

zuluinopii, ca i poarta, care caut
spre rsrit, i a msurat curtea

dela o poart pân la alt poart

o sut de coi.

25. i m'a dus despre austru, i
iat o poart cutând spre austru,

i o a msurat pre ea, i tinda i

fruntea, t foioarele dup msu-
rile acestea.

26. i ferestrile ei, i foioarele

împrejur, ca i ferestrile pridvoru-

lui, de cincizeci de coi lungimea

ei, i de douzeci i cinci lrgimea.

27. i apte trepte erau la ea, i
foior pre din luntru, i finici îa

ea, unul dincoace, i altul dincolo

presie frunte.

28. i poarta în preajma porii

curii cei mai din luntru despre

austru; i a msurat curtea dela o

poart pân la alt poart, lrgi-

mea coi o sut ctre austru,

29. i m'a bgat în curtea cea

mai din îunfru a porii de ctre

austru, i a msurat poarta dup
msurile acestea.

30. i tinda i frunile i foioa-

rele i ferestrile ei i la foior îm-

prejur coi cincizeci lungimea ei, t
lrgimea ei douzeci i cinci.

31. i foior împrejur lungimea

de douzeci i cinci de coi, i l-

imea cinci.

32. i foior la ua cea mai din

afar, i finici pre frunte, i opt

trepte.

33. i m'a bgat la poarta, care

caut ctre rsrit, i o a msurat
pre ea dup msurile acestea.

34. i tinda i frunile i foioa-

rele i ferestrile la ea, i foior îm-

prejur cincizeci de coi lungimea ei,

i lrgimea ei douzeci i cinci.

35. i foior la curtea cea mai

dinafar, i finici presie frunte din-

coace i dincolo, i opt trepte la

ea.

36. i m'a bgat la poarta cea

de ctre miaznoapte, i o a m-
surat dup msurile acestea.

37. i linzile ei i frunile i fo-

ioarele i ferestre la ea împrejur,

de cincizeci de coi lungimea ei, i
lrgimea de douzeci i cinci.

38. i foioarele la curtea cea mai
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dinafar, i {iniei la frunte dincoa-

ce i dincolo, i opt trepte la ea.

39. i cmrile ei i uile ei i
îoioarele ei spre poarta a doua,

curgere de ap, acolo spal arde-

rea de tot.

40. i la pridvorul porii dou
mese dincoace, ca s junghie pre

ele arderea de tot cea pentru p-
cate, i cea pentru netiin.

41. i dinnapoia curgerii arderilor

de tot, care caut spre miaznoapte,

dou mese ctre rsrituri din do-

sul cei a doua, i la pridvorul por-

ii despre rsrit opt mese.

42. Patru mese de o parte, i pa-

tru mese de alt parte din dosul

porii, preste acelea junghiau jert-

fele, i arderile de tot împreajma

celor opt mese ale jertfelor.

43. i patru mese ale arderilor de

tot de piatr cioplit, lungimea de

un cot i jumtate, i un cot de

înalt.

44. Preste ele vor pune uneltele

cu care junghiau acolo arderile de

tot i jertfele.

45. i de o palm vor aveâ strea-

in cioplit pre din luntru îm-

prejur, i deasupra meselor acope-

remânt, ca s se acopere de ploaie

i de uscciune.

46. i m'a bgat pre mine la

curtea cea mai din luntru, i iat

dou cmri în curtea cea mai din

luntru, una din dosul porii, care

caut ctre miaznoapte i aduce

ctre austru, i una din dosul por-

ii cei de ctre austru, care caut
ctre miaznoapte.

47. i a zis ctre mine : cmara
aceasta, care caut ctre austru este

a preoilor, cari pzesc paza casei.

48. Iar cmara, care caut ctre

miaznoapte este a preoilor celor

ce pzesc paza jertfelnicului, aceia

sunt fiii lui Saduc, cari se apropie

din fiii lui Levî la Domnul ca sji" w/k
slujeasc lui. Im

49. i a msurat curtea, lungu wjj
mea de o sut de coi, i lrgimea
de o sut la patru pri ale ei, j -
jertfelnicul înaintea casei.

50. i m'a bgat pre mine la prfo.

vorul casei, i a msurat pridvorul

de cinci coi lrgimea de o pari?

i de cinci de all parte, i lrgi-

mea uii de patrusprezece coi, i
âânile uii pridvorului de trei coi
de o parte, i de trei coi de alt

parte, i lungimea pridvorului de

douzeci de coi.

51. i lrgimea de douzeci coi,

i pre zece trepte se suiâ la el, i,

stâlpi erau la pridvor unul dincoace

i altul dincolo.

CAP. 41-.

Rnduiala zidirii Bisericei,

Qi m'a bgat în Biseric, i a m-
j surat pridvorul de ase coi lr-

gimea dincoace i de ase dincolo.

2. i lrgimea porii de zece coi,

âânile porii de cinci coi deoparte

i de cinci de alt parte, i lungi-

mea tui de patruzeci coi i lrgi-

mea de douzeci.

3. i m'a bgat în curtea cea mai

dinluntru, i a msurat pridvorul

uii de doi coi i ua de ase coi,

i âânile uii de apte coi din-

coace i de apte dincolo.

4. i a msurat lungimea uilor

de patruzeci de coi i lrgimea de

douzeci despre faa Bisericii, i a

zis ctre mine: aceasta este Sfânta

Sfintelor.

5. i a msurat peretele casii de

ase coi, i lrgimea coastei de

patru coi împrejur.

6. i coastele, coast ctre coa-

st de dou ori câte treizeci i trei,

i osebirea în peretele casii în coa-

4-1. 4. Eire 26, 33.
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sie împrejur, ca s fie celor ce se

prind a vedeâ, ca, cu nimic s nu

se ating de pereii casii.

7. i lrgimea coasiii cei m?i de

sus, dup adogirea din perete c-
tre cea mai de sus, împrejurul ca-

j

sii, ca s se lrgeasc deasupra, i
din cele de jos se vor suî la cele

de sus, i din cele din mijloc spre

cele cu trei poduri.

8. i încun jurul casii înlimea
împrejur i osebirea coastelor în-

tocmai cu trestiea de ase coji.

9. i lrgimea coastei peretelui

dinafar de cinci coji, iar celelalte

între coastele casii.

10. i între cmri lrgimea de

douzeci de coji încunjurul casii

prin prejur.

11. i uile cmrilor ctre rm-
ia unei ui, care este de ctre mia-

znoapte, i o ue ctre austru, l
lrgimea luminii ceilalte de cinci

coi împrejur.

12. i zidul care este de ctre

faa ceilalte, cam spre mare, de

aptezeci de coi de lat, iar pere-

tele care desparte, de cinci coi de

lai împrejur, i lungimea lui de nou-
zeci.^

13. i a msurat în preajma ca-

sii o sut de coi lungimea, i ce-

lelalte i care despart i pereii lor

lungimea de o sut de coi.

14. i lrgimea dinaintea casii i
celelalte din preajm de o sul de

coi.

15. i a msurat lungimea celui

ce desparte, i în preajma îeii r-

miii celor dinapoia casii aceea,

i celelalte rmie dincoace i din-

colo de o sut de coi lungimea, i
Biserica i unghiurile i pridvorul

cele mai dinafar podit.

16. i îerestrile mrejuite, ca s
lumineze, s se poat vedeâ prin

ele. i casa i cele de aproape cp-
tuite cu lemne [toate împrejur, i

pardoseala i din pardoseal pân
!a ferestre. i ferestrile se deschi-

deau în trei feluri,

17. Ca s se poal privi prin ele, t
pân la casa cea mai dinluntru, i
pân la cea mai dinafar, i preste

tot peretele împrejur dinluntru i
dinafar msur.

18. i Heruvimi spai i îinici,

câte un finic între un Heruvim i
între alt Heruvim, dou fee la un
Heruvim.

19. Fa de om ctre finic deo-

parte i de alta, i fa de leu c-
tre finic deoparte i de alta, spat
toat casa prin prejur.

20. Din pardoseal pân la po-

dine erau Heruvimi i îinici spai.
21. i cel Sfânt i Biserica se de-

schidea prin patru unghiuri în preaj-

ma feii Sfintelor, vederea ca a u-

nui jertfelnic de lemn.

22. De trei coi înlimea lui, i
lungimea de doi coi, i lrgimea
de doi, i coarne avea, i temeiul

lui i pereii lui. i a zis ctre mine:

aceasta este masa cea dinaintea fe-

ii Domnului.

23. i dou ui erau la Biseric,

i dou ui la cel Sfânt.

24. i între acele dou ui erau

dou ucioare de amândou prile,

care se deschideau una ctre alta,

c dou ucioare erau la una, i
dou la cealalt.

25. i spturi erau preste ele, i
preste uile Bisericii Heruvimi i ft-

nici, dup sptura Sfintelor, i lem-

ne de treab despre îaa pridvoru-

lui pre dinafar.

26. i ferestre ascunse, i msur
dincoace i dincolo spre acopere-

mânturile pridvorului, i coastele

casii întocmite.

22. Eire 30, 1.
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CAP. 42.

Urmarea msurilor Bisericii.

i m'a bga! în curtea cea mai

dinafar ctre rsrit în preajma

porjii cei de ctre miaznoapte.

2. i m'a bgat înîuntru, i iat

cinci cmri lâng partea zidului,

i aproape de zidul cel desprit c-
tre miaznoapte despre fa de o

sut de coi lungimea ctre miaz-
noapte, i lungimea de cincizeci,

scrise ca i porile curii cei mai

dinluntru, i ca stâlpii cei de prin

prejur ai curii cei mai dinafar, în

rând cmri întreite cu faa cutând
una ctre alta.

3. i înaintea cmrilor loc de

preumblat de zece coi de lat i de

o sut de lung, nici un cot lips,

i uile lor ctre miaznoapte.

4. i preumblrile foioarelor a-

semenea, c întreceau în sus stâlpii

din stâlpii cei de desupi, i loc a-

semenea era.

5. i foioare întreite erau, i stâlpi

n'aveau, ca stâlpii celor mai dina-

far.

6. Pentru aceea erau mai înali

decâi cei de desupf i decât cei din

mijloc dela pmânt.
7. i lumin dinafar, precum erau

cmrile curii cei mai dinafar, care

cuta spre cmrile cele de ctre

miaznoapte, lungi de cincizeci de

coi.

8. C lungimea cmrilor, care

cutau spre curtea cea mai dinafar

er de cincizeci de coi, i acestea

sunt care cutau cu faa una ctre

alta, preste tot o sut de coi.

9. i uile cmrilor acestora ale

intrrii cei de ctre rsrit, ca s
intre prin ele din curtea cea mai

dinafar.

10. Dup lumina locului celui di-

lâiu al preumblrii i cea spre a-

ustru de ctre faa austrului, i de

ctre faa celuilalt zid, i de ctre

faa celui ce desprete.
îl. i cmrile i foioarele în

preajma feii sale dup msurile c-
mrilor celor de ctre miaznoapte

dup lungimea lor i dup lrgimea

lor i dup toate ieirile lor i dup
toa te intrrile lor i dup luminile lor.

12. i dup uile lor ale cmri-
lor celor de ctre austru, i dup
uile preumblrii cei dela început,

ca lumina unei desprituri de o

trestie, i despre rsrit, ca s in-

tre prin ele.

13. i a zis ctre mine: cmrile
cele de ctre miaznoapte i cele

de ctre austru, cele despre faa zi-

dului ce desprete, acestea sunt

cmrile Sfântului, întru care vor

mânca preoii fiii lui Saduc, cei ce

se apropie ctre Domnul, Sfintele

Sfintelor, i acolo vor pune Sfintele

Sfintelor, i jertfa i cele pentru p-
cat i cele pentru netiin, c lo-

cul est? sfânt.

14. Nu vor intra acolo afar de

preoi, i nu vor iei din cel sfânt

în curtea cea mai dinafar, pentru

ca pururea s fie sfini cei ce se

apropie; i s nu se ating de hai-

na lor, cu care slujesc, pentruc

sfinte sunt, i se vor îmbrc cu

alte haine când se ating de popor.

15. i dupce s'a sfârit msu-
rarea casii dinluntru, m'a scos pre

mine pre calea porii care caut spre

rsrit, i a msurat asemnarea
casii prin prejur în rând.

16. i a sttut de ctre dosul por-

ii, care caut cire rsrit, i a

msurat cinci sute de coi cu tre-

stiea cea de msur.
17. i s'a întors ctre miaznoapte,

i a msurat cea de ctre faa mie-

zului nopii cinci sute de coi cu tre-

stia msurii.

18. i s'a întors ctre mare i a

.42. 13. Num. 18, 9.
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msurat cea de ctre faa mrii cinci

sule de coji cu irestiea msurii.

19, i s'a întors ctre austru, i
a msurat cea de ctre faa austru-

lui cinci suie cu trestiea msurii.

20. In patru pri tot cu acea tre-

stie, i o a rânduit pre ea, i în-

grdirea ior prin prejur de cinci sute

de coi ctre rsrit, i cinci sute

lrgimea, care despre între cele

sfinte i între zidul cel dinainte din

rândul casii.

CAP. 43.

Vedenia slavei lui Dumnezeu.

i m'a adus pre mine la poarta,

care caut ctre rsrit, i m'a

scos afar.

2. i iat slava Dumnezeului lui

îsrail venea pre calea cea de ctre

rsrit, i glasul taberii ca glasul

îndoit al multora, i pmântul str-

lucea ca fulger de mrire prinprejur.

3. i vederea care am vzut, er
ca vederea care am vzut când am
intrat s ung cetatea; i vederea ca-

rului care am vzut, era ca vede-

rea care am vzut la rîul Hovar,

i am czut preste faa mea.

4. i slava Domnului a intrat în

cas pre calea porii, care caut c-
tre rsrit.

5. i m'a luat pre mine duh, i
m'a bgat în curtea cea mai dinl-

untru, i iat era casa plin de sla-

va Domnului.

6. i am sftui, i iaf glas din

cas grind ctre mine i brbatul

st lâng mine.

7. i a zis ctre mine: fiul omu-
lui' Vzut-ai locul scaunului meu i
locul urmei picioarelor mele, întru

care va lcuî numele meu în mij-

locul casii lui Israil în veac? Mai
mult nu va spurc casa lui Israil

numele cel sfânt al meu, ei i po-

43. 7. Ierem. 16, 17; 1 Parat. 28, 2.

vîuilorii lor întru curviea lor. i în-

tru uciderile povuitorilor în mij-

locul su.
8. Când puneâ ei tinda mea în

tinzile lor i pragurile mele alturea

cu pragurile lor i au fcut peretele

meu ca i cum ar fî împreunare între

mine i între ei; i au spurcat nu-

mele cel sfânt at meu cu frdele-

gile care le fceau, i i-am zdrobit

pre ei cu rnâniea mea i cu ucidere.

9. i acum lepede curvia lor i u-

ciderile povuitorilor lor dela mine,

i voiu lacul în mijlocul lor în veac.

10. i tu fiul omuluil Arat casei

lui Israil casa, i vor încet dela

pcatele lor i vederea ei i rân-

duiala ei.

11. i ei vor lua certarea lor pen-

tru toate care au fcut, i vei scrî

casa i gtirea ei i ieirea ei i
starea ei i toate poruncile ei, i
toate legiuirile ei vei art lor, i
le vei seri înaintea lor, i vor pzî
toate îndreptrile mele i toate po-

runcile mele, i le vor face pre ele.

12. i scrisoarea casei pre vâr-

ful muntelui, toate hotarele ei prin

prejur Sfintele Sfintelor sunt: acea-

sta este legea casei.

13. i acestea sunt msurile jert-

felnicului în coi, de un cot i o

palm sânul; înlimea lui prin pre-

jur de uri cot, i de un cot lrgi-

mea, i streain pre buzele ei îm-

prejur de o palm.
14. i aceasta este înlimea jert-

felnicului dela fundul începutului gro-

pilii lui ctre curitorul cel mare

de desupt de doi coi i lrgimea

de un cot, i cel dela curitorul

cel mic preste curitorul cel mare

patru coi i limea de un cot.

15. i ariilul de patru coi, i de

la ariil pân deasupra coarnelor un

cot.

Ti. Eite 27, 1.

15. Isaia 29, 1, 2.
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16. i ariilul de doisprezece coi

în lung i de doisprezece co|i lr-

gimea, în palm muchi de toate pr-

ile lui, i curilorul de patruspre-

zece coi de lung i de patruspre-

zece coi de larg, în palru muchi

de patru pri ale lui, i streain

lui jur împrejurul lui de o jumtate

de cot, i împrejurarea ei de un cot

împrejur i treptele lui cutând c-
tre rsrit.

17. i au zis ctre mine: fiul o-

mului! Aceslea zice Domnul Dum-
nezeul lui Israil: acestea suni po-

runcile jertfelnicului, în ziua în care

se va îace, ca s se aduc preste

el arderi de tot, i s se verse pre-

ste el sânge.

18. i vei dâ preoilor Leviilor

celor din smâna lui Saduc, celor

ce se apropie ctre mine ca s'mi
slujasc mie, zice Domnul Dumne-

zeu, vifel de vaci pentru pcat.

19. i vor îuâ din sângele lui i
vor pune pre cele patru cornuri ale

jertfelnicului i pre cele patru un-

ghiuri ale curtitorului, i pre va-

tr împrejur vei stropî, i'l vor cu-

r! pre el.

20. i vor luâ vielul cel pentru

pcat, i se va arde în locul cel o-

sebit al casei dinafar de cele sfinte.

21. i în ziua adoua vor luâ doi

iezi de capre curai pentru pcat i
vor curi jertfelnicul, în ce chip au
curit cu vielul.

22. i dupce se va svâri cu-

rirea vor aduce un" viel de vaci

curat i un berbece de oi curat.

23. i le vei aduce înaintea Dom-
nului i vor presr preste ele pre-

oii sare, i le vor aduce pre ele

arderi de tot Domnului.

24. apte zile vei face ied pentru i

pcat în toat ziua, i viel de vaci

i berbece de oi fr prihan vor

face în apte zile.

25. i vor curî jertfelnicul, i'l

vor lmuri i vor umpleâ mâinile

lor i vor svârî zilele.

26. i va fl în ziua a opta i în-

nainte vor face preoii preste jert-

felnic arderile cele de tot ale voa-

stre i cele de mântuire ale voastre,

i voiu primi pre voi, zice Domnul.

CAP. 44.

Rânduiaîa i portul preoilor.

Oi m'a întors pre mine ia calea

yu'i Sfintelor cei mai dinafar ce

culâ ctre rsrit, i aceasta er
încuiat.

2. i au zis Domnul ctre mine:

ua aceasta încuiat va fi, i nu se

va deschide, i nimenea nu va trece

prinlr'însa.

3. C Domnul Dumnezeul lui l-

srail va trece prinfr'însa, i va fi

încuiat, c povuiforut acesta va

ede înfr'însa s mnânce pâine

înaintea Domnului, pre calea uii

pridvorului va intrâ, i pre calea lui

va iei.

4. i m'a dus pre mine pre calea

uii cei despre miaznoapte în preaj-

ma casei, i am vzut, i iat er
plin de slav casa Domnului, i
am czut pre faa mea.

5. i au zis Domnul ctre mine:

fiul omuluil Pune întru inima ta, i
vezi cu ochii ti, i auzi cu urechile

tale toate câte gresc eu cu tine de

toate poruncile casei Domnului i
de toate legile ei, i vei pune inima

ta la intrarea casei pre la toate ie-

irile ei, i întru toate Sfintele.

6. i vei gri ctre casa cea am-
rîtoare, ctre casa lui Israil: ace-

stea zice Domnul Dumnezeu: destul

i fie vou toate frdelegile voastre

casa lui Israil.

7. Pentruc bgai voi fii de alt

neam nelâiei împrejur la inim, i

19. Eire 29, 36. 23. Lev. 2, 13. 44. 7. Lev. 3, 11, 16.
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neiîefi împrejur la {rup, ca s fie

îniru Sfintele mele, s le pângrea-

sc pre ele, i aducei voi pâine,

grsime i sânge, i clcai legtura

mea cu toate frdelegile voastre.

8. i n'afi avut grije, ca s pzii
paze întru Sfintele mele.

9. Pentru aceea acestea zice Dom-
nul Dumnezeu: toi fiul cel de alt

neam netiat împrejur la inim, i
neiial împrejur la trup, nu va Intr

în Sfintele mele dintru loji fiii celor

de alt neam, cari sunt în mijlocul

casei lui Israil.

10. Dar i Leviii, cari s'au depr-

tai dela mine, când rtceâ Israil

deta mine dup gândurile sale, i
vor luâ nedreptatea sa.

11. i vor fi întru Sfintele mele

slujind, portari la porjile casei, i
slujind în cas; acetia vor junghiâ

jertfele i arderile cek de tot ale

poporului, i acetia vor stâ înain-

tea poporului, ca s le slujeasc lor.

12. Pentrucâ le-au slujit lor îna-

intea feii idolilor lor, i s'a fcut

casei lui Israil spre certare de ne-

dreptate, pentru aceasta am ridicat

mâna mea asupra lor, zice Domnul
Dumnezeu ; i vor luâ nedreptatea lor.

13. i nu se vor apropiâ ctre

mine, ca s'mi preoeasc mie, nici

se vor apropiâ la Sfintele fiilor lut

Israil, nici la Sfintele Sfintelor mele,

i vor purlâ ocara lor cu rtcirea

care au rtcit.

14. i'i vor pune pre ei a pzi pa-

zele casei la toate lucrurile ei, i la

toate ori câte vor face.

15. Preoii Leviii fiii lui Saduc,

cari au pzit pazele Sfintelor mele,

când rtceâ casa lui Israil dela

mine, acetia se vor apropiâ la mine,

ca s slujeasc mie, i vor stâ îna-

intea feii mele, ca s'mi aduc jertf

î grsime i sânge, zice Domnul
Dumnezeu.

S. Num. 1, 51 j 3, 38.

16. Acetia vor intr în Sfintele

mele, i acetia se vor apropiâ la

masa mea, ca s'mi slujeasc mie,

i s pzeasc pazele mele.

17. i va fl când vor intr ei pre

porile curii cei mai dinluntru, cu

veminte de in se vor îmbrc, i
nu se vor îmbrc cu de lân, când

vor sluji ei dela poarta curii cea

mai dinluntru.

18. i chidare de in vor avea pre

capelele lor, i îmbrcminte de in

vor aveâ presfe mijloacele lor, i
nu se vor încinge cu sil.

19. i când vor ieî ei în curtea

cea mai dinafar la popor, se vor

desbrcâ de vemintele lor, cu care

au slujii, i le vOr pune în cm-
rile Sfintelor, i se vor îmbrc cu

alte vestminte, i nu vor sfini po-

porul în vemintele lor.

20. i capetele lor nu'i vor rade

i prul lor nu'l vor goli, acope-

rind vor acoperi capetele lor.

21. i vin nu va beâ tot preotul,

când va intr în curtea cea mai

dinluntru.

22. i vduv i lsat nu'i vor

luâ lorui femei ; ci numai fecioar|

din smâna casei lui Israil; iar de

va fi vduva dela preot, o vor lua
1

.

23. i pre poporul meu vor în-v între cel sfânt i între cel spur-

cat, i între cel necurat i între cel

curat vor art lor.

24. i când va fi judecat despre

sânge, acetia se vor pune judec-

tori, i îndreptrile mele vor îndrept,

i judecile mele vor judec, i le-

giuirile mele i poruncile mele, în-

tru toate srbtorile mele vor pzi,

i Sâmbetele mele vor sfini.

25. i la om mort nu vor intr,

ca s nu se spurce, fr numai la

tat i la mum i la fecior i la

19. Esire 29, 37. 20. Lev. 21, 5

21. Lev. 10. 9. 22. Lev. 21. 13, 14.

24. Ti 2 Lege 17. 8, 9. 25. Lev 2Î, 1,

Biblia. 65,
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fat i la frate i la sora sa. care

nu s'a mritat, se vor spurc.

26. i dupce se vor curî, apte
zile s'i numere lor.

27. i în ziua, în care intr în

curtea cea mai dinluntru, ca s
slujeasc întru cel sfânt, vor aduce

curjenie, zice Domnul Dumnezeu.

28. i va fî lor motenire; eu sunt

motenirea lor, i stpânire lor nu

se va dâ întru fiii lui Israil; c eu

sunt stpânirea lor.

29. i jertfa i cele pentru pcate
i cele pentru nefiin(, acetia le

vor mâncâ, i toat osebirea întru

Israil a lor va fî.

30. Pârga din foaie, i cele întâiu

nscute din toate, i toate aduce-

rile din toat pârga voastr, ale pre-

oilor vor fi, i cele întâiu nscute
ale voastre veji dâ preotului, ca s
pue binecuvântrile voastre preste

casele voastre.

31. i toat mortciunea, i prins

de hiare din pasri i din vite, nu
vor mâncâ preoii.

CAP. 45.
împrirea rii i rânduiala jertfelor.

Iar când veji msur vou pmân-
tul in motenire, osebii pârg

Domnului sfânt din pmânt, dou-
zeci i cinci de mii lungime i dou-
zeci mii l(ime, sfânt va fî întru

toate hotarele lui împrejur.

2. i va fl dintru aceasta sfinit

cinci sute preste cinci sute în pa-

tru unghiuri prin prejur, i cincizeci

de coti osebirea lor prin prejur.

3. i din msura aceasta vei m-
sur lungimea de douzeci i cinci

de mii, i lime de douzeci mii,

i într'aceasfa va fi Sfânta Sfintelor.

26. Num. 6. 9.

28. Num 18. 20; H 2 Lege 14, 27; Eire
22, 31; lezechil 44, 28; Isus Navi 13, 33.

30. Eire 13, 2. 12; 22, 30; 34, 19; 22, 8;
Num. 5, 9; Malab 3. 10.

31. R 2 Lege 14, 21; Lev. 17, 15; 20 8.

c

4. Dela pmânt va fî preoilor ce-

lor ce slujesc întru cel sfânt, i va

fî celor ce se apropie s slujeasc

Domnului, i va fî lor loc de cas
osebit sfineniei lor.

5. De douzeci i cinci de mii de

tung, i de douzeci de mii de larg,

i Levijii cei ce slujesc casei, ei vor

(ineâ cetatea ca s lcuiasc în-

tr'însa.

6. i stpânirei celfii vei dâ l-
imea cinci mii i lungimea dou-
zeci i cinci de mii, dup încep-
tura Sfintelor 2a toat casa lui Israil

vor fi.

7. i cpeteniei dinfr'aceasta i
dela aceasta spre începturile Sfin-

telor lâng stpânirea cetâei în fa fa

începturilor Sfintelor i în faa st-

pânirei cettei, cele de ctre mare

i cele despre mare ctre rsrituri,

i lungimea ca una din prile de

la hotarele cele de ctre mare i
lungimea spre hotarele cele de c-
tre rsriturile pmântului,

8. i va fl. lui de motenire în-

tru Israil, i nu vor asupri mai mult

povtuiiorii lui Israil pre poporul

meu, i pmântul îl va moteni casa

lui Israil dup neamurile sale.

9. Acestea zice Domnul Dumne-
zeu: destul fie vou povtuitorii lui

Israil, nedreptatea i nevoea lep-

dai i judecat i dreptate facei,

lua(i asuprelele dela poporul meu,

zice Domnul Dumnezeu.

10. Cumpn dreapt i msur
dreapt i hinic drept s fie vou
când msurai.

11. i hinicul aijderea unul s
fie când lua{i, a zecea parte de go-

mor un hinic, i a zecea parte de

gomor s fie întocmai.

12. i msura cea de douzeci de

oboli, cinci sicii; cincisprezece si-

cii i cincizeci sicii o mnâ va fl vou.

45. 10 Levit. 19, 35, 36; H 2 Lege 25, 13.

12. Eire 30, 13; Levii 27, 25; Numere
3. 47.
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13. i aceasta este pârga, care

vei osebî: a asea parte de msur
din gomorul de grâu i a asea parte

de ifi din coriul de orz.

14. i porunca untuluidelemn, un

pahar dela zece pahare, c zece pa-

hare sunt un gomor.

15. i o oaie din zece oi luare

din toate neamurile tui Israil spre

jertf i spre ardere de tot i spre

mântuire, ca s se roage pentru voi,

zice Domnul Dumnezeu.

16. i tot poporul va dâ pârga

aceasta povuilorului lui Israil.

17. i prin povuitor vor fî ar-

derile cele de tot, i jertfele i tur-

nrile în srbtori i în lunile nou
i în sâmbete i în toate srbto-
rile casei lui Israil, acestea va face

cele pentru pcat, i jertfa i arde-

rile de fot i cele de mântuire, ca

s se roage pentru casa lui Israil.

18. Acestea zice Domnul Dumne-
zeu: în luna cea dintâiu, în ziua

cea dintâiu vefi luâ un viel de vaci

fr prihan, ca s se curfiasc
cel sfânt.

19. i va tuâ preolul din sângele

cureniei, i va pune pre stâlpii u-

ei casei i întru cele patru unghiuri

ale Bisericii i pre jertfelnic i pre

stâlpii porfei curfii cei mai dinl-

untru.

20. Aâ vei face i în luna a ap-
tea în ziua dintâiu a lunei vei aduce

pentru fiecare, care nu tie, i pen-

tru prunc i vefi curl casa.

21. i în luna dintâiu în patruspre-

zece ale lunei vor fî vou patele

srbtoare, apte zile azime vei

mâncâ.

22. i va aduce cpetenia în ziua

aceea pentru sine i pentru cas
i pentru fot poporul pmântului, un

viel de vaci pentru pcat.

23. i în apte zile ale serbrei

va face arderi de tot Domnului, apte

21. Eire 12, 18; Lev. 23, 5; H 2 Lege 16, 1.

viei i apte berbeci fr de pri-

han, în toat ziua în cele apte
zile i pentru pcat un ied de ca-

pre în toate zilele.

24. i coptur vielului i berbe-

celui vei face, i un in de untde-

lemn la coptur.

25. i în luna a aptea în cinci-

sprezece ale lunei la srbtoare, vei

face ca acestea în apte zile ca i
cele pentru pcat, i ca arderile de

tot i ca mana i ca unfuldelemn.

CAP. 46.
Jertfa povuitorului.

Acestea zice Domnul Dumnezeu:

poarta cea din curtea cea mai

dinluntru, care caut ctre rsri-
turi, va fî închis în cele ase zile

de lucru, iar în ziua sâmbetelor se

va deschide.

2. i în ziua. lunei nou se va

deschide i va intr povuiiorulpre

calea pridvorului porfei cei dina-

far, i va stâ înaintea uilor por-

ei, i vor face preoii arderile de

tot ale lui, i cele de mântuire ale

lui.

3. i se va tnchinâ înaintea uei
porei, i va iei, i poarta nu se va

închide pân seara.

4. i se va închin poporul p-
mântului înaintea uei porei aceea

în sâmbete i în lunile cele nou,
înaintea Domnului.

5. i arderile cele de tot, povu-
itorul le va aduce Domnului în ziua

sâmbetelor, ase miei fr de pri-

han, i un berbece fr de prihan.

6. i darul de pâine mana i
coptura berbecelui i jertfa mieilor,

darea mâinei lui, i un in de unt-

delemn la coptur.

7. i în ziua dintâiu a lunei nou,
un viel de ciread fr de prihan

25. Lev. 23, 34; Num. 29, 12; H 2 Lege
16; 13.
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i ase miei i berbece fr de pri-

han vor fi.

8. i coptur berbecelui i vie-

lului va fî darul i mieilor, cât ti

va dâ mâna, i un in de untdelemn

la copiur. !

9. i când va inlrâ povuitorul,

pre calea pridvorului porjei va in-

tr i pre calea porjei va ieî,

10. i când va inlrâ poporul p-
mântului Înaintea Domnului la sr-
btori, cel ceva intr pre calea por-

tei cei despre miaznoapte s se

închine, va iei pre calea porjei cei

despre miazzi, i cel ce va intr

pre calea porjei cei despre miazzi,

va iei pre calea porjei cei despre

miaznoapte, nu se va tnapoiâ pre

calea porjei pre care a intrat, ci In

dreptul ei va iei.

11. t povjuitorul în mijlocul lor

când vor intr ei, va intr împre-

un cu ei, i când vor iei ei, va

iei i el.

12: i în srbtori i în bâlciuri

va fi darul coptura vijelului i cop-

tura berbecelui i mieilor, cum îi

va dâ mâna, i un in de untdelemn

la coptur
13. Iar când va face povjuitorul

mrturisire ardere de tot de mân-
tuire Domnului i va deschide lui

poarta, care caut ctre rsrit, i
va face arderea cea de tot a sa i
cele de mântuire ale sale, precum

face în ziua sâmbetelor, i va iei,

i se vor închide uile dupce va

ieî el.

14. i un miel de un an fr de

prihan va face ardere de tot în

toate zilele Domnului, dimineaja îl

va face pre el.

15. i darul va face presfe el di-

mineaa, a asea parte de msur,
i din untdelemn a treia parte de

in, ca s amestece fina cea de

grâu darul Domnului, poiunc ve-

nic pururea.

16. Veji face mielul i darul i
uniuldelemn, vejiface dimineaja ar-

dere de tot pururea.

17. Acestea zice Domnul Dumne-
zeu: de va dâ povjuitorul dar u-

nuia dintru iii si din motenirea

sa, aceasta va fi fiilor lui Jinut de

motenire.

18. Iar de va dâ dar dintru mo-
tenirea sa unuia dintru casnicii si,

va fi ai lui pân la anul slobozirei,

i se va dâ înapoi povjuiiorului,

afar din moienirea fiilor lui, care

va fi a lor.

19. i nu va luâ povjuitorul din

motenirea poporului ca s'l asu-

preasc pre ei ; din Jinutul su i
din motenirea sa s deâ mote-
nire fiilor si, ca s nu se risipea-

sc poporul meu fiecare dela mo-

tenirea sa.

20. i m'a bgat pre mine pre

calea cea despre austrul a porjei

la cmara Sfintelor preojilor, care

caut ctre miaznoaple, i iat a-

colo loc osebit.

21. i a zis ctre mine : acesta

este locul unde vor fierbe preoii cele

pentru frdelege i pentru pcat

;

i acolo vor fierbe darul mai mult,

ca s nu scoaj la curtea cea mai

dinafar, ca s sfinjeascâ poporul.

22. i m'a scos la curtea cea mai

dinafar, i m'a purtat împrejur pre

la cele patru pri ale curjii, i iat

curte despre laturile curii.

23. Curte mic de patruzeci de

coi de lung i de treizeci de coi

de larg?, o msur er întru cele

patru.

24. i cmri împrejur într'însele

împrejurul celor patru i buctrii

fcute dedesupful cmrilor împre

jur.

25. i a zis ctre mine : acestea

sunt casele buctarilor, întru care

vor fierbe cei ce slujesc casei, jert-

fele poporului.
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CAP. 47.
Hotarele ârei.

Si
m'a bgat pre mine în finda ca-

r
sei, i iat ap ieiâ de supl pra-

gul casei despre rsrit, c faa ca-

sei cut ctre rsrituri i ap
curgeâ din laturea cea dreapt de-

spre miazzi presfe jertfelnic

2. i m'a scos pre calea porei

cei despre miaznoapte, i m'a în-

napoiat pre calea porjei cei dina*

fa râ ctre poarta curei, care caut
ctre rsrituri, i iat apa curgeâ

din laturea cea deadreapta.

3. Ca ieirea unui om din preaj-

m, i msur er în mâna lui, i
a msurat o mie cu msura i a

trecut prin ap, apa iertrei

4. i a msurat o mie cu msura,
i a intrat în ap pân la coapse,

i a msurat o mie, i a intrat în

ap pân la brâu.

5. i a msurat o mie i n'a pu-

tut s treac apa, c er repede, ca

un pârîu iute, care nu se poate trece.

6. i a zis ctre mine: vzut-ai

fiul omului?

7. i m'a adus i m'a întors la

marginea rîului.

8. i dupâce m'a întors, iat pre

marginea rîului copaci muli foarte

dincoace i dincolo.

9. i a zis ctre mine: apa acea-

sta care iese în Galileea Cea ctre

rsrit i pogoar în Aravia, va in-

tr în mare i va iei i va îns-

ntoi apele.

10. i va fi tot sufletul celor vii,

care se târsc, ori preste care va

curge rîul, vor vieui i va fi acolo

pete mult foarte, c va curge pre

acolo apa aceasta, i va însntoi
i va vieui tot acela, preste care

va curge rîul.

11. i vor st acolo pescarii dela

47. I. Ioil 3, 18; Zab. 14, 8.

7. Hpoc. 22, 2.

Ingadin, pân la Enagalim zbicire

de nvoade va fl, osebit va fi, i
petii ei ca petii mrei cei mari,

mulime mult foarte.

12. Iar întru ceeace se vars i
se face bli, i întru ceea ce în-

trece preste rmurile lui, nu se vor

însntoi, la sare se vor dâ.

13. i la rîu vor crete pre r-
murile lui de amândou prile tot

pomul roditor de mâncat, nu se va

învechi dintr'însul, nici se va sfâri

rodul lui, întru înnoirea lui va dâ

pârgâ, pentruc apele lor din cele

sfinte ies, i va fi road lor de mân-
cat i suirea lor de sntate.

14. Acestea zice Domnul Dumne-
zeu: acestea sunt hotarele, care vei

moteni ale pmântului celor dou-
sprezece neamuri ale fiilor lui lsrail,

adogirea funii.

15. i'l vei moteni pre el fiecare

întocmai ca i fratele su, spre care

am ridicat mâna mea, ca s'l dau

prinilor votri, i va cdeâ p-
mântul acesta vou întru motenire.

16. i acestea sunt hotarele p-
mântului ctre miaznoapte dela ma-
rea cea mare, care se pogoar, i
împrejur spintec intrarea Sedadii.

17. Emat, Virota, Savarim, care

sunt între hotarele Damascului i
între hotarele Ematului, curile lui

Savnan, care sunt deasupra hota-

relor Avranitidii.

18. Acestea sunt hotarele dela

mare dela curtea lui Enan, hota-

rele Damascului i cele ctre miaz-
noapte.

19. i cele ctre rsrit între A-

vranitida i între Damasc i între

Galaadilida, i între pmântul lui I-

srail, Iordanul, hotrte la marea

cea despre rsriturile Finichetului;

acestea sunt cele de ctre rsrituri'

20. i cele despre austru ctre

U. Fac. 12, 7; 17, 8 i 26, 3.

15. Num 34, 8. 16. 2 Imp. 8, 8.

17. Num, 13, 21; Jad. 3, 3.
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miazzi dela Teman i dela Fini-

chet pân la apa Marimof Cadis,

care se lfele ctre marea cea

mare; aceasta este partea austrului

ctre miazzi.

21. Aceasta este partea mrii cei

mari, care hotrte pân împreaj-

ma intrrii lmatului pân la intra-

rea lui; acestea sunt cele despre

marea lmatului. i vei împr|î p-
mântul acesta vou neamurilor lui

Israil.

22. Pune'l-vei pre el motenire

vou i nemernicilor, cari nemer-

nicesc tntre voi, cari au nscut fii

între voi, î vor fl vou ca cei mo-
teni întru fiii lui Israil, împreun
cu voi vor mâncâ întru motenire

între neamurile lui Israil.

23. i vor fl întru neamul nemer-

nicilor, întru nemernicii cei ce sunt

cu ei acolo vei dâ motenire lor,

zice Domnul Dumnezeu.

CAP. 48.
împrirea pmântului celui Sfânt la

cele dousprezece neamuri.

Acestea sunt numele neamurilor

dela începutul cel de ctre mia-

znoapte i dela partea pogorîrei,

care desparte împrejur la intrarea

Ematului curtea Elamului, hotarul

Damascului ctre miaznoapte, de-

spre partea Ematului cur (ii, t va

fl lor cele ctre rsrituri pân la

mare: Dan, una.

2. i dela hotarele Iui Dan cele

de ctre rsrituri, pân la mare:

Asir, una.

3. i dela hotarele lui Asir cele

despre rsrituri, pân la cele de-

spre mare: Neftalim, una.

4. i dela hotarele lui Neftalim

cele despre rsrituri, pân la cele

despre mare: Manasî, una.

5. i dela hotarele lui Manasî cele

despre rsrituri pân la cele de-

spre mare: Efraim, una.

6. i dela hotarele lui Efraim cele

despre rsrituri pân la cele de-

spre mare : Ruvim, una.

7. i dela hotarele lui Ruvim cele

despre rsrituri, pân la cele de-

spre mare: luda, una.

8. i dela hotarele lui Iuda cele

despre rsrituri pân la cele de-

spre mare va fl pârga, care o veji

osebl douzeci i cinci de mii lr-

gimea, i lungimea ca una din pr-
ile cele de ctre rsrituri i pân
la cele despre mare, i va fl cel

Sfânt în mijlocul lor.

9. Pârga, care vor osebl Domnu-
lui lungimea de douzeci i cinci

de mii, i lrgimea de douzeci i
cinci de mii.

10. Acestora va fl pârga Sfintelor

preoilor, ctre miaznoapte dou-
zeci i cinci de mii, i ctre mare

lrgimea zece mii, i ctre rsri-
turi limea zece mii, i ctre au-

stru lungimea douzeci i cinci de

mii, i muntele Sfintelor va îi în

mijlocul lui.

11. Preojilor celor sfinii fiilor lui

Saduc, celor ce pzesc pazele ca-

sei, cari n'au rtcit cu rtcirea

fiilor lui Israil, precum au rtcii

Levifii

12. i se va dâ lor pârg din

pârga pmântului sfânt a Sfinte-

lor din hotarele Leviilor.

13. Iar Leviilor cele ce sunt al-

turea cu hotarele preoilor, lungi-

mea douzeci i cinci de mii i
lrgimea zece mii, toat lungimea

douzeci i cinci de mii i lrgi-

mea zece mii.

14. Nu se va vinde dinlr'însa nici

se va msur, nici se vor lu cele

înfâiu nscute ale pmântului, c
sfinte vor fl Domnului.

15. Iar cele cinci mii, care priso-

sesc în lime la cete douzeci i
cinci de mii, zid înainte va fl cet-

48. ti. Lev. 25, 23.
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Jii de lcuit i de împrjit lui, i
va fi cefafea în mijlocul lui.

16. i acestea sunt msurile lui:

de ctre miaznoapte trei mii i
cinci sute, i de ctre austru patru

mii i cinci sute, i de ctre rs-
rit patru mii i cinci sute. i de c-
tre mare patru mii i cinci sute.

17. i va fi de împrit cetii c-
tre miaznoapte dou sute i cinci-

zeci, i ctre austru dou sute i
cincizeci, i ctre rsrit dou sute

i cincizeci, i ctre mare dou sute

i| cincizeci.

18. Iar ce prisosete în lungime a-

lturea cu pârga Sfintelor: zece mii

ctre rsrit, i zece mii ctre mare,

i va fi pârga celui sfânt, i vor fi

roadele ei spre pâini celor ce lu-

creaz cetii.

19. Iar cei ce lucreaz cetii, vor

lucr dintru toate neamurile lui I-

srail.

20. Toat pârga douzeci i cinci

de mii presle douzeci i cinci de

mii în patru unghiuri; veti osebl

pârga celui sfânt dela motenirea

cetfii.

21. Iar ce va prisosî povjuiloru-

lui din aceasta i din cea dela pâr-

ga celui Sfânt i dela motenirea

cetii despre fat preste douzeci

i cinci de mii lungimea, pân la

hotarele cele de ctre rsrit i c-
tre mare despre fat douzeci i
cinci de mii, pân la hotarele cele

despre mare alturea cu prile po-

vtuitorului, i va fi pârga Sfintelor

i sfinenia casei în mijlocul ei.

22. i din motenirea Levifilor i
din motenirea cetii în mijlocul

povjuitorilor, va îi între hotarele lui

Iuda i între hotarele iui Veniamin,

i a povtuitorilor va fi.

23. i celelalte neamuri dela cele

despre rsrit pân la cele despre

mare: Veniamin, una.

24. i dela hotarele lui Veniamin,

dela cele despre rsrit, pân la cele

despre mare: Simeon, una.

25. i dela hotarele lui Simeon
cele despre rsrit, pân la cele de

ctre mare: Isahar, una.

26. i dela hotarele lui Isahar cele

despre rsrit, pân la cele despre

mare: Zavulon, una.

27. i dela hotarele lui Zavulon

cele despre rsrit, pân la cele

despre mare: Gad, una.

28. i dela hotarele lui Gad cele

de ctre rsrit, pân la cele de c-
tre amiazzl; i vor fi hotarele lui

dela Temam, i apa Varemot Kadis

de motenire pân la marea cea

mare.

29. Acesta este pmântul, care

veti împârjî cu sorti neamurilor lui

Israil, i acestea sunt împririle lor,

zice Domnul Dumnezeu.

30. i acestea sunt trectorile ce-

tii cele de ctre miaznoapte pa-

tru mii cinci sute cu msura.
31. i porile celjii pre numele

neamurilor lui Israil, trei pori c-
tre miaznoapte, poarta lui Ruvim
una, poarta lui Iuda una i poarta

lui Levl una.

32. i cele de ctre rsrit patru

mii cinci sute, i trei pori: poarta

lui losif una, poarta lui Veniamin

una i poarta lui Dan una.

33. i cele de ctre austru patru

mii cinci sute cu msura, i trei

pori: poarta lui Simeon una, poarta

lui Isahar una i poarta tui Zavu-

lon una.

34. i cele de ctre mare, patru

mii cinci sute cu msura, i trei

por(i: poarta lui Gad una, poarta lui

Asir una i poarta Iui Neftaiim una.

35. împrejurare de optsprezece

mii; i numele cet(ii din ziua în

care se va face: Domnul acolo, va

fi numele ei.
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CAP. 1.

Tinerii Evrei alei de Navuhodonosor
pzesc legea.

In
anul al treilea al împriei Iui

îoachim împratul Iudei, a venit

Navuhodonosor împratul Vavilo-

nului la Ierusalim, i 1-a încunjurat

pre el.

2. i au dat Domnul în mâna lui

pre îoachim împratul Iudei, i din

partea vaselor casei lui Dumnezeu,

i le-au dus pre ele în pmântul
Senaar a casei Dumnezeului su, i
vasele le-au descrcat în casa vi-

stieriei Dumnezeului su.
3. i a zis împratul lui Asfanez

cel ce erâ mai mare preste îame-

nii si, s bage din "fiii robiei lui

Israil i din smânfa împriei i
din boieri,

4. Tinerii întru cari nu este pri-

han, i frumoi la chip, i înele-

gtori întru toat înelepciunea, i
cunosctori de tiinf, i cugettori

de înelepciune, cari s poat st
în cas înaintea împratului, i s'i

învee pre ei carte i limba Hal-

detlor.

5. i le-a rânduit lor împratul

zilnic din masa împrteasc i din

vinul care beâ el, i s'i hrneasc

1. / 4 Imp. 24, 2, 3. 10.

2. levem. 51 , 44, i 22, 18, 19; 2 Parai. 36, 7.

4, Isaia 39, 7.

pre ei trei ani, i dup aceea s
sfeâ înaintea împratului.

6. i au fost întru ei din fiii iui

Iuda: Daniil i Anania i Azaria i
Misail.

7. i le-a pus lor mai marele fa-

menilor nume, lui Daniil: Valfasar,

i lui Anania: Sidrah, i lui Misail:

Misah, i lui Azaria: Avdenago.

8. i a pus Daniil în inima sa,

ca s nu se pângreasc cu masa
împratului i cu vinul buturii lui,

i a rugat pre mai marele fame-

nilor, ca s nu se pângreasc.
9. i au dat Dumnezeu pre Da-

niil spre mil i spre îndurare îna-

intea mai marelui famenilor.

10. i a zis mai marele fameni-

lor lui Daniil: m tem de domnul

meu împratul, cel ce v'a rânduit

vou mâncare i butur, ca nu

cumvâ s vaz fata voastr mai

sczut decât a tinerilor celor de o

vârst cu voi, i vei pune capul

meu în pierire înaintea împratului.

11. i a zis Daniil ctre Amel-

sad, pre care pusese mai marele

famenilor preste Daniil, Ananiea, Mi-

sail i Azaria:

12. Cearc rogu-te cu slugile tale

zece zile, i s ne deâ nou din se-

minele pmântului, i s mâncm
i ap s bem.

13. i s se arate înaintea ta fe-

tele noastre i fetele tinerilor celor
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ce mnânc din masa împratului,

i precum vei vedeâ f cu slugile

laie.

14. i i-a ascultat pre ei, i i-a

cercat pre ei zece zile.

15. i dupce s'au sfârit zece

zile, s'au artat feele lor frumoase,

i trupurile lor mâi cu putere decât

tinerii cei ce mâncau din masa îm-

pratului.

16. i Amelsad luâ el mâncarea

lor i vinul buturii lor, i lor le

dâ semine.

17. i acestor patru tineri le-au dat

lor Dumnezeu înelegere i price-

pere întru toat tiina i înelep-

ciunea, i Daniil înfelegeâ toat ve-

deniea i visurile.

18. i dupce s'au sfârit zilele,

dup care a zis împratul, s'i a-

duc pre ei înluntru, mai marele

famenilor i-a adus înaintea lui Na-

vuhodonosor.

19. i a vorbit cu ei împratul,

i dintru ei to(i nu s'a aflat ase-

menea lui Daniil i lui Anania, lui

Misail i lui Azariea, i au sttut

înaintea împratului.

20. i întru tot cuvântul înjelep-

ciunei i tiinei de care i-a între-

bat pre ei împratul,, i-a aflat pre

ei cu zece prfi mai învâfaji decât

loji descânttorii i maghii, cari

erau în toat împria lui.

21. i a fost Daniil pân la anul

dintâiu al împratului Kir.

CAP. 2.

Visul împratului descoperit de Daniil.

In
anul al doilea al împriei lui

Navuhodonosor, visaf-a Navuho-

donosor vis, i s'a spimântat du-

hul lui, i somnul lui s'a deprtat

dela el.

2. i a zis împratul: chemai pre

descânttori i pre maghi i pre fer-

17. Eccl. 2, 26.

meclori i pre Haldei, ca s spue

împratului visul lui, i au venit i
au sttut înaintea împratului.

3. i le-a zis lor împratul: vi-

saf-am, i s'a spimântat duhul meu
a ti visul.

4. i au grit Haldeii împratu-

lui sirienete: împrate, în veci s
trefi, tu spune visul nou slugi-

lor fale, i noi vom spune tâlcul Iul.

5. Rspuns-a împratul, i a zis

Haldeilor: cuvântul dela mine s'a

deprtat de nu'mi vefi art mie

visul l tâlcul lui, voi v€|i pierî, i
casele voastre se vor jefui:

6. Iar de'mi ve(i art visul i
tâlcul lui, daruri i cinste mult
veji lu dela mine, numai spuneji'mi

visul i tâlcul lui.

7. Rspuns-au a doua oar, i au

zis: spue împratul slugilor ale
visul, i tâlcul lui vom spune.

8. i a rspuns împratul, i a

zis: cu adevrat vz eu c voi r-
scumprai vremea, c a ti vzut c
s'a deprtat dela mine cuvântul.

9. De nu vefi spune mie visul,

vd c cuvânt mincinos i stricat

aji tocmit s zicei înaintea mea,

pân va frece vremea, spuneti'mi

visul, i voiu ti, c i tâlcul lui

veti spune mie.

10 i rspunser Haldeii înain-

tea împratului, i ziser: nu este

om pre pmânt, care va pufeâ s
tie cuvântul împratului, c fot îm-

pratul mare i domnul, cuvânt ca

acesta nu întreab de maghi i de

Haldei.

11. C cuvântul, care'l întreab

împratul este greu, i altul nu-l

poate spune înaintea împratului,

fr numai zeii, a cror lca nu

este cu fot trupul.

12. Atunci împratul cu mânie i
i cu urgie mult, a zis: s piarz

pre loi în{elepjii Vavilonului.

13. i a ieit porunca, i omorâ
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pre înelepi, i cufâ i pre Daniil

i prc prietenii lui s'i omoere.

14. Atunci Daniil a rspuns sfat

i cuget lui Arioh celui mai mare

preste buctarii împratului, care

ieise s omoare pre înelepii Va-

vilonului.

15. i I-a întrebat pre el zicând:

boierule al împratului, penlruce a

ieit aceast judecat fr de ruine

dela faa împratului? i a spus

Arioh cuvântul lui Daniil.

16. i Daniil a intrat, i a rugat

pre împratul, ca s'i deâ lui vreme,

i va spune împratului tâlcul vi-

sului.

17. i intrând Daniil în casa sa,

a spus cuvântul lui Anan ia i iui

Misail i lui Azaria prietenilor si.

18. i cereâ mil dela Dumnezeul

cerului pentru taina aceasta, ca s
nu piar Danul i prietenii iui îm-

preun cu ceilali înelepi ai Va-

vilonului.

19. Atunci, lui Daniil în vedenia

nopii s'a descoperit taina, i bine

a cuvântat Daniil pre Dumnezeul

cerului.

20. i a zis s fie numele lui

Dumnezeu binecuvântat din veac i
pân în veac, c a lui este înelep-

ciunea i înelegerea.

21. i el schimb vremile i anii,

pune împrai i muf, d înelep-

ciune celor înelepi i înelegere

celor ce tiu înelegere.

22. El descopere adâncurile i a-

scunsele, i cunoate cele dintru

înlunerec, i lumina cu el este.

23. ie Dumnezeul prinilor mei

m mrturisesc, i pre fine te laud,

c mi-ai dat mie înelepciune i
putere, i mi-ai artat mie cele ce

am cerut dela tine, i visul împ-
ratului l-ai artat mie.

2. 20. Pilde 2, 6; Ps. U2, 2; Iacoh 1, 5;
Iov. 12, 13.

21. Iov. 12, 18; Ps. 74, 8.

22, Iov 12, 22 i 38, 36

24. i a venit Daniil la Arioh, pre

care îl rânduise împratul s piar-

z pre înelepii Vavilonului, i a

zis lui: S nu pierzi pre înelepii

Vavilonului, ci m bag pre mine

înaintea împratului, i voiu spune

împratului tâlcul.

25. Atunci Arioh îndat a bgat
pre Daniil înaintea împratului, i
a zis lui: aflat-am om din fiii ro-

biei evteeli, care va spune împ-
ratului tâlcul.

26. i a rspuns împratul, i a

zis lui Daniil, cruia er numele

Valfazar: au poi sâ'mi spui visul

care l-am vzut, i tâlcul lui?

27. i a rspuns Daniil înaintea

împratului i a zis: taina, care în-

treab împratul înelept, Maghii,

descânttorii, Gazarinii nu pot s
o spue împratului,

28. Ci este Dumnezeu în cer, care

descopere tainele, i au artat îm-

pratului Navuhodonosor, cele ce

vor s fie în zilele cele de pre urm,
visul tu, i vedenia capului tu
întru aternutul tu acesta este.

29. Tu împrate gândeai întru a

fernulul tu, ce va fî dup acea-

sta, i cel ce descopere tainele, au

artat ie, cele ce vor s fie.

30. i mie nu pentru înelepciu-

nea, care este întru mine mai mult
decât toi cei Vii, s'a descoperii

taina aceasta, ci ca s spui împ-
ratului tâlcul, ca s cunoti gân-

durile inimii tale.

31. Tu împrate al vzut i iat

un chip, i chipul acela erâ mare,

i vederea lui înlat stând înain-

tea feii tale, i vederea lui groaz-

nic;

32. Chipul, al cruia erâ capul

de aur curat, mâinile i pieptul i
braele lui de argint, pântecele i
i armurile de aram;

33. Iar fluerile de fier: o parte a

29 Fac. 41, 1«,
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picioarelor lui de fier, o parte de

lut.

34. Vzuf-ai pân s'a tiat o pia-

tr din munte fr de mân, i a

lovit chipul preste picioarele cele

de fier i cele de lut, i le-a zdru-

rnjeat pre dânsele de tot.

35. Atunci s'au sfrâmat deodat

lutul, fierul, arama, argintul, aurul,

i s'a fcut ca praful cel din arie

vara, i le-a ridicat pre dânsele

muljime de vânt, i loc nu s'a a-

flat lor; iar piatra care a lovit chi-

pul, s'a fcut munte mare, i a um-

plut tot pmântul.

36. Acesta este visul, i tâlcul lui

vom spune înaintea împratului.

37. Tu împrate eti împratul îm- -

pârâilor, cruia Dumnezeul cerului

împrie tare i puternic i cin-

stit -au dat.

38. In tot locul unde lcuesc fiii

oamenilor, i hiarele arinei" i pa-

srile cerului i petii mrei au dat

în mâna ta i te-au pus pre tine domn
tuturor, tu efi capul cel de aur.

39. i dup tine seva scul alt

împrie mai mic decât a ta i
împrjia a treia, care este arama

care va domni preste tot pmântul.

40. i împria a patra, care va

Ii tare ca fierul, precum fierul m-
runteaz i supune toate, aâ toate

le va mruni i le va supune.

41. i pentruc ai vzut picioa-

rele i degetele o parte de lut i o

parte de fier; împrie împrit va

fi i din rdcin de fier va fi în-

tru ea, precum ai vzut fierul ame-

stecat cu lutul.

42. i degetele picioarelor o parte

de fier i o parte de lut, o parte

din împria aceea va fi tare, i
dintru ea se va sfrâma cevâ.

43. Iar c ai vzul fierul ameste-

cat cu lutul, se vor amestec întru

sâmânja oamenilor i nu se vor lipî,

38. Ierem, 27, 5, «, 7.

precum nu se amestec fierul cu

lutul.

44. t în zilele împrailor ace-

lora va sculâ Dumnezeul cerului îm-

prie, care în veci nu se va stric;

i împrjia Iui altui popor nu se

va lsâ, mruntl-va i va vântur

toate împriile, iar aceea va st
în veci.

45. In ce chip ai vzut, c din

munte s'a tiat piatra fr de mân
i a sfrâmat lutul, fierul, arama,

argintul i aurul, Dumnezeul cel mare

au artat împratului cele ce vor s
fie dup acestea, i adevrat este

visul i credincioas fâlcuirea lui.

46. Atunci împratul Navuhodo-

nosor a czut pre faa sa, i s'a în-

chinat lui Daniil i darul i miros

bun a zis s'i toarne lui.

47. i rspunzând împratul, a

zis lui Daniil: cu adevrat Dumne-
zeul vostru, acela este Dumnezeul

dumnezeilor i Domnul împrailor,

cel ce descopere tainele, cci ai pu-

tut descoperi taina aceasta.

48. i a mrit împratul pre l>a-

niil, i daruri mari i multe i-a dat

lui i l-a pus pre el preste toat {ara

Vavilonului i domn domnilor pre-

ste to{i înelepii Vavilonului.

49. i Daniil a cerut dela împ-
ratul, i a pus preste lucrurile trii

Vavilonului pre Sidrah, Misah i
Avdenago, iar Daniil erâ în curtea

împratului.

CAP. 3.

Chipul cel de aur i cei trei tineri in

cuptorul cu foc.

In
anul al optsprezecelea Navuho-

donosor împratul a fcut un chip

de aur: înlimea lui de asezeci de

coti i lrgimea iui de ase coji, i
1-a pus pre el în cîmpul Deira în

tara Vavilonului.

44. Ps. 2, 7; Mibeea 4, 7; Lucâ I, 33.

48. Facere 41, 40, 43.
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2. f a trimis s strâng pre foi

domnii cei mari i mai marii oti-

rilor i povuiforii i cpeteniile

i cârmuitorii i pre loji boierii -
rilor, ca s vie la înnoirea chipu-

lui, care îl ridicase Navuhodonosor
împrat.

3. i s'au adunat domnii de prin

âri i cpeteniile i mai marii o-

firilor i povuiforii i biruitorii

cei mari i cârmuitorii i to|i boie-

rii rilor la înnoirea chipului, care

îl ridicase Navuhodonosor împrat
i au sttut înaintea chipului.

4. i strigtorul strig cu trie:

vou se zice limbilor, popoarelor,

neamurilor, seminiilor:

5. In ce ceas vei auzi glasul trâm-

biei i al flueruiui i al alutei i
al surlei i al canonului i al or-

ganului i al versurilor i al tot

felul de cântare, s cdei s v în-

chinai chipului celui de aur, care

î*a ridicat Navuhodonosor împrat.

6. (ar cela ce nu va cdeâ s se

închine, într'acel ceas se va arunc
în cuptorul ce arde cu foc.

7. i a fost dupce au auzit

toate popoarele glasul trâmbiei i
al flueruiui i al alutei i al surlei

i al canonului i al organului i
al versurilor i a tot felul de cân-

tare, au czui toate popoarele, nea-

murile, seminiile, de s'au închinat

chipului celui de aur, pre care ri-

dicase Navuhodonosor împrat îna-

intea lor.

8. Atunci s'au apropiat nite oa-

meni Haldei, de au pârît pre Evrei,

9. La împratul Navuhodonosor,

zicând: împrate, în veci s treti.

• 10. Tu împrate ai pus porunc
ca tot omul, ori care va auzi gla-

sul trâmbiei i al flueruiui i al

alutei i al surlei i al canonului

i al organului i al versurilor i
a lot felul de cântare,

11, De nu va cdeâ s se închine

chiputui celui de aur, care ai ridicat,

s se arunce în cuptorul ce arde

cu foc.

12. Deci, sunt aici nite oameni

Evrei pre carii i-ai pus preste lu-

crurile rii Vavilonului, Sedrah, Mi-

sah i Avdenago, cari nu ascult

porunca la împrate, i dumnezei-

lor ti nu slujesc i chipului celui

de aur, care ai pus nu i se închin.

13. Atunci Navuhodonosor împ-
ratul, cu turburare i cu mânie a

zis s aduc pre Sedrah, Misah i
Avdenago; i oamenii aceia s'au a-

dus înaintea împratului.

14. i grind Navuhodonosor îm-

pratul a zis lor: oare aâ este cu

adevrat Sedrah, Misah i Avdena-

go, c dumnezeilor mei nu slujii,

i chipului celui de aur, care am
ridicat, nu v închinai?

15. Acum dar s fii gafa, dac
vei auzi glasul trâmbiei i al flu-

eruiui i al alutei i al surlei l al

canonului i al versurilor i a tot

felul de cântare, s cdei s v în-

chinai chipului celui de aur, care

am fcut; iar de nu v vei închin,

într'acel ceas v vor arunc în cup-

torul ce arde cu foc, i cine este

Dumnezeu care v va scoate pre

voi din mâinile mele?

16. i rspunzând Sedrah, Misah

i Avdenago, au zis împratului Na-

vuhodonosor: nu este lucrul nostru

s rspundem ie pentru graiul a-

cesta.

17. C este Dumnezeul nostru în

ceruri, cruia noi slujim, puternic

s ne scoa pre noi din cuptorul

ce arde cu foc, i s ne izbveasc
din mâinile tale împrate.

18. i de nu, s tii o împrate,

c dumnezeilor ti nu vom sluji, i
chipului ceiui de aur, care ai ridi-

cat, nu ne vom închin.

19. Atunci Navuhodonosor se um-

3. 18. Fapt. Hp. 4, 19 i , 29.
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piu de mânie, i 'a schimbai ve-

derea feii Iui asupra lui Sedrah,

Misah i Avdenago, i a zis: ardei

cuptorul de apie ori mai mult pân
ce va arde de tot.

20. i la oameni tari a poruncit

cu mare trie s lege pre Sedrah,

Misah i Avdenago, i s'i arunce

în cuptorul ce arde cu foc.

21. Atunci pre brbaii aceia i-au

legat, i cu ndragii i cu ilicele

lor i cu înclmintele i cu hai-

nele lor, i-au aruncat în mijlocul

cuptorului ce ardea cu foc.

22. Penfruc cuvântul împratului

se înfreâ, i cuptorul arsese foarte;

iar pre oamenii aceia cari pârîse

pre Sedrah, Misah i pre Avdena-

go, i-a ars vpaia focului împrejur.

23. i acei trei brbai Sedrah,

Misah i Avdenago au czut legai

în mijlocul cuptorului ce ardeâ cu

foc i umblau prin mijlocul vpii,

ludând pre Dumnezeu.

24. i Navuhodonosor i-a auzit

pre ei ludând, i s'a mirat i s'a

sculat cu grab i a zis boierilor si:

au nu trei brbafi am bgat în mij-

locul focului legai? i a zis împ-
ratului: adevrat împrate.

25. i a zis împratul: acum eu

vz patru brbafi dezlegai, i um-

blând în mijlocul focului, i nimic

lor nu le stric, i chipul celui de

al patrulea asemenea fiului lui Dum-
nezeu.

26. Alunei s'a apropieai Navuho-

donosor la ua cuptorului focului

ce ardeâ, i a zis: Sedrah, Misah

i Avdenago, robii Dumnezeului ce-

lui prea înalt, ieii i venii; i au

ieit Sedrah, Misah i Avdenago, din

mijlocul focului.

27. i s'au strâns domnii i mai

marii otirilor i cpeteniile locu-

rilor i boierii împratului, i au

vzut pre brbai, c n'a ars focul

trupul lor, i prul capului lor nu
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s'a pârlit, i hainele lor nu s'au

vtmat, i miros de foc nu erâ în-

tru ei, i s'a închinat împratul Dom-
nului înaintea lor.

28. i rspunzând împratul Na-

vuhodonosor, a zis: binecuvântat

este Dumnezeul lui Sedrah, Misah

i Avdenago, cel ce au trimis pre în-

gerul su, i au scos pre slugile sale,

pentruc ndjduiâ întru el, t n'au

ascultat de cuvântul împratului, i
'au dat trupurile sale focului, ca

s nu slujascâ, nici s se închine

la tot dumnezeul, fr numai Dum-
nezeului lor.

29. i eu pui porunc: tot popo-

rul, neamul, limba, ori cari vor gri
hul asupra Dumnezeului lui Sedrah,

Misah i Avdenago, vor pieri, i ca-

sele lor se vor jefui, c nu este alt

Dumnezeu, care poate s izbvea-

sc aâ.
30. Atunci împratul a îndreptat

pre Sedrah, Misah i Avdenago, în

ara Vavilonului, i i-a crescut pre

ei, i i-a învrednicii pre ei a povâ-

uî pre toi Evreii, cei dintru împ-
riea lui.

31. Navuhodonosor împrat: tu-

turor popoarelor, neamurilor i lim-

bilor, cari lcuesc în tot pmântul,

pace vou s se înmuleasc.
32. Semnele i minunile, care au

fcut cu mine Dumnezeul cel prea

înalt, plcui-au înaintea mea s le

vestesc vou.
33. Cât sunt de mari i de puter-

nice, împriea lui împrie ve-
nic este, i stpânirea lui în neam
i în neam.

CAP. 4.

Visul IuiNavuhodonosori lalcuirea lui

Eu Navuhodonosor bine petrecând

eram în casa mea, i bine odr-
slind pre scaunul meu.

29. Esdra 6, 11.

33. Ps. 92, 1, 2; Lucâ 1, 33.



L088 DANUL 4

2. Vis am vzut i m'a înfricoat,

i m'am turburat întru aternutul

meu, i vederile capului meu m'au

turburai pre mine.

3. i prin mine s'a pus porunc,

câ s aduc înaintea mea pre tofi în-

elepii Vavilonului, ca s'mi arate

tâlcul visului.

4. i au intrat descânttorii, Ma-

ghii, Gazarinii.Haldeii i Ic-am spus

lor visul, i tâlcuirea lui nu mi-au

artat mie.

5. Pân3 ce a venit Daniil, cruia

este ^numele Valtasar dup numele

Dumnezeului meu, care are duh sfânt

a lui Dumnezeu întru sin^, i iam
spus lui visul.

6. Valtasar mai marele descân-

ttorilor, pre care te-am cunoscut,

c Duh Siânt al lui Dumnezeu este

întru tine, i toat taina nu este ie

cu neputin, auzi vederea visului

meu, care l-am vzut, i tâlcuirea

lui spune'mi mie.

7. i vederile capului meu întru

aternutul meu; vzut am i iat un

copac în mijlocul pmântului, i
înlimea lui mult.

8. i s'a mrit copacul, i s'a în-

trit, i înlimea lui a ajuns pân
la cer, i tulpina lui la marginile a

tot pmântul.

9. Frunzele lui frumoase, i road
lui mult, i hran tuturor întru dân-

sul, i supt dânsul lcuiau hiarele

cele slbatice, i în ramurile lui l-

cuiau pasrile cerului, i dinfr'în-

sul se hrâneâ tot trupul.

10. Vzut-am în vederea nopii

întru aternutul meu, i iat Ir, i
cel sfânt din cer s'au pogorît.

11. i au strigat cu trie, i aâ
au zis: tiai copacul i smulgei

ramurile lui i scuturai frunzele

lui i risipii roadele lui, s fug
hiarele de supt el, i pasrile din

ramurile lui.

4. 4. Fac. 41, 8. 11. Iczecb. 31, 3.

12. Ins odrasla rdcinelor lui

în pmânt o lsai, i în legtur
de fier i de aram, în iarba cea

de afar, i în roua cerului va mâ-
neâ, i cu hiarele partea lui în bu-

ruiana pmântului.

13. Inima lui cea de om se va

schimba, i inim de hiar se va

dâ lui, i apte vremi se vor mutâ

presfe el.

14. Prin tâlcuirea lui Ir, este cu-

vântul, i graiul sfinilor este între-

barea, ca s cunoasc cei vii, c
Domnul este cel prea înalt al îm-

priei oamenilor, i ori cui va

vrea o va dâ pre ea, i pre cel ce

este ocar la oameni îl va înl
preste ea.

15. Acesta este visul, care am v-
zut eu Navuhodonosor împrat, i
tu Valtasar tâlcuirea lui spune'mi;

c toi înelepii împriei mele,

nu'mi pot art tâlcuirea lui; iar fu

Daniile poi, c Duhul lui Dumne-
zeu cel Sfânt, este întru tine.

16. Atunci Daniil al cruia nume
erâ Valtasar, a sttut amuit ca la

un ceas, i gândurile lui îl turbu-

rau pre el, i rspunse împratul

i zise: Valfasare 1 Visul i tâlcul

lui s nu le sârguîasc, i a rs-
puns Valtasar, i a zis: doamne 1

Visul acesta s fie celor ce te ursc
pre tine, i tâlcul lui vrjmailor ti.

17. Copacul, care la i vzuf, cel

ce s'a mrit i s'a întrit, a cruia

înlimea a ajuns la cer, i tulpina

lui presfe lot pmântul,

18. i frunzele lui bine înverzite,

i road lui mult, i hran tuturor

într'însul, i supt dânsul lcuiau

hiare slbatice, i în ramurile lui l-

cuiau pasrile cerului.

19. Tu eti împrate, c fe-ai m-
rit i te-ai întrit, i mrimea fa s'a

înlat, i a ajuns la cer, i stpâ-

niea ta la marginile pmântului.

12. Jezecb. 31, 6.
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20. i c a vzul împratul pre

Ir, i pre cel sfânt pogorându-se

din cer, i a zis: smulgei copacul

i'l stricai pre el; îns odrasla r-
dcinilor lui lsai- o în pmânt; i
In legtur de fier i de aram i
în iarba cea de afar, i în roua

cerului va petrece, i cu hiarele sl-

batice va fl partea lui, pân ce se

vor mut preste el apte vremi.

21. Acesta este tâlcul lui împ-
rate, i judecata celui Prea înalt a-

ceasta este, care a sosit asupra dom-

nului meu împratului.

22. apte *ani te vor scoate dela

oameni, i Cu hiarele slbatice va

ii petrecerea ta, i cu iarb ca pre

un bou te vor hrni, i roua ceru-

lui preste tine va cdeâ, i apte
vremi se vor mutâ preste tine, pân
vei cunoate c cel Prea înalt st
pânete preste împrjiea oameni-

lor, i cui va vrea o va dâ pre ea.

23. i pentru c a zis: lsai o-

drasla rdcinelor copacului în p-
mânt, împriea ta ie va rmâneâ,
dintru care vei cunoate puterea

cea cereasc.

24. Pentru aceea împrate 1 Sfa-

tul meu s'i plac ie, i pcatele

tale cu milostenie le rscumpr, i
nedreptile tale cu îndurri sra-

cilor, doar va fi Dumnezeu mull.în-

gduifor pcatelor tale.

25. Acestea toate au venit asupra

lui Navuhodonosor împratul.

26. Dup dousprezece luni la

Biserica împriei lui în Vavilon

umblând.

27. Rspuns-a împratul, i a zis:

au nu este acesta Vavilonul cel mare,

care l-am zidit eu cas împriei
întru triea puterii mele, spre cin-

stea mrirei mele?

28. înc cuvântul în gura împ-
ratului fiind, glas din cer s'a fcut:

24. Sirab 3, 29.

ie se zice Navuhodonosoare împ-
rate; împria ta a trecut dela line.

29. i ciintre oameni te vor scoa-

te pre line, i cu hiarele câmpului

va fi lâcuina la, i cu iarb, capre

un bou te vor hrni pre fine, i
aple vremi se vor premenl preste

tine, pân ce vei cunoate, c cel

Prea înalt stpânete preste împ-
rjiea oamenilor, i cui va vreâ o

va dâ pre ea.

30. Inlr'acela ceas s'a plinit cu-

vântul asupra lui Navuhodonosor,

i s'a scos dintre oameni, i iarb

Ca un bou a mâncat, i din roua

cerului s'a vpsit trupul lui pân
a crescut perii lui, ca perii leilor,

i unghiile lui ca ale pasrilor.

31. i dup sfâritul zilelor, eu Na-

vuhodonosor, ridicat-am ochii mei

spre cer, i mintea mea s'a întors

la mine, i bine am cuvântai pre

cel Prea înalt, i pre cel viu în veci

l-am ludat i l-am slvit, c pute-

rea lui este putere venic, i îm-

pria lui în neam i în neam.

32. i toi lcuiiorii pmântului,

ca o nimic sunt înaintea lui, i dup
voea lui face întru tria cerului i
întru lcaul pmântului, i nu este

cine s sleâ împrotiva mâniei lui,

i s zic lui : ce ai fcui ?

33. Inlr'acea vreme mintea mea
s'a întors la mine; i la cinstea îm-

priei mele am venit, i chipul

meu s'a întors la mine; i sfetnicii

mei i boierii mei m'au cutat pre

mine, i întru împria mea m'am
întrit; i mrire mai mult s'a a-

daos mie.

34. Acum dar eu Navuhodonosor

laud i prea înal i slvesc pre îm-

pratul cerului, c toate lucrurile

lui sunt adevrate i crrile lui ju-

30. Fapt. Ap. 12, 23.

32. Isaia 40, 15-17 i 45, 9 Iov 9. 12.

34. FJ 2 Lege 32, 4; Ecct. 3. 14; Ps. 144,

18; Isaia 14. 27 i 13, 11.
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dec|i, i pre fofi cei ce umbl cu

trufie poafe s'i smereasc.

CAP. 5.
Ospul lui Valtazar, scrierea minu-

nat i llcuirea ei.

Yaliasar împratul fcut-a cin
mare boierilor si o mie, i îna-

intea celor o mie vin erâ.

2. i bând Valiasar, a zis când a

gustat vinul, ca s aduc vasele cele

de aur i cele de argint, care le-a

fost adus Navuhodonosor tatl lui

din Biserica Ierusalimului, ca s beâ

dintr'însele împratul i boierii tui

i fiiloarele lui i cele ce se culcau

cu el.

3. i au adus vasele cele de aur

i de argint, care le-a fost adus din

Biserica lui Dumnezeu cea din Ie-

rusalim, i au but dintr'însele îm-

pratul i boierii lui i Jitoarele lui

i cele ce se culcau cu el.

4. Beau vin i ludau pre dumne-
zeii cei de aur, de argint, de ara-

m, de fier, de lemn i de Ipiatr ;

iar pre Dumnezeul cel venic nu

l-au binecuvântat, cel ce are putere

preste duhul lor.

5. Intr'acela ceas au ieit degete

de mân de om i scriau împreajma

luminei preste spoiala peretelui ca-

sei împrteti; împratul vedeâîn-

Chieturile mâinii, care scriâ.

6. Atunci faja împratului s'a

schimbat, i gândurile lui l-au tur-

burai i închielurile oldurilor lui se

dezlegau i genunchii lui tremurau.

7. i a strigat împratul tare, s
aduc Maghi, Haldei, Gazzarini, i
a zis înelepilor Vavilonului: oricine

va ceti scrisoarea aceasta i tâlcu-

irea ei îmi va art, cu porfir se

va îmbrc, i lan) de aur împre-

jur de grumazii lui, i al treilea în-

tru împria mea va domni.

8. i au intrat lofi filozofii împ-
ratului i n'au putut s citeasc scri-

soarea, nici s arate împratului

tâlcul.

9. i împratul Valiasar s'a tur-

burat, i chipul lui s'a mutat înlr'în-

sul, i sfetnicii lui s'au spimântaf.

10. i a intrat împrteasa în casa

osp|ulu i a zis: împrate! în veci

s trieti, s nu te turbure pre fine

gândurile tale i laja fa s nu se

schimbe.

11. Este om întru împria ta,

întru care este Duhul lui Dumnezeu.

i în zilile tatlui tu deteptciune
i pricepere s'a aflat într'însul i
împratul Navuhodonosor tatl tu
1-a pus pre el mai mare preste de-

scânttori i preste Maghi i preste

Haldei i preste Gazarini.

12. C duh mult este întru el i
înelepciune i înelegere, i tâlcu-

ete visele i spune cele ascunse

i dezleag legturile, Daniil, i îm-

pratul i a pus lui nume Valiasar

;

acum dar chiam'l pre el, i'ft va

spune tâlcul lui, fie.

13. Atunci Daniil a fost adus îna-

intea împratului, i a zis împra-
tul ctre Daniil: tu eti Daniil cel

din fiii robimei evreefi, care o a

adus împratul tatl meu ?

14. Auzit-am de line, c Duhul lui

Dumnezeu este întru fine, i detep-

tciune i pricepere i înelepciune

mult s'a aflat întru fine.

15. i acum au venit înaintea mea

tnfelepfii, Maghii, Gazarinii, s ci-

teasc mie scrisoarea aceasta i ll-

cuirea s mi-o spue, i n'au putut

s mi-o spue.

16. i eu am auzit de fine, c po(i

a fâlcuî tâlcuiri ; acum dar de vei

puteâ cert scrisoarea aceasta i s'mi

spui tâlcul ei, cu porfir te vei îm-

brc i lanf de aur va îl împrejur

de grumazii ti, i al treilea întru

împria mea vei domn).

17. i a zis Daniil înaintea împ-
ratului: darurile tale fie pentru fine
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i druirea casei tale d-o altuia;

iar eu voiu ceti împratului Scrip-

tura i tâlcul ei voiu spune ie.

18. Impratel Dajrmezeul cel .prea

înalt au daf împrieii mrime i
cinste i mrire lui Navuhodonosor

fafl tu'.

19. i *,de mrirea care i-au dat

lui, toate popoarele, neamurile i
limbile tremurau i se temeau de

faa lui, pre cari vreâ el omorâ, i
pre cari vreâ ei bleâ, i pre cari

vreâ elînl, i pre cari vreâ smereâ.

20. i când s'a' înlat inima lui

i duhul lui s'a -întrit a se trufl,

s'a pogorît de pre scaunul împr-
iei sale i cinstea lui s'a luat dela eî.

21. i el s'a scos dintre oameni,

i inima lui cu hiarele s'a dat, i
cu asinii cei slbateci a fost îcu-

ina lui, i cu iarb, ca pre un bou

l-au hrnit' pre el, i din roua ce-

rului trupul lui s'a vpsit, pân când

& Cunoscut, c Dumnezeu cel prea

înalt stpânete preste împriea
oamenilor, i cui vreâ el aceluia o d.

22. i fu dar Vltasar fiul luin'ai

smerii inima ta înaintea lui Dum-
nezeu, i su n'ai tiut tu toate a-

ceslea? .K

23. i asupra Domnului Dumne-
zeului cerului ie-ai înlat, i vasele

casei lui le-ai adus înaintea ta, i
tu i sfetnicii ti i iitoarele tale,

i cele ce se culc cu tine ai but
vin din ele, t pre dumnezeii cei de

aur i de argint i de fier i de

lemn i de piatr, cari nu vd, nici

aud, nici cunosc, ai ludat; i pre

Dumnezeu, înlr'acruia mân esje

suflarea ta i toate' cile tale, pre

acela nu l-ai slvit.

24. Pentru aceea dela faa lui s'a»

trimis închietur de mân, i a scris

aceast scrisoare.

25. i aceasta este scrisoarea cea

scris: Mani, Techei, Fares.

5. 2J. Iov 12, 10; Ietemia 50, 31.

26. i aceasta este iâlcuirea cuvân-

tului, Mani: msirrat-au Dumnezeu
împriea ta, ro auipiinitpre ea„:

27. Techei: pusu-s'a în curopn
i s'a aflat cu scdere. ^

28. Fares: împritu-s'a împr-
iea ta, i s'a dat Midilor*i PersiloTî

29: i a zis Vltasar, i a îmbr-
cat pre Daniibcu porfir, i lan de

aur a pus împrejurul grumazului lui,

i 1-a vestit pre el c este al treilea

biruitor întru împrie.
30. Inlr'aceast noapte s'a omo-

rî! împratul Vltasar Haldeul.

31. i Darie Medul a luat împ?
riea, de asezeci i doi de ani fiind.

CAP. 6.

Daniil în groafa leilor i scparea lui,

i a plcut înaintea lui Darie, i a

pus presteîmprie o sut dou-
zeci de domni, ca s fie înfru ioat
împriea lui.

2. i preste acetia a pus trei

rânduitori, dintru cari unul erâ Da-

niil, ca s griasc cu ei domnii,

s nu supere pre împratul.

3. i a fost Daniil preste ei, c
duh mult erâ întru el, i împratul

1-a pus pre el preste toat împrr
iea sa. A

4. i rânduitorii i domnii eutau
s afle vin asupra lui Daniil, i nici

o vin i greal i pca^'au a-

flat întru el', c erâ credincios.

5. i au zis râfiduitOrii: nu vom
afla asupra lui Daniil vin, fr nu-

mai pentru legea Dumnezeului lui.

6. Atunci rânduitorii }i domnii au

sttut înaintea împratului, i au

zis lui: Darie împrate! in veci s
treti.

7. Sfat au fcut toi cei ce sunt

preste împriea ta mai marii oti-

rilor i domnii, boierii i cârmuito-

28. Ierem. 50, 37.

30. Isaia i3, 17; Ier. 25, 12.

Biblia 65.
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rii, ca s aezfe.cu aezmânt îm-

prtesc, i s întreasc porunc,

ca ori c§re^& cerrdelawre uri Durm
nezei» sau ^om cerere, pân în trei-

zeci de zile, fr numai dela tine

împrate, s se arunce în groapa

teilor. -

8. Acum dar împrate pune po-

runc, i d scrisoare, ca s nu se

schimbe aezmântul Perilor i al

Midilor.

9. Atunci împratul Darie a po-

runcit a se seri porunca.

10. i Daniil când a cunoscut, c
s'a scris porunca, a intrat în casa

sa, i ferestrile deschise în foiorul

lui ctre Ierusalim, i de trei ori în

zi plecând genunchile sale i se ru-

g i se mrturiseâ înaintea Dum-
nezeului su, precum se obinuise

i mai nainte a face.

11. Atunci brbaii aceia au p-
zit, i au aflai pre Daniil rugându-

se i umiiindu-se Dumnezeului su.
12. i ducându-se au zis împ-

ratului: împrate! Au n'ai pus po-

runc, ca tot omttfy care va cere de

la vre un Dumnezeu, i dela om
cerere pân în treizeci de zile, fr
numai dela fine împrate, s se a-

runce în groapa leilor? i a zis îm-

pratul, adevrat, cuvântul i ae-
zmântul Midilor i al Perilor nu

va trece.

13. Atunci au rspuns, i au zis

înaintea împratului: Daniil, care

este dintre fiii^Wbiei Evreeti, nu

s'a supus poruncii tale, i de trei

ori în zi cere dela Dumnezeul su
cererile sale.

*

14. Atunci împratul auzind cu-

vântul acela, foarte s'a întristat de

aceasta, i pentru Daniil s'a nevoit,

s'l izbveasc pre el, i pân seara

s'a silit s'l scoa pre el.

15. Atunci brbaii aceia au zis

împratului, s tii împrate, c Mi-

6. 10. 3 Imp. 8, 44.

denilor i 'Perilor, nu se cade s
mute legea i aezmântul care ^
aezat împratul.

16. "Atunci"'- împratul a poruncit,

i au adus pre Dafniil, i l-au arun-

cat în groapa leilor, i a zis împ-
ratul lui Daniil: Dumnezeul tu, c-
ruia fu slujeti totdeauna, acela te

va izbvi pre tine.

17. i au adus o piatr, i o a pus

pre gura gropii, i o a pecetluit îm-

pratul cu inelul su t cu inelul

sfetnicilor si, ca s nu se iac ceva

vicleug asupra lui Daniil. . n-

18. i s'a dus împratul la casa

sa, i s'a culcat necinaf, i bkcate

nu i s'au adus, i somnul s'a depr-
tat dela dânsul; i au încuiat Dum-
nezeu gurile leilor, i n'au vtmat
pre Daniil.

19. Atunci împratul sculându-se

dimineaa la ziu, cu grbire a ve-

nit la groapa leilor.

20. i apropiindu-se el de groap,

a strigat pre Daniil cu glas mare :

Daniile 1 Robul Dumnezeului celui

viu, Dumnezeul tu, cruia fu slu-

jeti totdeauna, au doar au putut s
le scoa din gura leilor?*4

*

21. Iar Daniil rspunzând a zis

ctre împratul : împrate în veci

s treti.

22. Dumnezeul meu au trimes pre

îngerul su, i au închis gurile le-

ilor, i nu m'au sfâiat pre mine,

c s'a aflat dreptate întru mine îna-

intea lui, i înainfea ta împrate
greaî n'am fcut.

23. Atunci împratul s'a bucurat

foarte -de dânsul, i a poruncit s
scoa pre Daniil din groap, i
riici o stricciune nu s'a aflat întru

el, penlruc a crezut întru Dumne-
zeul su.

24. i a poruncii împratul, i au

adus pre brbaii cei ce au pârîf

pre Daniil, i i-au aruncat pre ei în

22. l Macab. 2, 60.
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groapa leilor, i pre fiii lor i pre

femeile lor; i n'au ajuns la fundul

gropii, pân ce i-ausîâiai pre ei

leii, i loate oasele lor le-au m-
runii.

25. Atunci Darie împratul a scris

la toate popoarele, neamurile i lim-

bile; care lcuiau în tot pmântul;

pace vou s se înmuleasc.

26. Dela mine s'a dat porunc,

ca întru, toat stpânirea împr-
iei mele, s se cutremure, i s se

team fiecare de faa Dumnezeului

lui Daniil, c acesta este Dumnezeul

cel viu, care rmâne în veci, i îm-

pria tui nu se va stric, i st-

pânirea iui va ft pân în sfârit.

27. Cel ce apr i face semne
i minuni în cer i' pre pmânt,
care au scos pre Daniil din gura

leilor.

28. i Daniil a înaintat întru îm*

pâria lui Darie, i întru împr-
ia lui Kir Persul.

CAP. 7.

Vedenia lui Daniil pentru cele- patru
Mare.

În anul dintâiu al lui Valtasar îm-

pratul Haldeilor, Daniil a vzut
vis, i vederile capului lui întru a-

ternutul lui, i visul lui 1-a scris :

începutul cuvintelor lui.

2. Eu Daniil vzut-am întru ve-

denia mea noaptea, i iat patru

vânturi ale cerului au lovit în ma-

rea cea mare.

3. i patru hiare mari ieau din

mare, osebite între sine.

4. Cea dintâiu erâ asemenea le-

oaicei, i aripile ei ca aripile vul-

turului, vzut-am pân s'au smuls

aripile ei i s'a ridicat de pre p"
mâni, i pre picioare de om a st-

tut, i inim de om s'a dat ei.

- 5. i iat adoua hiar asemenea

26, Isaia 9, 7; Luca 1, 33.

ursoaicei, i într'o parte a sttut,

i trei cpasfe în gura ei, i între

dinii ei i aa ziceâ ei : scoa-

l-te, mnânc crnuri multe.

6. Dup aceasta am vzut, i iat
a treia hiar, ca un pardos, i pa-

tru aripi de pasre aveâ pre sine,

i patru capete i putere s'a dat ei.

7. Dup aceasta am vzut, i iat

a patra hiar spimânttoare, i
minunat i tare foarte, i dinii ei

de fier i mari, unghiile ei de a-

ram, mâncând i sfrâmând, i
ce rmâneâ cu picioarele sale clcâi

i aceasta erâ cu mult mai într'aît

chip decât toate hiarele cele mai
dinainte, i aveâ zece coarne.

8. i m uitam ta coarnele ei, i
iat alt corn mic a ieit din mijlo-

cul lor, i trei coarne ale ei din

cele dintâiu s'au smuls dinaintea

feii aceluia ; i iat ochi ca ochii

omului erau îh cornul acela, i gur
mare gritoare, i fceâ rsboiu cu

sfinii.

9. Vzut-am pân ce s'au pus scau-

nele, i au ezut cel vechiu de zile;

i îmbrcmintea lui erâ alb caz-
pada, i prul capului lui ca lâna

curat ; scaunul lui par u4e^fpc,

roatele lui foc arztor.

10. Rîu de foc curgeâ ieind din

naintea lui, mii de mii slujeau lui»

i întunerece de întunerece stau

înaintea lui; Judectorul au ezut,

i crile s'au deschis.

11. Vzut am atunci pentru gla-

sul cuvintelor celor mari, ce le-a

grii cornul acela; i am vzut pân
s'a omorît hiara, i a pierit, iar

trupul ei s'a dat s se arz în foc,

12. i a celorlalte hiare li s'au luat

stpânirea, i lungime vieii s'a dat

lor pân la vreme i vreme.

13. Vzut-am întru vedenia nopii,

i iat cu norii cerului, ca un fiu

7. 9. 3 Imp. 22, 19,

10. Hpoc. 4, 11 ; Ps. 88, 8; 102, 20 t 67, 18,
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omenesc veneâ, i pân la cel vechiu

de zile a sosit, i înaintea lui s'a

adus.

14. i s'a dat lui stpânirea, cin-

stea i împria, i toate popoa-

rele i neamurile i limbile, lui, vor

slujî, i stpânirea lui stpânire

venic, care nu va trece, i împ-
ria lui nu se va stric.

15. Ingrozitu-s'a duhul meu întru

mine, eu Daniil, i vederile capului

meu împreun m turburau.

16. i m'âm apropiat la unul din

cei "ce stâ, i adevrul cercam dela

el pentru toate acestea, i mi-a spus

adevrul, i lâlcuirea cuvintelor mi-a

artat mie.

17. Aceste patru hiare, patru îm-

prii se vor scul pre pmânt,

care se vor stric.

"18. i vor luâ împria sfinii ce-

ttîi Pr#a înalt i d vor inea pân
în veacul veacurilor.

19. i am cercat cu deadinsul pen-

tru hiara cea de a patra, care er
c'iî mult mai într'alf chip decât toate

j

hiarele i gro&znic foarte : dinii

ei de fier, unghiile ei de aram, mân-

când i sfrâmând, i ce râmâneâ,

cu picioarele sale clcâ.

20. i pentru cele zece coarne din

capul ei, i pentru celait care a

ieit i a smuls trei din cele rriai

dintâiu, i pentru cornul în care erau

ochi i gur" grind mare, i vede-

rea lui er mai mare decât a celor-

lalte.

21. Vzut-am i cornul aceia f-

cea rsboiu cu sfinii i s'a întrit

mai mult decât ei.

22. Pân ce au venit eel vechiu de

zile i au dat judecat sfinilor celui

Prea înalt i vremea a sosit i îm- .

pria o au finul sfinii.

23. i a zis: hiara a patra, îm-

pria a patra va fi pre pmânt,

14. Zab. 8, 22; Mibeia, 4, 7; Liica 1, 32,
Jsaia 16, 5 18. 21. Hpoc. 13, 7.

care va întrece toate împriile i
va mânc tot pmântul; i'l va clcâ,

i'l va tiâ pre el.

24. i cele zece coarne ale ei,

zece împrai se vor scul i dup
ei se va scul altul, care va întrece

cu rutile • pre toi cei mai dina-

inte, i pre trei împrai va smeri.

25. i cuvinte va gri asupra ce-

lui Prea Înalt, i pre sfinii celui Prea

înalt va amgi i va cuget s schim-

be vremiie i legea, i seva d în mâi-

nile lui pân lâ vreme i vremi i
jumtate de vreme.

25. i judecata va edea i st-
pânirea lui b vor mufa, ca s o strice

i s o piarz pân în sfârit.

27.i împria i puterea i mri-
mea împrailor celor de supt lot

cerul s'au dat sfinilor celui Prea

Inaif, i împria lui este împrie
venic; i toate stpânirile vor sluji

lui i vor ascult de el.

28. Pân aici este sfâritul cuvân-

tului. Eu Daniil: gândurile mele mult

j
m'au turburat i faa mea s'a schim-

bat i cuvântul în inima mea 1-arn

pzit.

CAP. 8. *

Vedenia berbecelui i a afulvÂ.

In
anul al treilea al împriei lui

Valrasar împratul, vedenie s*a a-

rtat mie: eu Daniil, dupce mi s'a

artat mie la început,

2. i eram în Susa cetatea cea

împrteasc, care este în ara E-

lamului i arh vzut vedenie i eu

eram la Uval.

3. i am ridicat ochii mei i v-
zuiu i iat un berbece st înaintea

lui Uval: i aveâ coarne i coarnele

erau înalte i unul mai înalt decât

altul i cel mai înalt a crescut a-

îturi.

4. i am vzut berbecele împun-

27. Isaia 16, 5; Ps. 2, 8, 9.
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gând asupra mrei i asupra mie-

zului nopei i a austrului i toate

hiarele nu puteau tâ înaintea lui,

i nu erâ cine s le sfoa din mâna
Iui, i a fcui dup voea sa i s'a

mrif; v
5. i eu priveam, i iat un fap

de capre venea de ctre ainiazzi

preste faa a tot pmântul, i apul

aveâ un corn, care se vedeâ între

ochii lui.

6. i a venit apul pân ia ber-

becele care aveâ coarne, pre care

î-am vzut stând înaintea lui Uval,

i a alergat la el întru pornirea

puterei sale.

7. i l-am vzut pre el pân ce

a ajuns la berbece, i s'a repezit

asupra lui i a lovit pre berbece, i
j-a zdrobit amândou coarnele lui,

i n'a putut berbecele s steâ îna-

intea lui, i 1-a aruncat pre pmânt
i 1-a clcat, i n'a fost cine s scoa
berbecele din mâna lui.

8. i apul caprelor s'a mrit foar-

te i s'a întrit, t s'a zdrobit cor-'

rtul lui cel mare, i au crescut alte

patru coarne de deupiul lui spre

patru vânturi ale cerului.

9. i dintru unul dintr'însele a

ieit un corn tare, i s'a mrit foarte

c?tre austru i ctre rsrit.
• 10. i s'a mrit pân la puterea

cerului, i a aruncat jos pre pmânt
din puterea cerului i din stele, i
le-a Clcat pre ele.

11. i pân la mai marele puterii s'a

mrit, i pentru el s'a turburat jertfa

,si el a sporii i Biserica s'a pustiit.

12. i s'a dat preste jertf pcat,

i s'a lepdat jos dreptatea, i â f-

cut i a sporit el. " *
"

13. i am auzit pre un sfânt gr-
ind, i a zis un sfânt iui Felmon

celui ce griâ: pân când vederea

va stâ, i jertfa ceea ce s'a luat i
pcatul pustiirei cel ce s'a dat, i
Biserica i puterea se va clcâ?

14. i i-a zis lui: pân seara i
diminea|a, zile dou mii i patru

sute, i se; va curî Biserica.

15. i a fost dac am vzut eu

Daniil vedenia, i am cercat înele-

gerea, iat a sttut înaintea mea ca

o vedere de brbat.

16. i am auzit glas dcbrbai
între Uval, i a chemati a zis : Ga-

vriilel F pre acela,s îneleag ve-

deniea.

17. i a venit i a situUângmins,
i când a venit el m'am uimit, i c-
zuiu pre faa mea, i a zis ctre mine:

înelege fiul omului! C înc ia sfâi>

ilul vremei va fi vedenia. *
'

18. i grind el cu mine, am c-
zut cu faa mea pre pmânt, i s'a

atins de mine, i m'a pus pre^ pi-

cioarele mele.

19. i a zis: iat eu art ie cele

ce vor s fie în zilele cele de pre

urm ale mâniei, înc la sfâritul

vremii.

20. Berbecele care l-ai vzut, care

aveâ coarne, este împratul Midilor

i al Perilor;

21. Iar apul caprelor împratul
Elenilor este, i cornul cel mare,

C3re erâ între ochii lui, acesta este

împratul cel dinlâiu.

22. i cel ce s'a zdrobit, i âu ere*

scut patru coarne de desuptul lui,

patru împrai din^neamul lui se

vor sculâ, i nu cu puterea lui.

23. i la zilele cele de pre urm
ale împriei lor, când se vor plinî

pcatele lor, se va sculâ un împ-
rat fr de ruine ia fa, i care

va înelege gâciturile,

24. i puterea lui se va întri, m-
car c nu Cu puterea sa, i minu-

nat va stric i va sport i va face

i va pierde pre cei tari i pre po-

porul cel sfânt.

25. i jugul sarcinii lui se vâ sport,

vicleug va fi în mâna lui, i cu i-

nima sa se va mri, i cu vicleug
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va stric pre miili, i spre pierde-

rea multora va stâ, i ca pre nite

ou în mâini îi va zdrobi pre ei.

26. i vederile*" cea de seara i
cea de dimineaa, ce s'a zis, ade-

vrat este, i tu pecetluete vede-

nieâ, c dup zile multe va fl.

27. i eu Daniil am adormit, i
am fost bolnav vreo câteva zile, i

A.

m'arn sculat, i fceam lucrurile îm-

pratului, i m miram de vedenie,

i nu er cine s o îneleag.

CAP. 9.

Rugciunea lui Daniil i prorocia celor

aptezeci de sptmâni de ani.

Tn anul dintâiu al lui Darie, fiul

ilui Asuir din smâna Midenilor,

care a împrii prestc împriea
Haldeilor.

2. Eu Daniil am îneles din cri
numrul anilor, de care a fost cu-

vântul Domnului ctre leremiea pro-

rocul, ca s se plineasc pustiirea

Ierusalimului în aptezeci de ani.

3. i am dat faa mea ctre Dom-
nul Dumnezeu, ca s cerc cu cerere,

cu ragciune, cu posturi, cu sac i
cu cenu. -

4. M'arn rugat ctre Domnul Dum-
nezeul meu, ^i m'arn mrturisit, i
am zis: Doamne Dumnezeule cel

mare i minunat, care pzeti leg-

tura i mila ta celor ce te iubesc

pre line i celor ce pzesc porun-

cile tale.

5. Pcfuit-am, fcut-am nedrep-

tate i frdelege, ne-am deprtat i
ne-am abtut dela poruncile i de

la judecile tale.

6. i n'am ascultat pre robii *i

prorocii, cari griau cu numele tu
ctre împraii notri, boierii no-

26. Hpoc. 10 4.

9. 2. IerCTQ. 25, 12 i 29, 10.

4 Neemia 1, 5.

5. Neemia 9, 30, 33; Plâng. 3, 41.

6. Ierem. 44, 9, 21.
,

tri f ctre prinii notri i ctre
tot poporul pmântului.

7. ie Doamne dreptatea i nou
ruinea feii, precum este în ziua

aceasta omului ludei i celor ce 13-

cuesc în Ierusalim, i tot Israilului

i celor de aproape i celor de de-

parte în toi pmântul Unde i-ai ri-

sipit pre ei pentru urgisirea, cu care

le-au urgisii pre line.

8. ie Doamne dreptatea noastr,

i nou ruinea feii, i împrailor
notri i boierilor notri i prini-

lor notri, care am greit ie.

9. ie Domnului Dumnezeului no-

stru îndurrile i milele, c ne-am
deprtat dela Dumnezeu,

10. i n'am ascultat glasul Dom-
nului Dumnezeului nostru, i n'am
umblat în legile lui, care le-au dat

nou prin mâinile robilor sâi pro^

rocilor.

11. i tot Israilul a clcat legea

ta, i s'a abtui, ca s nu9uz gla-

sul tu, i a venit preste noi osânda
i blestemul, cel scris în legea lui

Moisî robul iui Dumnezeu, pentru

e am pctuit lui.

12. i a întrit cuvintele sale, care

a grit asupra noastr i asupra

judectorilor notri, cari ne-au ju-

decat pre noi, ca s aduc preste

noi ruti mari, care n'au fost supt

fot ceru!, ca cele ce s'a fcut în Ie-

rusalim.

13. Precum este scris în legea lui

Moisî, toate rutile acestea au ve-

nit preste noi, i nu ne-am rugat

feii Domnului Dumnezeului nostru,

ea s ne întoarcem dela strâmb-
tite noastre, ji s umblm întru

tot adevrul tu,

14 i au privi Domnul Dumnezeul

7. Lev. 26, 14, 27, 31.

8. Iercm. 14, 20; Varub 1, 15.

9. Plâng. 3, 22.

11. fl 2 Lege 27, 15 i 28, 15; 32, 25.

13. Lev. 18, 17; 20, 14; 26, 16; fl 2 Lege
28, 15, 28, 16; 32, 25; Plâng. 2, 17; Mibea
6, 13; Malab. 2, 2.

14. Ierem 44, 27.
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nostru presfe rutatea noastr, t au

adus presfe noi pedeaps, c drept

este Domnul Dumnezeul nostru în-

tru toate lucrurile lui, care au fcut,

iar noi n'am ascultat cuvântul lui.

15. i acum Doamne Dumnezeul

nostru, cel ce ai scos pre poporul

tu din' pmântul Eghipefului cu

mân tare, i ai fcut ie nume, pre-

cum este în ziua aceasta, pcluit-

am, nelegiuif-am.

16. Doamne cu toat mila ta, în-

toarce mâniea fa i urgiea fa dela

ceialea ta Ierusalimul i deja mun-

tele cel sfânt al tu, c am pctuit
cu slrâmbfile noastre i ale p-
rinilor notri, Ierusalimul i popo-

rul tu ocar s'a fcui îa toji cei

dimprejurul nostru.

17:i acum ascult Doamne Dum-
nezeul' nosfru rugciunile robului

tu ti cererile lui, i arat faa la

presfe sfinleniea fa cea pustie pen-

tru tine Doamne.

, 18. Pleac Dumnezeul meu ure-

chea fa, i auzi, deschide ochii ti,

i vezi perirea noastr i a cetii

tale, în care s'a chemat numele tu,

c nu pentru dreptile noastre c-
dem înaintea fa rugându-ne, ci pen-

tru îndurrile tale cele multe Doamne.
19." Ascult Doamne, curete

Doamne, iâ aminte Doamne, f i nu

zbovi pentru tine Doamne Dum-
nezeul meu, c numele lu s'a che-

mat presfe cetatea ta, i presfe po-

;
porul tu.

20. i înc grind eu, i rugân-

ifu-m, i mrturisind «pcatele mele

i pcatele poporului meu Israil, i
vrsând rugciunea mea înaintea

Domnului Dumnezeului meu peni ra

muntele cel sfânt, ^ <

21. i grind înc eu rugciunea,

15. Eire 14, 22; Plâng. 2, 11; Varub 2,

li; Ps. 1C5, 7.

16. Neemia 1, 6; Ps. 105, 6; Isaia 64, 6;
îerem. 3, 24; Esdra 9, 7. 17. Num. 6, 25.

21. 3 Imp. 18, 29.

i iat brbatul Gavriil, pre care

î-am vzuf la începutul vedeniei,

zburând, i s'a atins de mine ca

în- ceasul jertfei de seara.

22. i m'a fcut s îneleg, i a

grit cu mine, i a zjs : Daniile 1

Acum am ieif, ca s te fac s în-

elegi.

23. La începutul rugciunei tale

a ieit cuvânf, i eu am venit s'fi

vestesc ie, c brbatul doririlor eti

tu, i iâ aminte la cuvânf, i îne-

lege vedenia.

24. aptezeci de sptmâni s'au

tiat presfe poporul tu i presfe

cetatea cea sfânt, ca s se sfâr-

easc pcatul, i s se pecetlu-

iasc pcatele, i s se tearg fr-
delegile, i s se cureasc ne-

dreptile, i s se aduc dreptate

venic, i s se pecetluiasc ve-

denia, i prorocul, i s se ung
Sfântul sfinilor.

25. S tii, i s cunofi, c de

ia ieirea cuvântului, ca iari s
se zideasc Ierusalimul pân la po-

vuitorul cel uns, sptmâni apte
iyspfmâni asezeci i dou i
se va întoarce, i se va zidi ulia

i zidii, i se vor deerfâ vremile.

26. i dup cele asezeci i dou
de sptmâni va pieri ungerea, i
judecat nu va fi întru dânsa; iar

cetatea i Biserica o va stric cu

povuitorul cel viitor, i se vor

tiâ întru potop, i dup sfâriii!

rsboiului celui tiaf, rânduit-a pu-

stiire.

27. i va întri legtura la muli

o sptmân, i în mijlocul pf-
mâniiova înceta jertfe i furnsrea,

i în fiiseric va= f urîciunsa pu-

stiirilor, i pân la sfâritul vremii

nu vâi încefâ pustiirea.

24. Ioan, 1, 46; lezecb. 37, 26.

25. Neemia 2, 1—8.

27. Matern 24, 15.
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CAP. IO.

Urmarea Vedeniilor

In
anul aî treilea ai lui Kir îm-

pratul Perilor, cuvânt s'a de-

scoperit lui* Daniil, care s'a numit

Valtasar, i adevrat era cuvântul,

i putere mare i înelegere s'a dat

lui întru vedenie.

2. In zilele acelea eu Daniil am
plâns trei 'sptmâni de zile.

3. Pâinea doririlor îi'am mâncat,

i carne i vin ti'au intrat în guFa

mea, i cu unsoare nu m'am uns,

pân ce s'au plinit trei sptmâni
de zile.

-

4. In ziua a douzeci i patru a

lunii dintâiu eram eu lâng rîulcel

mare, acesta este Tigris Edechel.

5. i am ridicat ochii mei, i arn

vzut, i iat brbat îmbrcat cu

vadin, i mijlocul lui încins cu aur

ofaz.

6. i trupul lui ca Tarsisul, i fala

lui ca fulgerul, i ochii lui ca f-
cliile de foc, i braele lui i coap-

sele lui ca arama ce sclipete, i
glasul cuvintelor iui, ca glas de

mulime. h /

7. i am vzut eu Daniil singur

vedenia, i brbaii cei ce erau cu

mine n'au vzut vedenia, ci spi-

mantare mare czând preste ei au

fugit cu fric.

8. i am rmas eu singur, i am
vzut aceast vedenie mare, i n'a

rmas întru mine trie, i mrirea

mea s'a schimbat întru stricciune,

i mi-a pierit tria.

< 9. i am auzit glasul: cuvintelor

lui, i când am auzit eu glasul cu-

vintelor lui, m'âm umilit, i âm c-
zut cu faa pre pmânt.

10. i iat mân s'a atins de

mine, i m'a ridicat pre genunchele

mele, i pre palmele mâinilor mele.

11. i a zis ctre mine : Daniile 1

Brbatul doririlor.îneiege cuvintele

cele ce le voiu gri eu ctre tine,

i sti întru starea ta, c acum
sunt eu trimis la, tine, i dupce a

grit ei cuvântul acesta, m'am scu-

lat, tremurând.

12. i a zis ctre mine : nu te

teme Daniile 1 C din ziua dintâiu

în care ai dat inima ta ca s îne-

legi i s te necjeti pre tine în-

nainfea Domnului Dumnezeului tu,

s'au auzit cuvintele tale, i eu am
venit întru cuvintele tale?

13. i mai marele împriei Per-

ilor a sttut înaintea mea douzeci

i una de zile, i iat Mihail unul

din cei mai dintâiu dintre cei mai

mari a venit s'mi ajute mie, i pre

el l am lsat acolo cu mai marele

împriei Perilor.

14. i am venit s spuiu-ie ori

câte se vor întâmpl poporului tu
în zilele cele de apoi, c înc ve-

denia dup zile multe se va piinî.

15. i când gria el eu mine cu-

vintele acestea, m'am umilii czând
cu faa mea pre pmânt.

e

16. i iat ca asemnarea fiului

omului s'a atins de buzele mele, i
a deschis gura mea i am. grit, i
arn zis ctre cel ce stâ înaintea mea:

Doamnei Vzându-îe eu pre line s'au

întors cele dinluntru ale mele întru

mine i n'am putere.

17. i cum va puteâ *obul tu
Doamne a gri cu Domnul meu a-

cesta? i de acum nu va fî întru

mine trie, i suflare n'a rmas în-

tru mine.

18.i a adaos i m'a atins pre mine

ca o .vedere de om, i m'a întrit.

19» i a zis mie: nu te teme br-
batul doririlor, pace iel Imbrb-
teaz-te i le întrete; i grind el

cu mine m'am întrit i am zis:

griasc Domnul meu, c m'ai în-

trit pre mine.

IO- 16 Isaia 6, 5; Ierem. h 9,

19. Judec. 6, 23.
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20. i a zis: dar tii pentruce am
venit la tine? i acumm voiu în-

toarce ca s m rzboiesc cu mai

marele Perilor. i^u ieiam i mai

marele Elinilor veneâ. -v

21. Ins voiu spurfe ie, ce este

rânduit în scriptura adevrului, i
nimeni nu este Qare s m ajute

într'acestea, fr numai Mihail mai

marele vostru.

CAP. 11.
t

Prorocic despre împraii Persiei, E-
ghipetului i Siriei.

Ci în anul cel dintâiu al lui Kir,

i
eu am sttut în vârtute i în trie.

2. i acum adevrul vestesc ie

:

iat înc trei împrai se vor scul
în Persia i al patrulea se va îm-

bogi cu bogie mare mai mult

decât toi, i dupce va stpâni el

avuia sa, se va scul asupra tutu-

ror împrailor Elineti.

- 3. i se va scula împrat tare i
va stpâni mult vreme i va face

dup voea sa.

4. i dupce va sta împria
lui, se va sfrâm i se va împri
la cele patru vânturi ale cerului, i
nu la cei dup el, nici dup dom-
nia lui, care a domnit, c se va smul-

ge împria lui i altora afar din-

tr'acetia se va dâ.

5. i se va întri împralul au-

strului, i unul din boerii lui se va

întri asupra lui i va domni mult
vreme.

6. i dupce vor trece anii lui,

se vor amesteca i fata împratu-

lui austrului va .intrâ la împratul

miezului nopei, ca s fac locmele

cu el, i nu va' birui puterea bra-

ului i nu va stâ smâna lui, i
se va dâ ea, i cei ce o aduc pre

ea, i tânra i cel ce o întrete

pre ea,

7. i întru vremi sculâ-se-va în-

tru floarea rdcinei ei asupra g-

tirii lui i va veni spre putere i
va intr ctre întririle împratului

miezului nop{ei, i va face întru ei,

i se va întri. ?

8. i înc pre dumnezeii lor cu

topitorii lor, iot vasul poftit, al lor

de argint i de aur cu robire va

duce la Eghipet, i el va stâ mat

mult decât împratul miezului noptej.

9. i va intr la împria .împ-
ratului austrului, i se va înapoiâ

la pmântul su.
10. i fiii lui vor aduna multe pu-

teri, i va veni înnecând i va trece

i va edeâ, i împreun înainte se

va încletâ pân la vârtutea lui.

11. i se va slbtci împratul

austrului, i va iei i seva bate cu

împratul miezului nop{ei, i va pune

mulime mult, i se va dâ muli-

mea în mâna lui.

12. i va luâ mulimea i se va

înl inima lui, i va surp 2eci

de mii i nu se v iritri.

13. i se va înapoiâ împratul

miezului nopjei, i va aduce mul-

ime mai mult decât întâiu, i Ia

sfâritul vremilor veni-vor intrri cu

putere mare i cu avere mult.

14. i în vremile acelea muli se

vor ridica asupra împratului au-

strului, i fii omorâtorii poporului

tu, ridîcâ-se-vor a întri vedere i
vor slbi.

15. i va intr împratul miezu-

lui nopei. i va vârsâ turnare de

pmânt, i va luâ ceti tari, l bra-

ele împratului austrului nu vor

stâ, i se vor scul aleii lui, i nu

va- fi în putere a sâ.

16. i va face cel ce intr la el

dup voea lui, i nu va fi cine s
steâ înaintea feei lui, i va st în

pmântul Savi, i se va sfâri în

mâna lui.

17. i va pune faa sa, ca s in-

tre cu toat triea împriei saler

11. 14. Isaia 19, 16.
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i dreptate toate împreun cu el va

face, i pre fata femeilor o va dâ

Iui s o strice pre ea, i nu va r-
mâneâ i nu va fi a lui.

18. i va întoarce laja sa la o-

stroave, i va luâ mulfe, i pre bo-

ieri mari va face s înceteze dela

ocara lor, îns ocara lui se va în-

toarce la el.

19. i va întoarce faa sa la pu-

ferea Kpmântului, i va slbi, t va

cdeâ, i nu se va aflâ.

20. i se va scula din rdcina
lui odrasl de împrie preste g-
tirea lui îndreptând, fcând mrirea

împriei i în zilele acelea seva
surp, i nu eu fee nici cu rsboi.

21. Slâ-va pre gtirea lui, ocrâ-

tu-s'a, i n'a dat spre el mrire de

împrie, i va veni cu bun toc-

meal, i va întri împriile în-

tru alunecri.

22. i braturile celui ce înneac
se vor înnecâ de ctre fata lui, i
se vor zdrobi i povuilorul ae-
zmântului.

23. i dintru amestectur va face

vicleug tatlui su* i se va sul, i
se va întri asupra lui cu puin

neam,

24. i cu bun tocmeal
; i va

veni în rile cele de aproape, i va

face, care n'a fcut prinii lui i
prin(ii prinilor lui, przi i jefu-

iri, i averea lor o va risipi, i a-

supra Eghipetului va gândi gându-

rile sale >pân la o vreme.

25. i va ridic puterea sa cea

mare, i inima sa asupra împra-
tului austrului, i împratul austru4

lui va dâ rsboiu cu putere mare

i tare foarte, îns nu v st, c
vor gândi asupra lui gânduri.

26. i vor mâncâ cele trebuin-

cioase ale lui, i'l vor sfrâma pre

el, i puteri va acoperi, i vor c-
deâ rnii muli.

27. i amândoi împraii, inimile

lor spre ru, i la o mas minciuni

vor gri, i nu se va îndrept, cci
sfâritul va ii la vreme.

28. i Se va întoarce în pmân-
tul su cu avere mult, i inima lui

spre aezmântul de lege cel sfânt.

29. La vreme se va întoarce, i
va veni la austru, i -nu va îi ca

cea dintâiu i ca cea de apoi.

30. i vor intr întru ei Kiii cei

ce ies, i se va smeri, i se va în-

toarce, i se va mânieâ pre aez-
mântul de lege cel sfânt, i va face

i se va întoarce, i va înelege spre

cei ce prsesc aezmântul cl -

sfânt.

: 31. i bra{uri i seminii dintru

el se vor scul, i vor spurca sfin-

irea puterniciei, i vor mut neîn-

cetarea. i vor dâ urîciunea celor

stini. m

32. i cei ce fac frdelegile a»

ezmântul de lege vor aduce întru

alunecri, i popoarele cele ce cu-

nosc pre Dumnezeul lui se vor în-

tri i vor face. -ou

33. i cei pricepui ai poporului

pricepe-se-vor la multe, i vor slbî

întru sabie i întru par de foc i,

întru robie i întru jaf de zile.

34. i slbind ei se vor ajut cu

ajutor mic, i se vor adaoge* Ia ei

^muîti întru alunecri.

35. i din cei ce îneleg vor slbi

ai lmuri pre ei, i ai. '.alege i ai

înlbl pân la sfâritul vremii, c
înc va fi vreme.

36. i va face dup voea lui, i
împratul seva înSîâ i se va mri
preste tot dumnezeul i preste dum-
nezeul dumnezeilor, i va gri cu

semeie, i va îndrept pân unde

se va sfâri mâniea, c spre sfâr-

i re va fi.

'

37. i spre toi dumnezeii prin-

ilor si nu va înelege, i pofta fe-

meilor, i spre tot dumnezeul nu

30. Num. 24, 24.
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va înelege, presle foi se va mri.

38. i pre dumnezeul Maozin în

locul su va mri, i pre dumnezeul

care nu l-au cunoscut prinii lui

îl va mri, cu aur i cu argint î
cu pietre scumpe i întru pofte.

39. i va face acestea, ca s în-

treasc triile cu dumnezeu strein,

cruia va cunoate, i va înmuli

mrirea, i va supiîne pre muli, i
pmânt va împri în daruri.

40. i la sfâritul vremii se va

împunge cu împratul austrului, i
se va adunâ la el împratul miezului

nopii cu care i cu clrei i cu

corbii multe/ i va intrâ în ar i
va sfrâmâri va trece. «KBSHB

41. i va intrâ la pmântul Sa-

vain, i muli vor slbi, i acetia

vor scp din mâna lui, Edomui i
Moavul i biruina fiilor lui Amon.

42. i va întinde mâna sa preste

pmânt, i pmântul Eghipetului nu

va fi spre mântuire.

43. i va domni întru cele ascunse

ale aurului' i ale argintului, i în-

tru toate poftele Eghipetului i ale

Livilor, ale Etjj,opilor, întru triile lor.

44. i auzuri i sârguele îl vor

turbura pre eldela rsrituri i de

la miaznoapte, i vaiveni cu mâ-

nie mult, ca s strice i s piarz

pre muli.^ *

45. i va întinde cortul su la E-

fadano între mri spre muntele Sa-

valn cel sfânt, i va veni pân la

partea lui, i nu va fi cel ce'l mân?

tuete pre el.

CAP. 12.

Vedenie despre învierea morilor i
despre Antihrist.

In
vremea aceea sculâ-se-va Mi-

haii voevodul cel mare, cel ce st
pentru fiii poporului tu, i va fi

vreme . de necaz, care n'a fost ca

40. Iezecb. 38, 9, 16.

aceasta de când a fost neam pre

pmânt pân în vremea aceasta, i
în vremea aceea se va mântui po-

porul tiu fot, dare s'a aflat scris

în carte.

2. i muli din cei ce dormiau

în râna pmântului se vor culâ,

unii la viea venic i unii la o-

car i la ruine venic.
3. i cei ce aii fost înelegtori

vor strluci ca lumina triei, i din-

tru drepii cei muli ca stelele în

veac, i înc.

4. i tu Daniile astup cuvintele,

i pecetluete cartea pân la vremea

sfârirei, pân se vor înva muli,

i se va înmuli mintea.

5. i am vzut eu Danul, i iat

ali doi stau unul dincoace de ma-
lul rîului i unul dincolo de malul

rîului.

6. i am zis brbatului celui îm-

brcat cu vadin, care er deasupra

apei rîului, pân când va fi sfâr-

itul minunilor ceior ce ai zis?

7. i am auzit pre brbatul cel

îmbrcat cu cele de vadin, care er
deasupra apei rîului, i a înlat
dreapta sa i stânga sa Ia cer, i
s'a jurat pre cel ce în veac este viu.

c In vreme i în vremi i în ju-

mtate de vreme, când se va sfâri

risipirea mâniei. poporului celui sfin-

it, cunoate-vor toate acestea.

8. i eu am auzit, i n'am îneles,

i am zis : Doamnei Ge sunt cele

de apoi ale acestora ?

9. i au zis : vino Daniile, c a-

stupate i pecetluite sunt cuvintele

pân la vremea sfârirei.

10. Alege-se-vor, i sevorînlbîi si

se vor lmjiri. ^i se vor sfini muli,

i vor nelegiul cei frdelege, i nu
vor înelege (Qi cei frdelege, ci

cei înelepi vor înelege.

11. i dela vremea, în care va în-

12. 2. Matern 25, 46 j 3. Ioari 5, 29.
7. Hpoc. 10, 6.

10. Hpoc. 22, 12.
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cetâ jertfa cea fr de curmare, i
se va dâ urâciunea pustiirei, zile o

mie dou suie i nouzeci. Fericii

este cel ce ateapt, i a ajuns? la

zile o mie trei sute treizeci i cinci.

12. i tu mergi i te odihnete,

c înc zile i ceasuri sunt pân
la plinirea sîârirei, i te vei odihni,

l te vei sculâ întru soarta ta la

fârful zilelor.

-— —^ '

"

PROROCIA LUI OSIE

CAP. 1.

Prorocie despre frdelegea poporului
Israil

Cuvântul Domnului, care s'a f-

cut ctre Osie fiul lui Veiri în

zilele lui Ozia i ate lui loatam i
ale lui Ahaz i ale lui Ezechie îm-

praii Iudei, i în zilele lui Iero-

voam fiul lui loas împratul lui I-

srail.

2. Începutul Cuvântului Dorhnului

ctre Osie. i au zis Domnul ctre

Osie : mergi, iâiemuere de curvie,

i nate fii de curvie, c curvind

va curvî pmântul, dinapoia Dom-
nului.

3. i a mers, i a luat pre Co-

rner fata lui Devilaim, i a purces

grea, i i-a nscut lui fiu.

4. i au zis Domnul ctre el : chia-

m numele lui lezrael, c înc pu-

in, i voiu izbândi sângele lui le-

• zrael asupra casei Iudei, i voiu

face s înceteze împria casei lui

Jsrail.

5. i va fi în . ziua aceea, voiu

zdrobi arcul lui Israil în valea lui

lezrael.
•

6W1 a mai purces 4ncâV grea, i
a nscut fat, i i-au zisului: chiam
numele ei : NemiluUa^enfruc nu

voiu mai adaoge a miluT casa lui

Israil, ci împrotivindu-m m voiu

împrotivî lor.

7. Iar pre fiii lui Iuda voiu milui,

i voiu mântui pre ei întru Dom-
nul Dumnezeul lor, i nu voiu mân-
tui pre ei cu arc, nici cu sabie, nici

cu rzboiu, nici cu care, nici cu

cai, nici cu clrei.
8. i a înrcat pre aceea ce se

chemâ : Nemiluita, i a purces înc
grea, i a nscut fiu.

9. i au zis : chiam numele lui:

Nu poporul meu, c voi nu suntei

poporul meu i eu nu sunt Dum-
nezeul vostru.

10. i va fî numrul fiilor lui I-

srail ca nisipul mrei, care nu se

va msur, nici se va numr, i
va fî în locul, în care s'au zis lor,

nu suntei poporul meu voi, chemâ-

se-vor i ei fiii lui Dumnezeu celui

viu.

11. i se vor adun fiii lui Iuda

i fiii lui Israil împreun, i vor

pune loru o domnie, i se vor

sul de pre pmânt, c mare este

ziua lui lezrael.

CAP. 2.

Pedepsirea fradelegei lui Israil. Dum-
nezeu fgduete întoarcerea.

Zicei fratelui vostru : Poporul meu,

i surorii voastre : Miluita.

2. Judecai-vâ cu muma voastr,

judecai-v, c ea nu'mi este mie

femeie, i eu nu sunt ei brbat, i

1. 1. 4 Imp. 14, 23. 6. 4 Imp. 14, 27. 20. Romani 9, 26; Isaia 62, 4.
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voiu ridic curvia ei dela faa mea,

i preacurviea ei din mijlocul â-

elor ei.

3. Ca s o dezbrac pre ea goal,

i s o fac pre ea cum a fosl în

ziua naferei ei, i o voiu pune pre

ea ca pusiia, i o voiu aez pre

ea ca pmântul cel fr de ap, i
o voiu omorî pre ea cu sete.

4. i pre fiii ei nu'i, voiu miluî,

cci fii din curvie sunt, c a curvit

niuma lor, i i-a fcut de ruirtl,

ceeace i-a nscut pre ei.

5. C a zis: merge-voiu dup
ibovnicii mei, cari îmi dau mie pâi-

nile mele i apa mea i hainele

mele i îmbrcmintele mele cele

de pânz, i untuldelemn al meu,

i toate câte se cuvin mie.

i>. Pentru aceea iat eu îngrdesc
calea ei cu curs, i voiu astup
cile ei i crarea sa nu va afl.

7. i va alerg dup ibovnicii ei,

i nu'i va ajunge pre ei, i îi va

cut pre ei, i nu'i va afl, i va

zice: merge-voiu i m voiu întoarce

la brbatul meu cel dintâiu, c mai

bine'mi er atunci decât acum.

8. i ea n'a cunoscut, c eu i-am

dai ei grâuîT 'Vinul i untuldelemn,

i i-am înmulii ei argintul, iar ea

din argint i din aur a fcut idoli

lui Vaal.

9. Pentru aceea m voiu întoarce,

i voiu crâ jrâul meu în vremea

lui i vinul meu în timpul su, i
voiu lu hainele mele i îmbrc-
mintele mele cele de pânz, ca s
nu'i acopere ruinea ei.

10. i acum voiu descoperi ne-

curtiea ei înaintea ibovnicilor ei, i
nimeni nu o va scoate pre ea din

mâna mea.

11. i voiu întoarce toate vese-

liile ei, praznicile ei i lunile nou

2- 3. Iezech. 16, 39. 8. 3 imp. 16, 32.

11. Ierem. 7, 32 i 33, 11,

ale eî. i sâmbetele i toate srb-
torile ei.

12. i voiu stric viea ei i smo-

chinii ei. de câte a zis, c simbriea

mea sunt acestea, care mi-au dat

mie ibovnicii mei, i le voiu pune

pre ele întru mrturie, i le vor mân-

câ pre ele pasrile cerului i hia-

rele arinii i cele ce se târsc pre

pmânt.
13. i voiu izbândi asupra ei zi-

lele Vaalimilor, întru care jertfeâ lor

i'i puneâ cerceii si i mrgelele

sale, i mergeâ dup ibovnicii si,

iar pre mine m'a uitat, zice Domnul.

14. Pentru aceea iat eu o fac

pre ea s rtceasc, i o voiu a-

duce pre ea la pustiire i voiu gri
dup inima ei.

15. i voiu d ei agoniseleîe ei

de acolo i valea Ahor, ca s de-

schiz înelegerea ei, i se va smeri

acolo ca în zilele tinereilor sale i
în zilele suirii sale din pmântul E-

ghipelului. J

16. i va fi în ziua aceea zice

Domnul,m va chem brbatul meu,

i nu m va chema mai mult Va-

alim.

17. i voiu scoate numele Vaali-

milor din gura ei, i mai mult nu't

vor aduce aminte de numele lor.
'

18. i voiu pune lor în ziua aceea

legtur cu hiarele jarinei i cu pa-

srile cerului i cu cele ce se tâ-

rsc pre pmânt, i arcul i sabiea

i rsboiul voiu stric de pre p-
mânt, i te voiu face s lcueti în-

tru ndejde i te voiu logodi pre

tine* mie fri veac.

19.
^
i le voiu logodi pre tine mie

întru dreptate i întru judecat i
întru mil i întru îndurri.

20. i te voiu logodi pre tine mie

12. Isaia 5, 5, 6.

17. Zabat. 13, 2; Ps. 15, 4.

18 Iov 5, 23! Isaia 54, 17; Iezecb. 34, 25
20. Isaia 54, 10; Ps. 45, 2.
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întru credin, i vei cunoate c
cu suni Domnul.

21. i va îi îîi ziua aceea, zice

Domnul, voiu asculta cerul, i ce-

rul va ascult pmântul.

22. i pmântul va ascult grâul

i vinul i untuldelemn, i acestea

vor ascult pre Iezrael.

23. i o voiu semnâ pre ea mie

pre pmânt, i voiu miluî pre Ne-

miluita, i voiu zice: nepoporului

meu, poporul meu eti tu, i el va

zice: Domnul Dumnezeul meu eti

tu.

CAP. 3.
Despre necredina poporului i înde-

lunga rbdare a lui Dumnezeu.

i au zis Domnul ctre mine: mergi

înc i iubete femeie, care iube-

te rele i prea curv, precum au

iubit Dumnezeu pre fiii lui Israil, i
ei caut spre dumnezei streini, i
iubesc frmântiuri cu stafide.

2. i o am nimit mie cu cinci-

sprezece argini, i un gomor de orz

i un nevel de vin.

3. i am zis ctre ea: zile multe

veiedeâla mine, i s nu curvefi,

nici s fii cu alt brbat, i eu voiu

fi la tine.

4. C zile multe vor edeâ fiii lui

Israil fr de împrat i fr de c-
petenie i fr de jertf i fr de

oltar i fr de preojie i fr de

arttori.

5. i dup aceasta se vor întoarce

fiii lui Israil, i vor cut pre Dom-
nul Dumnezeul lor i pre David îm-

pratul lor, i se vor minun în-

tru Domnul i întru buntile lui

în zilele cele de apoi.

CAP. A.
Mustrarea lui Dumnezeu pentru

necredina Israilienilor.

Ascultai cuvântul Domnului fiii

lui Israil, c va^s judece Dom-
22. Rom. 9, 25. 23. 1 Pettu 2, 1.

3. 4. 2 Parai. 15, 3.

5. Iezechil 34, 24; letem. 30, 9.

1—3-4

nul pre cei ce lcuesc pmântul, c
nu este adevr, nici mil, nici cu-

notina lui Dumnezeu pre pmânt.
2. Blestem i minciun i ucidere

i furtiag i preacurvie s'a revr-

sat pre pmânt, i sângiuricu sân-

giuri se amestec.

3. Pentru aceea va plânge pmân-
tul, i se va împuinâ cu toi cei ce

lcuesc pre dânsul, cu hiarele a-
rinii, cu cele ce se târsc pre p-
njânt, i cu pasrile cerului, i pe-

tii mrii se vor împuinâ.

4. Ca nimeni nici s judece, nici

s mustre, iar poporul meu este ca

un preot, cruia se zice împrotiv.

5. i va slbi din zi în zi, i va
slbi prorocul cu tine, nopei am
asemnat pre muma la.

6. Asemnatu-s'a poporul meu, ca,

cum n'ar aveâ pricepere, pentrucâ a

ai lepdat tiina, i eu te voiu le-

pd pre line, ca s nu preoeti

mie, i pentruc ai uitat legea Dum-
nezeului tu, i eu voiu uit pre

fiii ti,

7. Dup mulimea lor, aâ ?u p-
ctuit mie, mrirea lor întru necin-

ste o voiu pune.

8. Pcatele poporului meu vor

mâncâ, i întru nedreptile lor vor

lu sufletele lor.

9. i va fi precum poporul, aâ i
preotul; i voiu izbândi asupra lui

cile iui i sfaturile lui voiu rsplti
lui.

10. t vor mâncâ i nu se vor

sturâ, curvit-au i nu se vor în-

drept, c au prsit pre Domnul
a-1 pzi.

,„ 11. Curvie i vin i butur be-

iv a. primii inima poporului meu.
12. Intru semne întreb, i întru

toiegele sale spuneâ lui, c cu du*

4. t. Mib. 6, %. 3. lezech. 36, 20. 4. Iezecb,
3, 27. 5. Mibeea 3, 6. 6. Isaia 5, 14.

8. Lev. 10, 17. 6. Isaia 24, 2*

10. Isaia 1, 5; Mibeea 6, 14; Lev. 26, 26.
îl. Pilde 23, 29-33.
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hui curviei a rtcii, i .au curvii de

la Dumnezeul lor.

13. Preste vârfurile munilor jerf-

feâ, i presie dealuri junghiâ supt

stejar i ; supt.plop i supt copaciul

umbros, c bun este umbra.

14. Pentru aceea curvî-vor fetele

voastre, i miresele voastre vor prea

curvi.

15. i nu voiu cercet asupra fe-

telor voastre când vor curvi, i a-

supra mireselor voastre ' când vor

prea curvi; pentruc ei cu curve se

amestecau, i cu cei închinai idoli-

lor jerfeau i poporul cunoscând se

îipeâ de curv.

16. Iar tu Israile nu fii nefiu*

tor i Iuda, s nu intrai în Galgala,

i s nu v suii în casa nedreptei,

is nu jurai pre Dumnezeul, cel viu.

17. Cci ca junicea ce slrechie a

strechiat Israil, acum va pate pre

ei Domnul, ca pre miel întru lr-

gime.

18. Prtaul idolilor Iui Efraim a

pus sie piedici.

Ales-a pre Hananei, curvind

au curvi t, i a iubit ocara din fier-

bânlarea ei.

20. Volbura vântului tu eti în a-

ripiie ei, i se vor ruinâ pentru

jertfelnicele lor.

CAP. 5.

Frdelegea lui Israil i a lui Iuda.

Prezicerea pedepsei lor.

Auzii acestea preoii i luai a-

minte casa lui Israil, i casa îm-

pratului bgai în urechi, cci a-

supra voastr este judecata, pentru

c v'ai fcut la privelite! i ca o

mreaj întins preste Itavirion, care

o au întins cei ce vâneaz vânat.

2. Iar eu sunt cel ce cu certare

v înv pre voi.

3. Eu am cunoscut pre Efraim, i
Israil nu s'a deprtat dela mine, pen-

13. Isaia 1,29; Iezech. 20, 25.

16. flmos 4, 4.

tru c acum q curvit Efraim, i s'a

pângrit Israil.

4. N'a pus sfaturile sale, ca s se

întoarc ctre Dumnezeul lor, c du-

hul curviei este'întru ei, iar pre Dom-
nul nu l-au cunoscut.

5. i se va smeri semeia lui U
srail înaintea feei lui, i Israil i
Efraim vor slbi întru nedreptile

sale, i va slbi i Iuda cu dânii.

6. Cu oile i cu vieii vor merge
ca s caute pre Domnul, i nu'ivor

afla pre el, c s'au deprtat dela ei.

7. C pre Domnul l-au prsit i
fii streini s'au nscut lor, acum va

mânca pre ei pliciunea, i pre sor-

ii lor.

8. Trâmbiai cu trâmbi preste

muni, rsunai întru cele înalte, pro-

poveduîi în casa nedreptei de

care s'a întristat Veniamin.

9. Efraim spre pustiire s'a fcui

în zilele muslriei, întru neamurile

lui Israil artai-am lucruri credin-

cioase.

10. Fcutu-s'au boierii Iudei, ca

cei ce mut hotarele, preste ei voiu

vrs ca apa pornirea mea.

11. Asuprit-a Efraim pre vrjma-
ul su i a clcat judecata, c a

început a merge dup deertciuni.

12. i eu ca o turbiirare. lui E-

îraim, i ca un bold caseL ludei.

13. i a vzut Efraim boala sa,

i Iuda durerea sa, i a mers Efraim

la Asirieni, i a trimis soli la îm-

pratul lui Iarim, i acesta nu v'a

puiu mântui pre voi, i nu va face

s înceteze dintru voi durerea.

14. C eu sunt ca un pantir lui

Efraim, i ca un leu casei Iudei, i
eu voiu rpi i voiu merge, i voiu

lu, i nu va fî cine s scoa.
15. Duce-m-voiu i m voiu în-

toarce la locul rneu pân ce vor

pieri, i vor cut faa mea.

5. 5. Isaia 28, 1.

10. R 2 Lege 19, 14; Pilde 22, 28.

15. ierem. 29, 13; lezech. 6, 9.
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CAP. 6.

Pedeapsa lui Dumnezeu îndeamn
spre pocina.

Iniru necazul lor mânec-vor c-
tre mine, zicând : s mergem, i
s ne întoarcem ctre Domnul Dum-
nezeul nostru^ c acesta ne-au lovit,

i ne va vindec, bate-ne<va, i ne

va, tmdui.
2. Insntoâ-ne-va dup dou

zile, în ziua a treia ne vom scul
i vom fi vii înaintea lui.

3. i vom cunoate, i vom a-

Iergâ s cunoatem pre Domnul, ca

nite zori gata îl vom afl pre el,

i va veni nou ca o pioae timpu-

rie i târzie pmântului.

4. Ce voiu face fie Efraime? Ge

voiu face (ie ludo? Iar mila voa-

str ca norul de diminea i ca

roua de zori trece. -

5. Pentru aceea am secerat pre

prorocii votri, ucisu-i-am pre ei cu

cuvântul gurii mele, i judecata mea
ca lumina va ieî.

6. C mil voesc, i nu jertf, i
cunotina lui Dumnezeu mai mult

decât arderile de tot,

r
7. Iar ei sunt ca omul cel ce

calc legea.

8. ASfjo m'aujiulit pre mine Ga-

laadf^ctîaiea, c^^îcr^âz dearte,

i a turburat ap: -

9. i tria ta este de om tâlhar

de mare.- Ascuns-au preoii calea

Domnului, ucis-jau Sichima, c fr
delege au fcut. y

10. In casa luMsrail vzut-am
lucruri groaznice ; acolo, cu curvia

lui Cfraim; pângritu-s'a lsrail.

11. Iuda, începe a culege (ie, când

întorc eu robia poporului meu.

G> 2. 1 Cor. 15, 4.

3. H 2 Lege 11, 14; Ioil 2, 23.

4. Isaia 26, 19.

6. 1 Imp. 15, 22; Matern 9, 13, 12, 7.

€AP. 7-

Tânguirea asupra lui lsrail i vestirea
' drepielor

s
pedepse.

Când vindec eu pre> lsrail, i se

va descoperi sfrâmbtâfe&lui E-

fraim, i rutatea Samafiei, c a lu-

crat minciuni, i furul Va , intr la

el, i'l va dezbrc tâlharul în c-
lea lui.

!

2. Ca s cânte împreun ca cei

cj cânt în inima lor, de toate r-
wâ{ile lor, mi-am adus aminte, a-

cum i-au îneunjurat pre ei sfatu-

rile lor, înaintea feii mele s'a fcut.

3. Cu rutile lor au veselit pre

împrai, i cu minciunile lor pre

boieri. .

4. Toff prea curvind, ca cuptorul

arzând spre mistuirea arsurii de

para focului, de frmântarea aluatu-

lui pân se va frmânt el tot,

5. In zilele împrailor votri, în-

ceput-au boierii a se mâniâ din vin,

în lins'au mâna sa cu cei pierztori.

6. C s'a aprins ca un cuptor i-

nîma lor, când blestemau ei, foai

noaptea de somn s'a stura! Eifaim,

diminea s'a fcut, i s'a aprins

ca lumina focului.
~ :y

7. Toti s%u înfierbântat ca un

cuptor arzând, i foail a mâncat

pre judecâtorji lor^toti împraii

ior au czui, nu er între ei cel ce

s strige ctre mine.

8. Eîraim între popoarele sale se

ametecâ, JEtrim s'a fcut ca o a-

zim neîntoars.

9. Mâncat-au strinii tria lui i
el n'a cunoscut i crunteele i-au

înflorit î el n'a cunoscut.

10. i se va smerî semefia lui I-

srail înaintea îe{ii lui, i nu s'au în-

tors ctre Domnul Dumnezeul lor,

i nu l-au cutat pre el întru toate

acestea.

11. i er Efraim ca o porumbi

7. 6. Mib. 2, 1. 10. Hmos 4, ?.
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ir de minte, ce nu are inim. Pre

Eghipet chem, i la Asirieni au

mers.

12. Când vor merge voiu pune

preste ei mreaja mea, ca pre pas-
rile cerului voiu trage pre ei, certâ-

voiu pre ei cu auzul necazului lor.

13. Vai lor ! C s'-au abtut dela

mine, ticloi sunt 1 C au pgânit

asupra mea, i eu i-am rscump-
rat pre ei, iar ei au grii asupra

mea minciuni.

14. i n'au strigat ctre mine i-

nimile lor, ci se vilau întru ater-

nuturile lor. Preste grâu i preste

vin se sfâiau, pedepsitu-s'au întru

mine.

15. i eu am întrit braele lor,

i asupra fnea au cugetat rele, în-

lorsu-s'au întru nimic, icutu-s'au

ca un arc întins, cdeâ-vor în sa-

bie boierii lor pentru neînfrânarea

limbii lor, aceasta este defimarea

lor în pmântul Eghipelului.

CAP. 8.

Cei fr de Dumnezeu i cei^necredin-

cioi se vor stinge.

In
sânul lor, ca pmântul necicat,

ca vulturul pre casa Domnului.

2. Penlruc au clcat legtura

mea, i împrotiva legii mele au f-

cut pgânâtate.

3. Pre mine m vor strig. Dum-
nezeule, cunoscuiu-te-am pre tine,

pentruc Israil a lepdat cele bune,

pre vrjma a gonit.

4. Siei a împrii, iar nu prin

mine a împrii; i n'a artat mie

argintul su, i aurul su 1-a fcut

siei idoli, ca s piar de tot.

5. Zdrobete vielul tu Samariel

C s'a aprins mâniea mea asupra

lui, pân când nu vor pufeâ s se

cureasc întru Israil?

13. Isaia 30, 1.

14, Isaia 29, 13; Mat. 15, 8.
8« 2. R 2 Lege 28, 49.

6. i pre acesta 1-a fcut mete-
rul, i nu este Dumnezeu, c îne-
ltor era vielul tu Samarieî

7. C stricate de vânt au sem-
nat, i surparea lor va primi pre

ele, znop, care nu poate face fin,
iar de va face, streinii o vor mâncâ
pre ea.

8. Inghiitu-s'a Israil, acum s'a f-
cut întru neamuri ca un vas de nici

o treab.

9. C ei s'au suit la Asirieni, în-

florit-a prin sine Efraim, daruri au

iubit.

10. Pentru aceea se vor dâ întru

neamuri, acum voiu primi pre ei, i
vor încet puin a unge, împrai i
domni.

11. C a înmulit Efraim jertfel-

nice, spre pcate îcutu-s'au iui jert-

felnice iubite.

12. Scrie-voiu lui mulime, i le-

giuirile lui, între streine s'au socotit

lui jerlfelnicile cele iubite.

13. C de vor jertfi jertf, i vor

mâncâ crnuri, Domnul nu le va

primî pre ele; acum îi va aduce

aminte de strâmbtile lor, i va

izbândi pcatele lor; iar ei la Eghi-

pet s'au întors, i întru Asirieni ne-

curate vor mâncâ.

14. i a uitat Israil pre cel ce l-au

fcut pre el, i a zidit ca piti, i
luda a înmulit ceti zidite, i voiu

trimite foc asupra cetilor lui, i
va mâncâ temeliile lor.

CAP. 9.

Pcatelor grele urmeaz pedepse grele,

N u te bucur Israilel Nici te ve-

seli ca popoarele, c ai curvil

dela Dumnezeul tu, iubit-ai dri

preste toate ariile grâului.

2. Arie i teasc n'au cunoscut pre

ei, i vinul i-a înelat pre ei.

8. lerem- 22, 26 i 43, 38.

13. lerem. 14, 10.

9. 2. lezecbil 4, 13.

Biblia. 67.



1058 OSIE 9-10

3. N'au lcuit în pmântul Dom-
nului, lcuit-a Eîraim Eghipeiul, i
întru Asirieni necurate vor mâncâ.

4. N'au adus Domnului vin, i n'au

plcut Lui; jertfele lor ca pâinea plân-

gerii lor, toi cei ce mnânc ace-

lea, se vor spurca, c pâinile lor

sufletelor lor, nu vor intrâ în casa

Domnului.

5. Ce vei face în ziua adunrii i
în ziua srbtorii Domnului?

6. Pentru aceea iat vor iei din

ticloiea Eghipetului, i'i va primî

pre ei Memfis, i'i va îngropa pre

ei Mahmas.
7. C argintul lor îl va moteni

pierderea; spini în lcaurile lor.

8. Venit-au zilele izbândirei, ve-

nit-au zilele rspltirei tale, i se

va chinul Israil, ca prorocul cel ie-

it din fire, ca omul cel purttor

de duh.

9. Pentru mulimea nedreptilor

tale, s'a înmulit nebuniea ta.

10. Scopul lui Eîraim cu Dumne-
zeu, prorocul e la încâlcii preste

toate cile lui, nebunie în casa lui

Dumnezeu au înfipt.

11. Stricatu s'a dup zilele dea-

lului, aduce'i-va aminte de nedrep-

tatea lor, izbândî-va pcatele lor.

12. Ca strugurul în pustie am a-

îlat pre Israil, i ca smochina tim-

purie în smochin, am vzut pre p-
rinii lor; iar ei au intrat la Veel-

fegor, i s'au înstreinat spre rui-

ne, i s'au fcut urîi, ca cei de-

sfrânai.

13. Efraim ca pasrea a zburat,

mririle lor din nateri i din du-

reri i din zmisliri.

14. Pentru aceea de vor i hrni
pre fiii si, fr de fii vor fi dintre

oameni, c i vai lor este lipsa car-

nei mele dintru ei.

15. Efraim, în ce chip am vzut,

3. Isaia 14, 2. 11. Jud. 19, 25.

12. Num. 25, 3; Ps. 105, 28.

14. Iov 27, 14.

spre vânat a dat pre fiii si, ca s
scoa spre junghiere pre fiii si.

16. D-le lor Doamne; ce le vei

dâ lor?

17. D-îe lor zgu fr de fii i
âe uscate.

18. Toate rutile lor în Galgal,

c acolo i-am urît pre ei pentru r-
utile izvodirilor tor, din cas mea
voiu scoate pr€ ei, nu voiu mai a-

daoge a-'i iubi pre ei, toi boierii lor

sfnt neasculttori.

19. Prut-a ru lui Efraim, c r-
dcinele sale s'au uscat, mai mult

rod nu va aduce, c de vor i nate,

voiu ucide rodurile pânfecelui lor.

20. Lepdâ-va pre ei Dumnezeu,

c nu l-au ascultat pre el, i vor fi

rtciri între neamuri.

CAP. IO.
Dojana Isradiilor pentru rutile lor.

Vie cu vi bun Israil, rodul ei

mult, dup mulimea rodurilor

sale a înmulit jertfelnicele, dup bu-

ntile pmântului su a zidit stâlpi.

2. Inprit-au inimile lor, acum se

vor stinge, el va surpa jertfelnicele

lor, drâm- se-vor stâlpii lor.

3. Pentru aceea acum vor zice :

nu este împrat nou, penfruc nu

ne-am temut de Domnul; iar împ-
ratul ce va face nou ?

4. Grind cuvinte, prilejuri minci-

noase,pune-va legtur, rsrî-va ca

troscotul judecata pre eîina arinei.

5. Vielului casei Nedreptii, ne-

mernicii vor lcui Samaria, c a

plâns poporul lui de el, i precum

l-au amrît pre el, se vor bucur
de mrirea lui, c s'a înstrinat

dela el.

6. i pre el legat l-au dus la A-

sirieni, daruri împratului Iarim, dar

pre Efraim va primi, i se va ru-

inâ Israil întru sfatul su.

17. Lucâ 23, 29. 18. 1 ]mp. 6, 5.

IO. !• Isaia 5, 2; Ierem. 2, 28.

5. 4 Imp. 23, 5.
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7. Lepdal-a Samaria pre împ-
ratul su ca un gfej pre faa apei.

8. i se vor stric oltarele On,

pcatele lui Israil, spini i ciulini

se vor sui preste jeriîeinicile lor, i
vor zice munilor : acoperii-ne pre

noi, i dealurilor: cdei preste noi.

9. De când munii sunt, a pc-
tuit Israil, acolo a sttut; nu va a-

pucâ pre ei în deal rsboiu, preste

fiii nedreptii venit-au a'i pedepsi

pre ei.

10. i se vor adunâ asupra lor

popoarele, când se vor pedepsi ei

în dou nedrepti ale sale.

11. Efraim juninc învat a iubi

pricea ; iar eu voiu veni preste fru-

museea grumazului ei,înclecâ-voiu

preste Efraim, i voiu molcomi pre

îuda, întri-va lui pre îacov.

12. Semnai vou spre dreptate,

culegei spre road de viea.
13. Luminai-v vou lumina îiin-

|iî c este înc vreme, cutai pre

Domnul pân vor veni vou rodu-

rile dreptii.

14. Pentruce ai tcut necuria,

i ai cules nedreptile ei? Mân-

cat- ai road mincinoas, pentruc

ai ndjduit în carele taie, întru

mulimea triei tale.

15. i se va sculâ pierire întru

poporul tu, i toate cele zidite ale

tale vor trece, ca slpânitorul Sa-

îaman din casa luilerovoam, în zi-

lele rsboiului pre mum preste fii

o a trântit.

16. Aâ voiu face vou casa lui

Israil de ctre faa nedreptii ru-

iilor voastre.

CAP. 11.
Mrirea milei Dumnezeeti, ce o au

primit nemulumitorii Israilteni.

Dimineaa s'a lepdat, 'iepâdatu-

s'a împratul lui Israil.

8. Isaia 2, 19; Lucâ 23, 30; Hpoc. 6, 16,

Jud. 19, 25.

12. Gat. 6, 7, 8 ; Iac. 3, 18; Ietemia 4, 4.

14. Pilde 22, 8. 15. Jud. 8, 12.

2. C prime a fost Israil, i eu

î-am iubit pre el, i din Eghipetam
chemai pre fiii Iui.

3. Cum l-am chemat pre ei, aâ
s'au dus de!a faa mea, jertîiau

Vaalimiîor, i au fmâiat idolilor.

4. i eu am împiedicat pre Efraim,

i l-am sprijinit pre braul meu, i
n'au cunoscut, ca s'i vindec pre

ei.

5. Intru stricarea oamenilor, fra-

su-i-am pre ei în legturile iubtrei

mele, i voiu fi lor ca omul cel ce

d palme preste flcile lui, i voiu

cufâ spre el, i'l voiu birui.

6. Lcuit-a Efraim în Eghipet, i
Asur împratul lui, c n'au vrut s
se întoarc.

7. i a slbit sabia în cetile lui,

i a încetat în mâinile lui, i vor

mâncâ din sfaturile lor.

8. l poporul lui s'a lipsit de l-
caul su, i Dumnezeu preste cele

cinstite ale lui se va mânia, i nuT
va înla pre el.

9. Ce'i voiu face Eîraime ? Scuti-

te-voiu Israile, ce'i voiu face? Ca
pre Adamâ te voiu pune pre tine,

i ca pre Sevoim;înlorsu-s'a inima

mea întru aceasta, împreun s'a tur-

burat prerea mea cea rea.

10. Nu voiu face ie dup iuimea

mâniei mele, i nu voiu lsâ s
piar Efraim, c eu sunt Dumne-

zeu, i nu om, întru tine sfânt, i
nu voiu intrâ în cetate.

11. Dup Domnul voiu umbla, ca

ieul va rcni, c însu va rcni, i
se vor spimântâ fiii apelor.

12. Zburâ-vor ca pasrea din E-

ghipef i ca porumbul din pmân-
tul Asirienilor, i'i voiu aezâ pre

ei în casele lor, zice Domnul.

13 Incujuratu-m'a cu minciuni

Efraim, i cu pgânti casa Iul

Israil i a lui luda. Acum i-au cu-

11. 2. Eire 4, 22, 23; Mateiu 2, 15.

9, Facere 19, 24. 10. 1 Imp. 15, 29.



1060 OSIE

noscuf pre ei Dumnezeu, i popor
j

sfânt se va chemâ al lui Dumnezeu.

CAP. 12.

Necredina lui Efraim i judecata lui

Dumnezeu îmfrotiva lui Iuda.

Iar Efraim duh ru, urmata cl-

dura, toat ziua dearte i ne-

trebnice a înmul|it, i legtur cu

Asirienii a [fcut, i cu , untdelemn

în Eghipet mergeâ.

2. i se va
j
judec Domnul cu

Iuda, ca s izbândeasc pre Iacov,

dup cile ;lui, i dup izvodirile

lui va rsplti lui.

3. In pântece a înelat pre fra-

tele su, i cu osteneala sa a bi-

ruit asupra lui Dumnezeu.

4. i s'a luptat cu ^îngerul, ^i a

biruit, ei au plâns, i s'au rugat

mie, în Betel m'au aflat, i acolo

s'a grit cire ei.

5. Iar Domnul Dumnezeu atoti-

itorul va iî pomenire lui.

6. i tu la Dumnezeul tu te vei

întoarce, mila i judecata pzete,

i te apropie ctre Dumnezeul tu
pururea.

7. Hanaan în mâna lui este cum-

pna nedreptii, a asupri cu sila a

iubit.

8. i a zis Efraim: îns m'am îm-

bogit, aflatu-mi-am odihn mie,

toate ostenelele lui nu se vor aîlâ

pentru nedreptile, cu care a p-
ctuit.

9. Iar eu Domnul Dumnezeul tu
te-am scos pre line din pmântul
Eghipetuluî; înc te voiu face s
lcueti în corturi, ca în zilele sr-

btorii.

10. i voiu gri ctre proroci, i
eu am înmulfit vedeniile, i în mâi-

nile prorocilor m'am asemnat.

11. De nu este Galaad, aâ dar

12. 2. Isaia 2, 6.

3. Facere 25, 25, 32 ; 24. 6. Ps. 67, 5.

9. Isaia 43, 11. 10. Joii 2, 28.

12-13

j

mincinoi erau în Galgala boierii,

cari jertfiau, i jertfeinicile lor ca

broatele estoase pre felina arinii.

12. i s'a dus Iacov în câmpul
Siriei, i a slujit Israil pentru mu-
iere, i întru muiere s'a pzit.

13. i prin proroc au scos Dom-
nul pre Israil din pmântul Eghi-

petului, i prin proroc s'a pzit.

14. Mânieatu-s'a Efraim, i s'a în-

treai, i sângele lui preste e! se

va vrs, i ocara lui o va rsplti
lui Domnul.

CAP. 13.

Ameninarea Domnului îmjrotivafiilor
lui Israil. Prezicere despre mântuire.

Dup cuvântul lui Efraim drept-

ile lui le-a luat el întru Israil,

i Ie-a pus pre ele lui Vaal, i a

murit.

2. i acum a adaos a pctuî, i
'au fcut Ioru idolvrsat din aurul

i din argintul lor dup chipul ido-

liior, lucruri de meteri svârite lor,

acetia zic lui: jertfii oameni, c
vieii s'au sfârit.

3. Pentru aceea vor fî ca norul

de diminea i ca roua de dimi-

nea, care trece, i ca praful care'l

spulber vântul de pre arie, i ca

aburul din hornul de fum.

4. Iar eu sunt Domnul Dumnezeul

tu, cel ce întresc cerul i zidesc

pmântul, a cruia mâini au zidit

toat otirea cerului, i nu le-am

artat ie acestea, ca s mergi dup
ele.

5. i eu te-am scos pre tine din

pmântul Eghipetuluî, i Dumnezeu
afar de mine s nu cunoti, i
mântuitor afar de mine nu este,

eu te-am hrnit pre tine în pustie,

în pmânt neîcuit.

6. Dup hrana lor, i s'au sfu-

12. Fac. 28, 5. 13 Eire 14, 21, 22.

13. 4. Isaiea 43, 11; Eire 20, 2.

5. H 2 Lege 2, 7. 6. R 2 Lege 32, 15.



OSIE ÎS—14 1061

ral cu sa{iu i s'au înlat inimile

îor, pentru aceea m'au uitai pre mine.

7. i voiu fi lor ca panierul i ca

pardosui, în calea Asirienilor, iei-

voiu înaintea lor, ca ursoaica ne-

cjit.

8. i voiu rumpe cele dinluntru

inimii lor, i'i vor mâncâ pre ei a-

coîo puii leilor pdurii, i hiarele

farinii vor sparge pre ei.]

9. Slricrii tale Israile cine va a-

futâ?

10. Unde este împratul tu ace-

sta, i s te mântuiasc pre tine în

loate cetile tale, judece-te pre tine

acela despre care ai zis: d'mi îm-

prat i domn.

11. i i-am dat ie împrat întru

urgia mea, i am suferit întru mâ-

tliea mea volbura strâmbttei lui

Efraim, ascuns este pcatul lui.

12. Dureri ca celei ce nate vor

veni lui, acesta este fiul tu cel în-

elept, c nu va suferi întru zdro-

birea fiilor.

13. Din mâna iadului îi voiu iz-

bvi pre ei, i din moarte îi voiu

mântui pre ei.

14. Unde este biruina fa moarte?

Unde este boldul tu iadule? Mân-
gâierea s'a ascuns deîa ochii mei.

15. C acesta va osebi între frai,

aduce-va vânt plitor Domnul din

pustie preste el, i va uscâ vinele

lui, i va pustii izvoarele lui, i va

uscâ pmântul lui i toate vasele

cele poftite ale lui.

CAP. 14,

îndemnarea lui Israil la pocin.
Fgduina lui Dumnezeu.

Pieri-va Samaria, c a sttut îm-

protiva Dumnezeului su, de sa-

bie vor cdeâ ei, i cei dela âele

8. Plâng 3, 10. 10. I Imp. 8, 5. 11. Iov
14, 7. 12. 4 Imp. 19, 3. 13. 1 Cor. 15, 24.

14. Evrei 2, I4i Isaia 25, 8.

15. Iczecb. 17, 10 i 19, 13.

lor se vor trânti de pmânt, i cele

ce au în pântecele lor vor plesni.

2. Intoarce-le Israile ctre Dom-
nul Dumnezeul tu, c ai slbit în-

tru nedreptile fale.

3. Luai cu voi cuvinte i v în-

toarcei ctre Domnui Dumnezeul

vostru, zicei lui, ca s nu purtai

strâmbtafe, i s luai bunti, l
s rspltim road buzelor noastre.

4. Asur nu ne va mântui pre noi,

pre cal nu vom înclicâ, nu vom
zice mai mult; dumnezeij notri, lu-

crurile mâinilor noastre, cel ce este

întru tine va miluî pre srac.

5. Tmduî-voiu lcaurile lor,

iubi-voiu pre ei aevea, c am în-

tors mâniea mea de ctre ei.

6. i vei fi ca roua lui Israil, în-

flori-va ca crinul, i va slobozi r-
dcinile sale ca Livanul.

7. Inrinde-se-vor ramurile lui, i
va fi ta mslinul roditor, i miro-

sul lui ca al Livanului.

8. lntoarce-se-vor i vor edea
supt umbra lui, tri-vor i se vor

stura de grâu, i va înflori ca viea

pomenirea iui, ca vinul Livanului lui

Efraim.

9. Ce este lui înc i idolilor? Eu
l-am smerit pre el, i eu *1 voiu în-

tri pre el, eu ca un archevt copt,

dintru mine road ta s'a aflat.

10. Cine este înelept, i va îne-

lege acestea? Sau înelegtor i va

cunoate acestea? C drepte sunt

cile Domnului, i drepii vor um-
bl într'însele, iar cei necredincioi

vor slbi într'însele.

14. 2. Ierem. 3, 22. 3. Evrei 13, 15.

4. Mib. 5, 10.

6. Ps. 91, 12; Isaiâ 18, 4.

I
10. Ierem. 9, 11; Ps. 106, 43.



PROROCIA LUI IOIL

CAP. 1.

Prezicerea pustiirii Iudeei i îndem-
narea la pocin.

Cuvântul Domnului, care s'a fcut

ctre loil fiul iui Valuil.

2. Auzii acestea cei btrâni i
bgai în urechi foi cei ce lcuii

pmântul, de s'a îcut ca acestea

în zileie voastre sau în zilele p-
rinilor votri.

3. Spune|i acestea fiilor votri i
fiii votri fiilor si, i fiii lor la alt

neam.

4. Rmijele omidei le-au mân-

cat lcustele i rmiele lcustei

le-a mâncat gândacul, i rmi-
ele gândacului le-a mâncat pli-

ciunea.

5. Trezii-v cei bei de vinul vo-

stru i plângei, tânguii-v toi cei

ce bei vin pân la beie, c s'a

luat din gura voastr veselia i bu-

curia.

6. C neam tare i nenumrat se

suie pre pmântul meu, dinii lui

ca dinii leului i mselele lui ca

ale puiului de leu.

7. Pus-a viea mea întru pustiire

i smochinii mei întru drâmare,
cercând o a cercat pre ea i o a

dezrdcinat, albit-au ramurile ei.

8. Plânge ctre mine mai mult

decât mireasa cea îmbrcat cu sac

entru brbatul ei cel din fetie.

9. Incetat-au jertfa i turnarea din

casa Domnului, plângei preoi, cari

slujii altarului Domnului.

10. C s'au pustiit câmpurile, s
plâng pmântul,c s'a stricai grâul,

vinul s'a uscat, untuldelemn s'a îm-

puinat.

11. Uscatu-s'au plugarii, plângei

moiile pentru grâu i pentru orz,

c a pierit culesul din arin.
12. Viea s'a uscat i smochinii

s'au împuinat, rodiile i finicul i
mrul i toi copacii arinii s'au u-

scat, c au ruinat bucuria fiii oa-

menilor.

13. Incingei-v i plângei preo-

ilor, plângei cei ce slujii altaru-

lui, intrai, dormii în saci cei ce slu-

jii iui Dumnezeu,c au încetat din

casa Dumnezeului vostru jertfa t
turnarea.

14. Sfinii post, vestii slujb, a-

dunai pre btrâni, pre toi cei ce

icuesc pmântul în casa Domnu-
lui Dumnezeului vostru, i strigai

ctre Domnul întins.

15. Vai miel Vai miel Vai mieî

In zi, c aproape este ziua Domnu-
lui, i ticloie din ticloie va veni.

16. C înaintea ochilor votri au

pierit bucalele, din casa Dumneze-

ului vostru veselia i bucuria.

17. Srit-au junincele în ieslele

±. 15. Isaia 13, 6.
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lor, pierif-au vislieriile, surpalu-s'au
|

teascurile, c a secai grâul.

18. Ce nevom adun nou?Plân-
s'au cirezile boilor, c n'aveau p-
une i furmele oilor au pierit.

19. Ctre line Doamne voiu stri-

g, c locul a ars cele frumoase ale

pustiului i para focului a aprins

toate lemnele arinei.

20. i dobitoacele câmpului au

cutat spre tine, c au secat izvoa-

rele apelor i focul a mâncat cele

frumoase ale pustiei.

CAP. 2.

Pedeapsa^ îndemnarea la pocin i
fgduina mântuirei.

Trârnbi{a|i cu trâmbi în Sion,

strigai în muntele cel sfânt ai ;

meu, i s se turbure toi cei ce
j

lcuesc pmântul, c a sosit ziua

Domnului.

2. C aproape este ziua întune-

ricului i a ceii, ziua cea de nor

i de negur, ca zorile se va vrsa
preste muni popor muit i tare,

asemenea lui n'a fost din veac, i
dup el nu va fî pân la ani în

neamurile neamurilor.

3. înaintea lui foc arztor, i dup
el flacr aprins, ca Raiul desf-

trii pmântul înaintea feiii lui, i
cele de pre urma lui ca câmpii pu-

sfiirei, i nimenea nu va scpa de

el.

4. Ca vederea cailor vederea lor,

i ca clreii aa vor alerg.

5. Ca glasul carelor preste vârfu-

rile munilor vor srî, i ca glasul

flcrii focului, care misluete tre-

stia, i ca poporul cel mult i tare

i gata de rsboiu.

6. De faa lui se vor sfrâm po-

poarele, toat faa, ca arsura oalei.

7. Ca nite rsboinici vor alerga,

i ca nite brbai viteji se vor su\

2- t. leremia 3, 7; Hmos 5, 18; Sofon. 1, 15.

4. Hpoc. 9, 7.

pre ziduri, i fiecare pre calea sa

va umbl, i nu se vor abale din

crrile lor.

8. i fiecare dela fratele su nu

se va despri, îngreuiai cu armele

lor vor merge, i întru zvârliturile

lor vor cdeâ, i nu se vor sfâri.

9. De cetate se vor apuca, i pre-

ste ziduri vor alerg, preste case

se vor sui, i prin ferestre vor intr

ca furii.

10. Înaintea feei lui seva turbur

pmântul, i se va clti cerul, soa-

rele i luna se vor întunec, i ste-

lele vor ascunde lumina lor.

11. i Domnul va dâ glasul su
înaintea feii puterei sale, c mult
este foarte tabra lui, c tari sunt

faptele cuvintelor lui, c mare este

ziua Domnului, luminat foarte, i
cine va fi vrednic ei ?

12. i acum zice Domnul Dum-
nezeul nostru: întoarcei-v la mine

din toat inima voastr, cu post,

cu plângere i cu tânguire.

13. i v rumpei inimile voastre,

iar nu hainele voastre ; i v în-

toarcei la Domnul Dumnezeul vo-

stru, c milostiv i îndurat este,

îndelung rbdtor i mult milostiv,

i îi pare ru de ruti.
14. Cine tie, doar se va întoarce,

i se va ci, i va ls dup sine

binecuvântare, i aducere de jertf

i de dar Domnului Dumnezeului

vostru.

15. Trâmbiai cu trâmbi în Sion,

sfinii post, vestii vindecare.

16. Adunai poporul, sfinii adu-

nare, alegei btrâni, adunai prun-

cii cari sug â; s ias mirele din

aternutul su i mireasa din c-
mara sa.

17. Intre tind i între altar vor

10. Isaia 13, 10, 13 i 24, 23; Iczecbiil 32,

7; Mateiu 24, 29; Marcu 13, 24" Lucâ21, 25.

11. leremia 30, 7.

12. leremia 4, 1 ; Zab. 1, 3, 4.

13. Ps. 50, 19 i 85, 4.

17. lezecbil 8, 16 ; Ps. 42, 11 ; Mib. 7,
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plânge preoii cari slujesc Domnu-

lui, i vor zice: nu le îndura Doam-

ne de poporul tu, i nu dâ mo-

tenirea ta spre ocar, ca s o

stpâneasc pre dânsa pgânii; ca

s nu zic în popoare, unde este

Dumnezeul lor?

18. i i s'au fcut mil Domnului

de pmântul su, i nu s'au îndurat

de poporul su.
19. i au rspuns Domnul, i au zis

poporului su: iat eu v voiu tri-

mite vou grâu i vin i untde-

lemn, i v ve(i stura de dânsele,

i nu v voiu mai dâ pre voi spre

ocar între neamuri.

20. i pre cel ce este despre

miaznoapte îl voiu goni dela voi,

i'l voîu izgoni în pmânt fr de

ap, i voiu pierde faa lui la ma-

rea cea dintâiu, i dosul lui în ma-
rea cea de apoi, i se va înl pu-

Irejunea lui, i se va ridic putoa-

rea lui, c i-au mrit Domnul lu-

crurile sale.

21. Cuteaz pmântule, bucur-te

i te veselete, c au mrit Domnul
ca s Iac.

22. Îndrznii dobitoacele câmpu-
lui, c au încolit câmpii pustiei,

c pomul i-a dat rodul su, viea

i smochinul i-au dat tria lor.

23. i fiii Sionului bucurai-v i
v veselii întru Domnul Dumnezeul
vostru, c va dâ vou bucate în-

tru dreptate, i va trimite vou ploaie

timpurie i târzie, ca i mat înainte.

24. i se vor umpleâ ariile de

grâu, i se vor vrsa teascurile de

vin i de untdelemn.

25. i voiu rsplti vou pentru

anii, cari i-au mâncat lcustele i
omidele i gândacii i piitura, pu-

terea mea cea mare, care o am tri-

mis asupra voastr.

26. i mâncând vei mânca, i
18. Lcv. 25, 23; Isaia 14, 25.
23. H 2 Lege 11, 14; Osie 6, 3.

26. Hmos 9, 8.

v vei stura, i vei lud numele

Domnului Dumnezeului vostru, care

au fcut minuni cu voi, i nu se va

ruinâ poporul meu în veac.

27. i vei cunoate c în mijlo-

cul lui îsrail eu sunt, i eu Dom-
nul Dumnezeul vostru, i nu este

altul afar de mine, i nu se va mat

ruinâ poporul meu în veac.

28. i va fi dup acestea voiu

turna din duhul meu preste tot tru-

pul, i vor proroci feciorii votri,

i fetele voastre i btrânii votri

visuri vor vis, i tinerii votri ve-

denii vor vedeâ.

29. i preste slugile mele i pre-

ste slujnicile mele în zilele acelea

voiu turna din duhul meu, i vor

proroci.

30. i voiu dâ minuni în cer sus

i semne pre pmânt jos, sânge i
foc i abur de fum.

31. Soarele se va schimb întru

întunerec, i luna în sânge mai na-

inte de venirea zilei Domnului cel

mari i luminate.

32. i va fi fot, care va chema
numele Domnului, se va mântui, c
în muntele Sionului i în Ierusalim

va f'î cel mântuit, precum au zis

Domnul; i cei ce- bine vestesc, pre

cari i-au chemat Domnul.

CAP. 3.

Judecata împrotiva neamurilor i
fgduina pentru ludeia.

Iat eu în zilele acelea i în vre-

mea aceea, când voiu întoarce

robiea ludei i a Ierusalimului.

2. i voiu adunâ toate neamurile,

i le voiu pogorî în valea lui losa-

îaf, i m voiu prici cu ei acolo

pentru poporul meu i pentru mo-
tenirea mea Israil, pre cari i-a ri-

28 Isaia 44, 3: Fapte 2, 17; Iezecfo. 39,

29; Osie 12, 10, Zah. 12, 10.

31. Isaia 24, 23; Luca 21, 24; Fapte 2, 20»
32, Isaia 61, 2; Rom. 10, 13.

3. 2. Ierem. 50, ii.
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sipit în neamuri, i pmântul meu
l-au împrit.

3. i pentru poporul meu au a-

runcat sorfi, i pruncii i i-au dat

curvelor, i fetele le vindeau pe vin,

i beau.

4. i ce este mie ffvou Tiruîe

i Sidonule! i toat Galileia celor

de alt neam? Au rspltire rspl-
tii mie? Au finei mânie asupra

mea? Degrab i curând voiu rspl-
ti rspltirea voastr în capelele

voastre.

5. Pentruc argintul meu i au-

rul meu ai luat, i cele alese ale

mele, i cele bune le-ai bgat în

capitele voastre.

6. Pre fiii Iudei i pre fi ii Ierusa-

limului i-ai vândut fiilor Elinilor,

ca s'i deprtai pre ei dela hota-

rele lor.

7. i iat eu îi voiu scula pre ei

din locul unde i-ai vândut pre ei

acolo, i voiu rsplti rspltirea

voastr în capetele voastre.

8. i voiu dâ pre fiii votri i pre

fetele voastre in mâinile fiilor Iudei,

i îi vor vinde pre ei în robie la

neam departe, c Domnul au grit.

9. Strigai acestea întru neamuri,

sfinii rsboiu, sculai rsboinici,

apropiai-v i v suii toi brbaii
rsboinici.

10. Tiai plugurile voastre i fa-

cei sbii, i coasele voastre i fa-

cei lnci, cel neputincios s zic:

poci eu.

11. Adunai-v i intrai toate nea-

murile de prin prejur, i v strân-

gei acolo, cel blând s fie rsboinic.

12.S se scoale i s se sue toate

neamurile la valea Iui losaîat, c a-

colo voiu edeâ s judec toate nea-

murile din prejur.

13. Trimitei seceri, c a sosit

seceriul, intrai i clcai, c este

4. letem. 50, 15, 29. 7. Ierem. 50, 29.

9. Ierem. 51, 27.

plin jghiabul, se vars tocitorile, c
s'au înmulit rutile lor.

14. Glasuri au rsunat în valea

judecii, c aproape este ziua Dom-
nului în valea judecii.

15. Soarele i luna se vor întu-

nec, i stelele îi vor ascunde lu-

mina lor.

16. i Domnul din Sion va strig,

i din Ierusalim îi va dâ glasul

su, i se va cltî cerul i pmân-
tul, i Domnul nu se va îndura de

poporul su, i va întrî pre fiii lui

Israil.

17. i vei cunoate c eu sunt

Domnul Dumnezeul vostru, cel ce

lcuesc în Sion, în muntele cel sfânt

ai meu, i va fî Ierusalimul sfânt,

i cei de alt neam nu vor mai trece

printr'însul.

18. i va îi în ziua aceea, picâ-

va din muni dulcea, i din dea-

luri va curge lapte, i din toate iz-

voarele Iudei vor curge ape, i iz-

vor din casa Domnului va ieî i
va adpâ pârîul Shinilor.

19. Eghipetul pierdere va îî, i I-

dumeia câmp de piericiune pentru

rutile fiilor Iudei, pentruc au

vrsat sânge nevinovat în pmân-
tul su.

20. i ludeia în veci va aveâ l-
cuitori, i Ierusalimul din neam în

neam.

21. i voiu cere înapoi sângele

lor, i nu'l voiu curi, i Domnul
va lcui în Sion.

15. Isaia 13, 10; lezech. 32, 7; Mat. 24, 29;

Marc. 13, 24.

16. Ieremia 25, 30; flmos 1, 2; Isaia 13, 13.

17. Zab. 14, 21.

18. lezech, 47, 1; Isaia 35, 6 i 41, ÎS; H»
mos 9, 13.

20. Hmos 9, 14.



PROROCIA LUI AMOS

CAP. 1.

Preziceri asupra neamurilor pentru
pgântile lor.

Cuvintele lui Amos, care s'au fcui

în Accarimul din Tecue.care le-au

vzul asupra Ierusalimului în zilele

lui Oziea împratul ludei, i în zi-

lele iui lerovoam feciorul lui loas

împralul lui Israil, mai nainte de

cutremur cu doi ani.

2. i au zis: Domnul din Sion au

gril, i din Ierusalim au dai gla-

sul su, i au plâns punile p-
storilor, i s'a uscat vârful Karmi-

luîui.

3. i au zis Domnul asupra ce-

lor trei pgânti ale Damascului,

i asupra celor patru: nu'l voiu în-

toarce pre el, pentruc a tiat cu he-

resirae de fier pre cele din Galaad,

care aveau în pântece.

4. i voiu trimile foc la casa lui

Azail, i va mâncâ temeliile fiului

lui Ader.

5. i voiu zdrobi zvoarele Da-

mascului, i voiu pierde pre cei ce

lcuesc în câmpul On, i voiu tia

neam din brbaii Haranului, i se

va robî poporul Siriei cel ales, zice

Domnul.

6. Acestea zice Domnul asupra

1. 2. Ioit 3, 16.

.3. Isaia 17, 1; Ieremia 49, 1.

4. letem. 49, 26.

5. 4 Imp. 16, 9; Isaia 17, 1, 2; lecem. 49, 23.

6. 2 Parai. 21, 16, 17 i 28,18.

celor irei pgânt|i ale Oazei i
asupra celor patru, nu îi voiu în-

toarce pre ei, pentruc au robit ei

robia lui Solomon, ca s'i încue

la îdumeia.

7. i voiu trimite foc asupra zi-

durilor Gâzei, i va mâncâ temeliile

ei.

8. i voiu pierde pre cei ce l-

cuesc în Azot, i voiu luâ un neam
dela Ascalon, i voiu pune mâna
mea preste Acaron, i vor pieri

cei rmai ai celor de alte neamuri,

zice Domnul.

9. Acestea zice Domnul asupra

celor trei pgânti ale Tirului, i
asupra celor patru: nu'l voiu întoarce

pre el, pentruc a închis robia lui

Solomon la îdumeia, i nu i-a a-

dus aminte de legtura frailor.

10. i voiu trimite foc preste zi-

durile Tirului, i va mâncâ de tot

temeliile lui.

11. Acestea zice Domnul asupra

celor trei pgânti ale ludumeii»

i asupra celor patru: nu'i voiu în-

toarce pre ei, pentruc a gonit cu

sabie pre fratele su, i a necin-

stit maic pre pmânt, i a gtit

spre mrturie frica sa, i pornirea

sa o a pzit spre pricire.

12. i voiu trimite foc asupra The-

9. Iezecb. 26, 2.

11. Ps 136, 9; Ierem. 25, 21; Iezech. 35,

2 i 25, 2.
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manului, i va mâttcâ temeliile zi-

durilor lui.

13. Acestea zice Domnul asupra

celor trei pgânti ale fiilor lui

Amon, i asupra celor patru: nu îi

voiu întoarce pre ei, pentruc spin-

tecau pre Galadlteneîe cele ce aveau

în pântece, ca s'i lrgeasc ho-

tarele lor.

14. i voiu aprinde foc pre zidu-

rile Ravathii, i va mânca temeliile

ei cu strigare în ziua rsboiului, i
se va clti în ziua sârvârirei ei.

15. i vor merge împraii ei în

robie, preoii lor i boerii lor îm-

preun, zice Domnul.

CAP. 2.

Pedeapsa lui Dumnezeu asupra lui

Moav, Iuda i Israil.

Acestea zice Domnul asupra ce- I

lor trei pgânti ale lui Moav,

i asupra teior patru : nu voiu în-

toarce pre ei, pentruc au ars oa-

sele împratului Idumeii în cenue.

2. i voiu trimite foc asupra lui

Moav, i va mânca temeliile cet-

ilor lui, i va muri întru neputin
Moav cu glas i cu strigare de trâm-

bi.
3. i Voiu pierde pre judector

dintr'însul, i pre toi boierii lui voiu

omorî împrenn cu ei, zice Domnul.

4. Acestea zice Domnul asupra

celor trei pgânti ale fiilor lui

Iuda, i asupra celor patru : nu

voiu întoarce pre ei, pentruc au le-

pdat legea Domnului, i poruncile

lui nu le-au pzit, i i-au înelat pre

ei deertciunile lor, care le-au f-
cut, crora au urmat prinii lor

dup ei.

5. i voiu trimite foc asupra Iu-

dei, i va mâncâ temeliile Ierusa-

limului.

6. Acestea zice Domnul pentru

13. Sof. 2, 9. 14, lemn. 49, 26.

cele trei pgânti ale lui Israil, i
pentru cele patru: nu voiu întoarce

pre ei, pentruc au vândut cu ar-

gint pre cel drept i pre cel srac
pentru înclminte.

7. Pre cel ce clcâ pre râna p-
mântului, i btea cu pumni cape-

tele sracilor, i calea celor smerii

o a abtut, i fiul i tatl au intrat

la aceeai slujnic ca s necinstea-

sc numele Dumnezeului su.
8. i hainele sale legându-le cu

funii, acoperiri fceauîmprejurul jert-

felnicului; i beau vin din npti
în casa Dumnezeului su.

9. i eu am gonit pre Amoreu
dela faa lor, a cruia înlime erâ

ca înlimea chedrului, i tare erâ

ca stejarul, i am uscat road lui

deasupra, i rdcinile lui de desupt.

10. i eu v'am scos pre voi din

pmântul Eghipetului, i v'am po-

vuit pre voi prin pustie patruzeci

de ani, ca s motenii pmântul
Amoreiîor.

11. i am luat din fiii votri, cari

s fie proroci, i din tinerii votri

spre sfinenie, au nu sunt acestea,

fiii lui Israil? Zice Domnul.

12. i voi adpai pre cei sfinii

ai mei cu vin, i prorocilor porun-

cii, zicând: s nu prorocii.

13. Pentru aceea, iai eu rstorn

de desuptul vostru, precum se r-
stoarn carul cel încrcat de tre-

stie.

14. i va pierî fuga dela cel ce

alearg, i cel tare nu'i va ineâ

tria sa, i cel rsboinic nu'i va

mântui sufletul su.
15. i sgettorul nu va sta, i

cel iute cu picioarele sale nu va

scpa i cel clre nu'i va mântui

sufletul su.
16. i ceî puternic nu va aflâ ini-

2. 9, Num. 21, 24; Psalm 134, 11.

12. Isaia 30, 10. 14. Ecles. 9, 11.

15. Ierem. 46, 6.
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ma sa întru puternici ; cel gol va

fug! în ziua aceea, zice Domnul.

CAP. 3.

Frdelegea Israiliilor i prezicerea

pedepsei lor.

Ascultai cuvântul acesta, care au

gri! Domnul asupra voastr,

casa lui Israil i asupra a tot nea-

mul, pre care 1-a scos din pmân-
tul Eghipetului, zicând:

2. Numai pre voi v'am cunoscut

din toate neamurile pmântului, pen-

tru aceasta voiu izbândi asupra voa-

htr toate pcatele voastre.

3. Au clforî-vor doi împreun,
de nu se vor cunoate unul cu al-

tui?

4. Au rcnî-va leul din dumbrava
sa neavând vânat? Au dâ-va puiul

de leu glasul su din culcuul su
de nu va rpî cevâ?

5. Au cdeâ-va pasre pre p-
mâut, fr de vântor? Au pune-

se-va laul pre pmânt, îr numai
pentru ca s prinz cevâ?

6. Au sunâ-va trâmbi în cetate

i poporul nu se va spimântâ? Au
îl-va rutate în cetate, care nu o au

îngduit Domnul?
7. C nu va face Domnul Dum-

nezeu lucru, de nu va descoperi în-

vtura lui ctre slugile sale c-
tre proroci.

8. Leul va rcnî i cine nu se va

spimântâ? Domnul Dumnezeu au

grit i cine nu va proroci?

9. Vestii prin ri întru Asirienl

i în ri în pmântul Eghipetului,

i zicei ; adunai-v în muntele Sa-

mariei i vedei lucruri minunate

multe în mijlocul ei. i asupreala

cea dintr'însa.

10. i n'au cunoscut cele ce vor

fî împrotiva ei, zice Domnul; cei ce

3. 2. Eire 19, 5, 6; Luca 12, 47.

5. Iezech. 5, 8; Mibeea 1, 12.

7. Fac. 18, 17.

adun comori de nedrepti i ti-

cloie în rile lor.

1 1 . Pentru aceea acestea zice Dom-
nul Dumnezeu, Tirl Împrejur pmân-
tul tu se va pustii i se va trage

dela tine tria ta, i se vor jefui -
rile tale.

12. Acestea zice Domnul : precum

va scoate pstorul din gura leului

dou armuri, sau marginea urechei,

aa se vor scoate fiii lui Israil cei

ce lcuesc în Samaria înaintea nea-

mului i în Damasc.

13. Preoi auzii i mrturisii ca-

sei lui îacov, zice Domnul Dumne-
zeu atotiitoruî.

14. Pentruc în ziua, când voiu

izbândi pgântile lui Israil asu-

pra lui i voiu izbândi asupra jert-

felnicilor lui Verii," i se v6r surp
coarnele jertfelnicului i vor cdeâ
pre pmânt,

15. Amestecâ-voiu i voiu bate

casa cea înalt preste casa cea de

var, i vor pieri casele cele de e-

|
lefant i se vor adaoge alte case

I
multe, zice Domnul.

I

j

CAP- 4.

Mustrarea i ameninarea celor ri din

poporul lui Israil.

Auzii cuvântul acesta junincele

Vasanului cele din muntele Sa-

mariei, cele ce asuprii pre sraci

i clcai pre miei, cele ce zic st-

pânilor si : dai-ne nou ca s bem.

2. jur-se Domriul pre cele sfinte

ale sale, c iat vor veni zile pre-

ste voi, i v vor luâ pre voi cu

arme, i pre cei ce sunt cu voi în

cldri arzând de desupf îi vor bg
negutori ucigai.

3. i v vei scoate goale una îm-

protiva alteia, i v vei lepd în

muntele Armâna, zice Domnul.

4. Venit-ai în Vetil i pgânete

4k- 2. Hvacum, 1, 14, 15.

4. Osie 4, 16.
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aji lucrat i în Galgala i ai în-

mulii a lucra pgânete, i a{i adus

dimineaa jertfele voastre, a treia zi

zeciuelile voastre.

5. i a cetit afar legea, i au che-

mat mrturisiri, spunei, c acestea

au iubit fiii lui Israil, zice Domnul
Dumnezeu.

6. i eu voiu dâ vou strepezire

dinilor în toate cetile voastre, i
lips de pâine în toate locurile voa-

stre, i nu v'ai întors la mine, zice

Domnul.

7. i am oprit dela voi ploaea cul\
trei luni mai 'nainle de seceri,

i voiu ploua preste o cetate, iar pre-

ste o cetate nu voiu plouâ, o parte

se va udâ, i partea preste care nu

voiu plouâ, se va usca.
' 8. i se vor adun dou i trei

ceti ia o cetate, ca s beâ ap, \
i nu se vor stura i nu v'ai în-

tors ctre mine, zice Domnul.

9. Btiîtu-v'am pre voi cu pârjol

i cu glbinare, înmulit-ai grdi-

nile voastre, i viile voastre i smo-

chineiu! vostru, i maslinetul vostru

4e-au mâncat omida, i nici aâ nu

v'ai întors la mine, zice Domnul.

10. Trim is -am asupra voastr

moarte în calea Eghipeiuiui, i am
omorît cu sabie pre tinerii votri,

cu robimea cailor votri, i am a-

dus în foc faberile voastre întru mâ-

niea mea, i nici aâ nu v'ai în-

tors la mine, zice Domnul.

11. Prpditu-v'am pre voi, pre-

cum au prpdit Dumnezeu Sodo-

ma i Gomora, v'ai fcut ca tciu-

nîle cel scos din foc; i nici aâ
nu v'ai întors la mine, zice Domnul.

12. Pentru aceea aâ voiu face

ie Israilel Ins pentruc voiu face

ie aâ, gtete-ie, ca s chemi pre

Dumnezeul fu lsraile.

13. Pentru aceea iat eu cel ce

7. H 2 Lege 11, 17.

S. 3 2 Lege 28, 22, 39; Osie 7, 10.

10. Iezecb. 14, 19. 11. Fscere 14, 15.

întresc tunetul i fac vântul, i cel

ce vestesc la oameni pre unsul lui,

cel ce fac zorile i negura, i cel

ce m suiu [preste înlimile pmân-
tului, [Domnul Dumnezeu atotiito-

ruî numele lui.

CAP 5.

Tânguirea prorocuîui; chemarea la

pocin i cderea lui Israil.

Auzii cuvântul Domnului, care îl

iau eu asupra voastr ca plân-

gere, casa lui Israil.

2. A czut, i mai mult nu va

adaoge a se sculâ, fata lui Israil

lepdatu-s'a pre pmântul su, nu
este cine s o scoale pre ea.

3. C acestea zice Domnul Dum-
nezeu: cetatea din care ieiâ o mie,

se vor lsa o sut, i din care ieiâ

o sut, se vor lsâ zece la casa

lui Israil.

4. C acestea zice Domnul ctre
casa lui Israil: cautai-m i vei

fî vii.

5. i nu cutai Vetilul, i în Gal-

gala nu intrai, i pe ia fântâna ju-

rmântului nu trecei,c Galgala ro-

bindu-se se va robi, i Vetilul va ii

ca i cum n'ar fi.

6. Cutai pre Domnul, i fii vii,

ca s nu strluceasc ca focul casa

lui Iosif, i o va mâncâ pre ea, i
nu va H cine s sting casa lui I-

sraiî.

7. Cel ce face întru înlime ju-

decat, i pre pmânt au pus drep-

tate.

8. Ce! ce face toate i le tocme-

te, i întoarce umbra în diminea,
i ziua în noapte o întunec, cel

ce chiam apa mrii, i o vars
pre faa pmântului, Domuul Dum-
nezeu atotiitorul numele lui.

9. Cel ce împarte sfrâmare pre-

5. 2. Pilde 24, 16.

6. Isaia l, 31; Ierem. 4, 4.

9. Isaia 29, 21.
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ste trie, i ticloie preste trie a-

duce.

ÎO. Urîf-a în pori pre cel ce mu-
str, i de cuvântul cel cuvios s'a

scârbit.

U. Pentruc ai dat plmi sra-

cilor, i daruri alese ai luat dela

ei, case netede ai zidit, i nu vei

lcuî într'însele, vii poftite ai sdit,

i nu veji bea vinul lor.

12. C am cunoscut pgânttile
voastre cele multe, i pcatele voa-

stre cele tari, cci clcai pre cel

drept, i luai schimbri, i în pori

v ferii de cei sraci.

13. Pentru aceea cel ce înelege,

în vremea aceea va lâceâ, c vre-

me rea este.

Î4. Cutai binele, i nu râul, ca

s fii vii, i aâ va fi cu voi Dom-
nul Dumnezeu alofliitorul, precum

ai zis:

15. Urîf-am noi cele rele, i am
iubit cele bune, i aezai în pori

judecata, ca s miluiasc Domnul
Dumnezeu afofiitorul pre cei r-
mai ai lui Iosif.

16. Pentru aceea acestea zice Dom-
nul Dumnezeu atotiilorul

:

17. In toate uliile plângere, i în

toate cile se va zice vai! vai! Che-

mâ-se va plugarul la plângere i la

tânguire, i la cei ce tiu plângere,

i în toate cile plângere, c voiu tre-

ce prin mijlocul tu, zis-au Domnul.

18. Vai celor ce dorii de ziua Dom-
nului, c este vou ziua aceea a

Domnului, i aceasta este înfune-

rec, i nu lumin.

19. Precum când fuge omul dina-

intea leului, i'i iese înainte ursul,

i sare în cas, i'i reazem mâi-

nile sale pre perete i'l muc ar-

pele.

20. Au nu este înfunerec ziua Dom-
11. Sofon. 1, 13. 13. Mibeia 2, 3.

14. Ps. 33, 15. 15. Ps. 96, 11.

17. Ierem. 9, 16; Isaia 16, 10.

18. Ierem. 30, 7; Sofon. 1, 15; Isaia 5, 19;

Ioll 2, 2.

nului, i nu lumin i cea, care

n'are strlucire?

21. Urîf-am, lepdal-am srbto-
rile voastre, i nu voiu mirosi în-

tru adunrile voastre.

22. C de vei aduce mie arderi

de tot, i jertfele voastre nu le voiu

primi, i la cele de mânfuire ale

artrii nu voiu cufâ.

23. Strmut dela mine glasul cân-

trilor tale, i cântarea organelor

tale nu voiu auzî.

24. i se va rostogoli ca apa ju-

decata, i dreptatea ca pârîul cel

necîcat.

25. Au junghieri i jertfe mi-ai

adus mie casa lui israil în patru-

zeci de ani în pustie?

26. i ai purtat cortul lui Moloh

i steaua dumnezeului vostru Rem-
fan, chipurile acelora, cari v'ai f-
cut vou.

27. i v voiu mutâ pre voi din-

colo de Damasc, zice Domnul Dum-
nezeu afotiitor numele lui.

CAP. 6.

! Ameninarea celor mândri i desmier-
I dai cu j>ierire i robie.

Yai celor ce ursc Sionul i ce-

lor ce ndjduesc în muntele

Sarnariei, cules au stpânirile nea-

murilor, i au intrat ei.

2. Casa lui Israil, trecei toi, i
vedei la Calani, i trecei de acolo

la Ematrava. i v pogorîi de a-

colo la Ghetul celor de alt neam,

cele mai tari dintre toate împr-
iile acestea, de sunt mai multe ho-

tarele lor decât hotarele voastre.

3. Cei ce vin la ziua cea rea, i
celor ce se apropie, i se ating de

sâmbetele cele mincinoase.

4. Celor ce dorm în paturi de e-

lefant, i se rsfa întru aternu-

i. Isaia 1, 11; Ierem. 6, 20; 7, 20.

22. Pilde 21, 27. 26. Fapte 7, 42.

Q. t. Ierem. 2, 3. 4. Isaia 22, 13.
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iurile lor, i celor ce mnânc iezi

din lurme i viei sugtori din mij-

locul cirezilor.

5. Celor ce baf în palme la gla-

sul organelor, ca i cum ar sta au so-

cotit, i nu, ca cum ar fugi.

6. Celor ce beau vinul strecurat,

i cu mirurile cele mai de frunte se

ung, i nu ptimiau nimic pentru

«sfrîmarea lui îosif.

7. Pentru aceea acum robi vor li

dela începutul celor puternici, i se

va luâ rânchezatul cailor din Efraim.

8. C s'au jurat Domnul pre sine,

zice Domnul Dumnezeul puterilor,

.c am urît eu toat truliea lui îacov,

i rile lui le-am urîf, i voiu pierde

cetatea cu foi cei ce lcuesc în-

tr'însa.

9. i va 11 de vor rmânea zece

brbai într'o cas, i vor murî.

10. i vor rmâneâ ceilali, i se

vor prinde casnicii lor, i'i va sili

s scoa oasele lor din cas, i
iva zice cârmuitorilor casei: mai sunt

înc la tine? i va zice: ba numai

sunt. i va zice; taci, ca s nu nu-

meti numele Domnului.

11. C iat Domnul va porunci,

i va bate casa cea mare cu sf-

râmri i casa cea mic cu surp-
turi.

12. Au doar vor alerg în pietre

caii? Au tceâ-vor între iepe? C ai

întors întru mânie judecata, i roa-

d dreptii întru amrciune.
13. Cei ce se veselesc prin nici un

cuvânt bun, cei ce zic: au nu cu

triea noastr avem putere?

14. Pentru aceea iat eu voiu ri-

dic asuprâ voastr casa lui Israil,

neam, zice Domnul puterilor, i]v
va necji pre voi, ca s nu intrai

în Emad, i pân la pariul apusului.

6. Isaia 5, 12. 8. letem. 51, 14.

12. Ierem. 5, 28.

CAP. 7.

Vedeniile prorocului Amos despre
pedepsele urmtoare.

Aâ
mi-au artat mie Domnul Dum-

nezeu, i iat prsil de lcuste

venind de diminea, i iat un gân-

dac era Gog împratul.

2. i va fi dupce va sfâri a man-
c iarba pmântului, am zis: Doam-
ne 1 Doamnei Fie'i mil. Cine va

sculâ pre îacov? C s'a împuinat.

3. Par'i ru Doamne de acea-

sta, i nu va fi aceasta, zice Domnul.

4. Aâ mi-au artat mie Domnul
Dumnezeu, i iat au chemat jude-

cata cu foc Domnul Domnul, i a

mistuit adâncul cel mult, i a mân-
cat partea Domnului.

5. i am zis, Doamne Dumnezeule,

înceteaz. Cine va sculâ pre îacov,

c s'a împuinat?

6. Par'i ru Doamne de aceasta,

i aceasta nu va îi, zice Domnul.

7. Aâ mi-au artat mie Domnul,

i iat un brbat stând pre zid de

diamant, i în mâna lui diamant.

8. i au zis Domnul ctre mine:

ce vezi tu Amos? i am zis: dia-

mant; i au zis Domnul ctre mine:

iat eu pun diamant în mijlocul po-

porului meu Israil, mai mult nu
voiu adaoge a'l trece pre el.

9. i se vor stric capitele cele

de râs, i srbtorile lui Israil se

vor pustii, i m voiu sculâ asupra

casei lui îerovoam cu sabie.

10. i a trimis Amasia preotul în

Vetil la îerovoam împratul lui l-

sraii, zicând: turburri face asupra

ta Amos în mijlocul casei lui Israil,

nu va puteâ suferi pmântul toate

cuvintele lui.

11. C acestea zice Amos: de sa-

bie va murî îerovoam, iar Israil rob

se va duce din pmântul su.

7. 3. Isaia 26, 21; îonâ 3, 10.

8. Ierem. 1, 11: Zahr. 4, 2.

9. 4 Imp. 15, 10.

10. 3 Imp. 13, 17; Ierem. 26, 11.
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12. i a zis Amasia ctre Amos:
cel ce vezi, mergi i ie du în p-
mântul Iudei, i acolo s petreci

i acolo vei proroci.

13. Iar în Vetil nu vei mai ada-

oge a proroci, c sfinitorul împ-
ratului este, i casa împr|iei este.

14. i a rspuns Amos, i a zis

ctre Amasia: nu eram eu proroc,

nici îecior de proroc, ci pstor e-

ram scuturând dude.
"

15. i m'au luat Domnul dela oi,

i au zis Domnul ctre mine: mergi

i prorocete asupra poporului meu
Israil.

16. i acum auzi cuvântul Dom-
nului, tu zici: nu proroci asupra lui

Israil, i s nu faci turburare asu-

pra casei lui Iacov.

17. Pentru aceea acestea zice Dom-
nul: femeia la în cetate va curvl, i
fiii ti i fetele tale de sabie vor c-
deâ, i pmântul tu cu funia se

va msur, i tu vei muri în p-
mânt necurat, iar Israil se va duce

rob din pmântul su ; aa mi-au

artat mie Domnul.

CAP. 8.
Vedenie despre pierirea casei lui Israil

i foamete duhovniceasc.

Aa au artat mie Domnul Dom-
nul, i iat un vas de psrar.

2. i au zis Domnul: ce vezi tu

Amos? i am zis: un vas de p-
srar, i au zis Domnul ctre mine:

venit-a sfâritul asupra poporului

meu Israil, i mai mult nu voiu a-

daoge a trece printr'însuî.

3. i se vor vitâ podurile Bise-

ricii în ziua aceea, ziceDomnul.mult

este cel czut în iot locul, voiu a-

duce tcerea.

4. Auziji acestea cei ce zdrobii

în diminea pre cel srac i asu-

prii pre cei miei de pre pmânt.

12 lerem. 18, 18 i 1 Inrp. 9, 9.

16. lezech, 21, 2.

5. Zicând: când va trece luna si

vom vinde? i sâmbetele, i vom
deschide vistieria? Ca s facem m-
sur mic, i s mrim cumpna,
i s facem cumpn nedreapt.

6. Ca s agonisim cu argint pre

cei sraci i pre cel lipsit pentru

înclminte i din toat vânzarea

ne vom negutori?
7. Jur-se Domnul asupra seme-

îiei lui Iacov, de se vor uilâ- întru

biruin toate lucrurile voastre.

8. i pentru acestea, au nu seva
turbura pmântul? i va plânge tot

cel ce lcuete într'însul? i se va

suî ca un rîu pierirea, i seva po-

gorî ca rîul Eghipetuîui?

9. i va ii în ziua aceea zice Dom-
nul Dumnezeu: soarele va apune în

amiazzi, i lumina se va întuneca

ziua pre pmânt.
10. i voiu întoarce srbtorile

voastre întru plângere, i toate cân-

trile întru tânguire i voiu pune

preste tot mijlocul sac, i preste tot

capul pleuvire. i'l voiu pune pre

el ca plânsu! celui iubit, i pre cei

cu el ca ziua durerei.

11. lat vin zile, zice Domnul: i
voiu trimite foamete pre pmânt, nu

foamete de pâine, nici sete de ap,
ci foamete de a auzi cuvântul Dom-
nului.

12. i se vor clii apele dela mare

pân la mare, i dela miaznoapte
pân la rsrit vor alerg împrejur

cercând cuvântul Domnului, i nu'l

vor aîlâ.

13. In ziua aceea vor pieri fecioa-

rele cele frumoase i tinerii de sete*

14. Cei ce se jur pre curirea
Samariei i cei ce zic: viu este Dum-
nezeul tu Dan, i viu este Dumne-
zeul tu Versavee, vor cdeâ, i nu

se vor scula mai mult.

8. 5. Pilde 11, 1.

9. Isaia 5, 30; Ieremia 15, 9; Miheea 3, 6.

10. lerem. 6, 26: Isaia 15, 2; Tovit 2, 6;
1 Macabei 1, 41.
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CAP. 9.

Ameninarea cu pedeapsa necredincio-

ilor i întoarcerea poporului din robie.

Yzut-am pre Domnul stând pre

jertfelnic, i au zis: lovete pre-

ste cur|ifor, i se vor clti cele

dinaintea porfei, i taie spre cape-

lele tuturor, i pre cei rmai ai lor

cu sabie li voiu omorî, i nu va

scp dintre dânii fugând, i nu

va scp dintre ei cel ce scap.
2. De se vor îngropa în iad, de

acolo îi va scoate pre ei mâna mea,

i de se vor sui în cer, de acolo îi

voiu pogorî pre ei.

3. De se vor ascunde în vârful

Karmilului, de acolo îi voiu cercâ,

i îi voiu luâ pre ei; i de se vor

afunda dinaintea ochilor mei întru

adâncurile mrei, acolo voiu po-

runci balaurului, î'i va rnucâ pre ei.

4. i de se vor duce în robie îna-

intea feei vrjmailor si, acolavotu

porunci sbiei, i'iva omorî pre ei,

i voiu pune ochii mei asupra lor

spre rele, i nu spre bune.

- 5. i Domnul Dumnezeu atoitii-

torul, cel ce se atinge de pmânt,
i'î cltete, i vor plânge toji cei

c6 IHcuesc pre el, i se va sui ca

un rîu* pierirea lui, i se va pogorî

ca rîuî Eghipetului.

6. Cel ce zidete spre cer suirea

sa, i fgduina sa pre pmânt o

întemeiaz, cel ce chiam apa m-
rii, i o vars preste faja pmân-
tului, Domnul atoljiitorul numele lui.

7. Ai: nu ca fiii Etiopilor sânleji

voi mie fiii lui Israil? Zice Domnul,

au mi pre îsrail am scos din; p-
mântul Eghipetului, i pre cei de

alt neam din Kapadochia, i pre Si-

rieni din groap?
8. lat ochii Domnului Dumnezeu

9. 2. Ps. im, 7: iezecb. 26. 20 ; Jerem. 51, 53.

3. Iov 34, 22; Jerem. 23, 24.

4. Ietem. 44, 11. 5. Mibeea 1, 4. 6, Ps.
103, 3, 13. 7. Jerem. 47, 4. 8. Ioil 2, 26.

preste împrjiea pctoilor, i o
voiu pierde pre ea de pre fata p-
mântului, îns nu pân în sfârii

voiu pierde casa lui Iacov, zice

Domnul.

9. C iat eu poruncesc, i voiu

vântur întru toate neamurile casa

lui Israil, precum se vântur la vân-

lurare, i nu va câdeâ zdrobilur

pre pmânt.
10. De sabie vor muri loji pc-

toii poporului meu, cei ce zic: nu

se vor apropieâ, nici vor veni pre-

ste noi rele. , %

11. In ziua* aceea ridic-voiu cor-

tul lui David cel czut, i din nou
voiu zidi cele czute ale lui, i cete

rsturnate ale lui Ie voiu ridic, i
iari îl voiu zidi, ca în zilele n/eâ-

Cului.
,; J

:":/- Tv ,

12i Ca s m caute pre mine r-
miele oamenilor i toate neamu-
rile, preste cari se chiam numele

meu, zice Domnul, cel ce face toate

acestea.

13. lat vin zile zice Domnul: i
va apuc? -eeriul pre cules, i se

va coace strugurul întru smân,
i vor pic munii dulcea, i toate

dealurile împreun odrslite vor fi.

14. i voiu înloarqz rpbiea popo-

rului meu Israii, i vor zidi cetile

cele surpate, i vor lcul i vor sdi
vii, si vor beâ vinul lor, i vor face

grdini,, i vor mâncâ roadele lor.

15. i îi voiu sdi .pre ei în p-
mântuljor, i mai mult nu se vor

scoate din pmântul lor, care l-am

dat lor, zice, Domnul Dumnezeu a-

foifiiforul.

11. Fapte 15, 16.

13. Lev. 26, 5; Ioil 3, ÎS.

14 Isaia 65, 21 ; Ioit 3, 20.

15. Ierem 32, 41.



PROROCIA LUI AVDIE

CAP. 1.

Vedenie, despre pedeapsa Idumiilor i
mântuirea Isrilifilor.

¥edenia lui Avdie. Acestea zice

Domnul Dumnezeu Idumeii : au-

zit-am dela Domnul, i întrire la

neamuri au trimes, scula(i-v, i s
rie'^slMHnf asupra ei cu rsboiu.
"

2.
r lat mic te-am dai pre line în-

tru neamuri, necinstii eti tu foarte*

3. Trufia inimei tale te-a ridicat

pre tine cel ce lcueti îh gurile

pietrelor, cel ce înali lcaul tu,

cel ce zidi întru inima ta : cine m
va1 ariinclâ..'M pmânt ?

4. De te vei înljâ ca vulturul, i
de vei pune între stele cuibul tu,

de acolo te voiu surpâ, zice Dom-

nul.
'

-

5. De âT fl intrat la tine furi; sau

tâlhari -rio^tea; uîide te-ai fi a-

scuns? Au n'ar fî furat destule lo-

ru ? i de ar îl venit culegtori la

«ne, au n'ar fl lsat slrugtîrP?
"> ;î

6. Cum s'a cercetat .Isav, i s'a

aflat ascunsele lui? i o

7. Pân la hotare te-a trimis pre

tine, toi oamenii legturii tale au

sttut împrotiv ie, slbit-au de

ctre tine oamenii ti cei de pace,

pus-au pândiri supt tine, nu este

înjelegere înlr'înii.

8. In ziua aceea, zice Domnul

:

1. 1. Ieremia 49, 13, 14.

4. Ieremia 49, 6 i 16. 8. Isaia 29, 14.

I pierde-voiu înelepii din Idumeia,

I i înelegerea din muntele lui Isav.

9. i se vor speria rsboinicii ti

din Teman, ca s. se piarz omul
din muntele lui Isav.

10. Pentru junghierea i pentru

pgântafea cea împrotiv fratelui

tu lacov, acoperi- te -va ruinea, i
vei pieri în veac. c

11. Din ziua în care ai stâtu îm-

protivi în ziua în care robeâ cei

de alt neam puterea lui, i strinii

au intrat în porile lui, i au arunr

cat sori pentru Ierusalim, i tu e-

rai ca unul dinfr'înii.

12. S bagi în seam ziua fra-

telui tu în ziua strinilor, i nu
te veseleti de fiii lui Iuda în ziua

pierzrii lor, i s nu grieti, mari

în ziua necazului.
;

u

13. Nici s intri în, porile po-

poarelor în ziua durerilor lor, i
s nu bagi în seam i fu aduna-

rea lor în ziua pierirei lor, i s^nu
le pui si tu cu puterea lor în ziua

pierirei lor.

14. Nici s stai la .eirile lor, ca

s pierzi pre, cei ce scap «dintru, ei,

nici s opreti pre cei ce fug dela

ei în ziua necazului.

15. C aproape este ziua Dom-
nului preste toate neamurile, pre-

cum ai fcui, aâ va fl ie, rspl-

10. Facere 27, 41, 12. Mibeea 7, 8.

15. Iezecb. 35, 15.
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firea la se va rsplti în capul tu,

16. C precum ai but în muntele

cel sfânt al meu, beâ-vor toate nea-

murile vin, beâ-vor i vor înghii,

i vor îi, ca i cum n'ar fi fost.

17. Iar în muntele Sionului va fi

mântuire, i va fî sîânf, i va mo-
teni casa lui Iacov pre cei ce o au
motenit pre dânsa.

18: i va fî casa lui îacov foc, i
casa lui losif, flacr; iar casa lui

tsav trestie, i se vor aprinde asu-

pra lort i'i vor mâncâ pre ei, i
nu va S purttor de foc la casa lui

îsav, c Domnal au grit,

19. i vor moteni cei din Naghev
muntele lui îsav i cei din Sefila

pre cei de alt neam, i vor moteni
muntele lui Efraim, i câmpul Sa-

marief, i pre Veniamin,' i pre Ga-

laadita.
' -

20. i al mutriiî începutul > ace-

sta fiilor lui Israil, pmântul Ha-

naneilor pân la Sarepta, i mu-

tarea Ierusalimului pân la Eîrafa,

i vor moteni cetile Naghevului.

21. i se vor sui mântuii din

muntele Sionului, ca s izbândea-

sc asupra muntelui lui îsav, i va

fi a Domnului împria.

PROROCIA LUI IONA

CAP. 1.

Chcmareq,, neascultarea i pedeapsa
lui lon.

i a fost cuvântul Domnului ctre

Ionâ feciorul lui Ama li, zicând:

2. Scoal i mergi la Ninevi ce-

tatea cea mare,, i propoveduete

într'însa, c s'a suit strigarea r-
utii ei la mine.

3. i s'a sculat Ionâ s fug de

la fata Domnului în Tarsis, i s'a

pogorît la loppia, i a aflat o co-

rabie, care mergeâ în Tarsis, i 'a
dat chiriea sa, i a intrat într'însa,

s se duc cu dânii în Tarsis «de

la, fata Domnului. t

4. i au ridicat Domnul mare, vânt

pre mare, i s'a fcut mare furtun

pre mare i corabiea se cumpneâ
de valuri, vrând s, se sfrâme.

5. i s'au spimânfat corbierii, i
au strigat fiecare la Dumnezeul su;

16, Jeremia 25, 15, 27.

1. 2. Fac. 10, 11, 12 i 18, 20, 21.

3, Mateîu 16, 4; Lucâ 11, 30.
5. F. Hp. 27, 18, 19.

i lepdau vasele din corabie în ma-

rea ca s o uureze; i Ionâ se po-

gorîse în fundul corbiei, i dor-

meâ i hrpeâ.

6. i a venit cârmaciul la el, i
i-a zis lui: ce hrpefi fu? Scoal
i roag pre Dumnezeul 4us,s& doar

ne va mântui Dumnezeu, i nu^vom
pieri.

7. i a zis fiecare ctre vecinul

su: veniji s aruncm sorji, i s
cunoatem pentru cine este ruta-

tea aceasta asupra noastr, i au

aruncat sori, i a czut soarta pre*

Ionâ.

8. i a zis lui: spune nou,.pen-

tru cine este rutatea aceasta asu-

pra noastr? Ce este lucrul tu? i
de unde vii i încotro mergi? i din

ce ar i din care popor eti tu?

9. i a zis ctre ei: robul Dom-
nului sunt eu, i pre Domnul Dum-
nezeul cerului cinstesc eu, care au

fcut marca i uscatul.

10. i s'au înfricoat oamenii cu

fric mare, i i-au zis lui: cci ai
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fcui aceasta? Pentruc cunoscuse

oamenii, c fugeâ dela faa Domnu-
lui, c le spusese lor.

11. i i-au zis lui: ce'|i vom îace

|ie p i s se alineze marea deasu-

pra noastr? Pentruc marea se

înl i ridic mai mari valuri.

12. i a zis clre ei lonâ: luai-

m i m aruncai în mare, i se

va alin marea deasupra voastr;

c am cunoscut eu c pentru mine

s'a fcut aceast furtun ^are asu-

pra voastr*

13. i se sileau oamenii s se în-

toarc la uscat, i nu puteau c ma-

rea se înl, i se ridic mai vîr-

tos asupra lor.

14. i au strigat cfre Domnul i
au zis: nicicum Doamne s nu pie-

rim pentru sufletul omului acestuia,

i s nu dai asupra noastr sânge

drept, pentruc tu Doamne, precum

ai vrui ai fcut.

15. i au luat pre lonâ, i l-au

aruncat în mare, i a încetat ma-

rea de valurile sale.

16.i s'au temut oamenii cu mare

temere de Domnul, i au adus jertf*

lui DuinriezeuY i s'au rugat eu ru-

gciuni.

CAP. 2.

Ritgqpiunea lui lon pentru mântuire.

t au poruncit Domnul unui chit

mare s înghi pre lonâ; i a

fost lonâ în pântecele chitului trei

zilesi Jrei nopi,

2. i, s'a rugat lonâ ctre Dom-
nul^ Dtannezeul su din pântecele

chiluuiÎHi a zistirf ,
r v

3. SMgafcana întru necazul meu
ctre Domnul Dumnezeul meu, i
m'au auzit ; din pântecele iadului

strigarea mea, i au auziiglasulmeu.

4. Aruncau-i^ai întru adâncul 1-

nimii mrei, i ape ra'au încunjurat.

2. 3. Ps. 119, l.

Toate înlrile tale, i valu-

rile tale preste mine au trecut.

6. i eu am zis : lepdafu-m'anr

dela ochii fi^u doar yoiu adauge
ca s mai privesc eu la Biserica

cea
,
sfâpt :a la ? ..»*;.-.

7. Turnatu-s'au ape pân la su-

fletul meu ; adâncul cel din fund

m'a încuni'urai, afundalu-s'a capul

meu; întru crpturilemunilor m'arri

pogorît, în pmântul ale cruia în-

cuetorile sunt zvoare venice, r
s ias din stricciune vieaa mea
ctre tine Doamne Dumnezeul mm*

8. Când se siâreâ djn mine su-

fletul meu, de Domnul mi-arn adus
aminte: i s vie ctre tine rugciu-

nea mea, la sfânt Biserica ta.

9. Cei ce pzesc cele dearte r
mincinoase, i-au prsit mila lor.

10. Iar eu cu glas de laud i
de mrturisire, voiu jerifî ie; câte

am fgduit voiu dâ ie Domnului

pentru mântuirea mea.

îl. i au poruncit Doffin iii chi-

tului, i a lepdat pre lonâ la u-

scaf.

CAP. 3.

Mustrarea cea roditoare a lui lonâ.

Pocina Ninevitenilor.

i s'a fcut cuvântul Domnului c-
tre lonâ adotîa oar, zicând:

2. Scoal, i mergi în Ninevi, ce-

tatea cea mare, i propoveduete

înlr'însa dup cuvântul cel dintâiu*

care am zis ie.

3. i s'a sculat lonâ, i a mers
în Ninevi, precum i-au zis Domnul
i Ninevi erâ cetate mare lui Dum-
nezeu, cale ca de trei zile.

4. i a început lonâ a intrâ în1

cetate cale ca de o zî, i a propo-

vduit, i a zis :

5. înc trei zile, i Ninevi se va*

prpdi, i au crezut oamenii dina

7. Psalm 68, 1.

3. 5. Matei 12, 41
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ÎJinevi lui Dumnezeu, i au propo-

veduit post, i s'au îmbrca! cu saci

clela mare pân la cel mic al lor.

6. i a venif cuvântul la împra-
tul Nînevii, i s'a sculat de pre scau-

nul su, i s'a dezbrcat de hai-

nele sale, i s'a îmbrcat cu sac

i a ezut în cenue.

7. i s'a spus, i s'a poruncit în

Ninevi dela împratul i dela bo-

ierii lui, zicând : oamenii i dobi-

toacele i boii i oile s nu guste

nimic, nici s pasc, i ap s nu

beâ.

8; i s'au îmbrcat cu saci oame-

nii, r vilele n'au pscut, i au stri-

cat câtre Dumnezeu cu deadinsul,

i s'au întors fietecareîe din ca-

lea sa cea rea, i dela sirâmbta-

iea ce erâ în mâinile lor, zicând:

9. Cine tie, doar de va preâ
Tu lui Dumnezeu, i se va milo-

stivi i se va înloarce dela întrî-

Sarea mâniei sale, i nu vom pîerî.

10. i au vzut Dumnezeu lucru-

file lor, c s'au întors dela cile

îor cele rele, i au prut ru lui

dumnezeu pentru rul, care au zis

s le fac lor i n'au fcut.

CAP. A.

întristare^ hU'Iottâ K
$i mustrarea lui

Dumnezeu.

Qi s'a întristat fon cu întristare

ymare, i s'a turburat.

2. i s'a rugat Domnului, i a zis:

o Doamne 1 Au nu sunt acestea cu-

vintele mele, care am grit înc
fiind eu în pmântul meu ?

• .

3. Pentru aceasta apucasem mai

înainte s fug la Tarsis, c am
tiut c iu milostiv eti i îndurat,

îndelung rbdtor i mult milostiv",

i'ti pare ru de ruti.

9. Iecem. 18, 11-

16. Ioil 2, 14; 1 Patal 21, 15; Hmos 7, 3 ;

Isaia 26, 20; Ietetn. 18, 8.

4t. 2 Psalm 85* 4; Ioil 2, 13.

3, Eire 34, 6.

4. i acum stpâne Doamne 1 Iâ

sufletul meu dela mine, c mai bine

este mie a murî decât a fî viu.

5. i au zis Domnul ctre lonâ :

foarte te-ai suprat tu?

6. i a ieit lonâ din cetate, t a

ezut în preajma cetii, i i- a f-

cut lui acolo umbrar, i a ezut

supt dânsul la umbr, pân când

va vedeâ ce va ii cetii.

7. i au poruhei Domnul Dum-
nezeu unei cucurbete, i a crescut

preste capul lui lonâ, ca s fie um-

br deasupra capului lui, i s'l

umbreasc de necazurile lui, i s'a

bucurat lonâ pentru cucurbet, bu-

curie mare.

8. i au poruncit Dumnezeu unui

vierme a doua zî de diminea, i
a ros pre dedesupt cucurbet, i
s'a uscat.

9. i a fost dupce a rsrit soa-

relele, atf poruncit Dumnezeu u-

nui vânt cald cu zduf, i a lovit

soarele presfe capul lui lonâ, i
slbeâ, i numai trgeâ ndejde de

sufletul su, i a zis: mai bine este

mie a mur!, decât a trî.

10. i au zis Domnul Dumnezeu

ctre lonâ : foarte te-ai mâhnii tu

pentru cucurbet ? i a zis : foarte

m'am mâhnit pân la moarte.

11. i au zis Domnul: fu nu te-

ai îndurat de o cucurbet', pentru

care nu te-ai ostenit, nici o âf cre-

scut pre ea, care într'o noapte a

crescut, i într'o noapte a pierit.

12. Dar eu, cum s m îndur de

Ninevj cetatea cea mare; întru care

lcuesc mai mult d'c&L o sut i
douzeci de mii de oameni, cart

nu'i cunoteau dreapta lor, nici stân-

ga lor,, i dobitoacele lor multe ?



PRO ROCI A LUI MIHEEA

GAP.1.
Prorocie despre pnstiirea ludeei i Sa-

> mârieifpmtrU deparirea dela

Dumnezeu. ,,r

Oi a fost cuvântul Domnului ctre
yMiheia Morasfitul în zilele lui loa-

fam i ale lui Ahaz i ale lui Eze-

chia împrailor Iudei, pentru cele

ce a vzui de Samaria i de Ieru-

salim.

2. Auzii popoare cuvintele i s
iâ aminte pmântul, i foi cei de

pre dânsul, i va fî Domnul Dumne-

zeu întru voi spre mrturie, Domnul

din casa cea sfânt a sa.

3. C iat Domnul vâ iei din lo-

cul su, i se va pogorî i se va

sui presfe înlimile pmântului.

4. i se vor cutremur munii supt

dânsul i vile se vor topi ca ceara

de faa focului, i ca apa ce curge

în Io?.
s

5. Pentru pgântatea lui Iacov

loate acestea i pentru pcatul ca-

sei lui Israil, .care este pgântatea

ju i
Iacov? Au nu este Samaria? i

care este pcatul casei lui Iuda ? Au

nU este Ierusalimul?

6. l voiu pune Samaria spre paz
poamelor arinei i spre sdire vîei

i voiu surpâ în prpastie pietrile

e{ (
i voiu descoperi temeliile ei.

T^TÎetem. 26, 18.

2. S 2 kege 32, 1; Isaia 1, 2.

? Isaia 26, 21

4 fltnos 9, 5; Ps. 96, 5, Naum 1, 5.

7. i toate cele cioplite ale ei le
vor sfrâm, i toate agonisitele ei

le vor arde cu foc, i pre toi idolii

ei îi voiu pune întru pierdere, c
din ploile curviei le-a adunat, i din
plile curviei le-a întors. t

8
- Pentru aceasta va plânge i se

va tângui, umblâ-va descul i goa-
l, îace-va tânguire ca a balaurilor
i Plângere ca a fetelor sirinilor.

9. C s'a lit rana ei, pentruc
a venit pân la Iuda, i a atins pân
la poarta poporului meu, pân la
Ierusalim.

10. Cei din Ghet s nu v mrii
i cei din Enachim nu plnuii din
cas rîs, cu pmânt presrai rîsul
vostru. _

11. Ceea ce lcuete bine cetile
ei, n'a ieit ceea ce lcuete în Se-
naar s plâng caa, care este li-

pit de ea. luâ-va dela voi rana du-
rerei.

12. Cine a început întru bune ce-
îeea ce lcuete dureri? C s'a po-
gorîf rele dela Pomnul presle por-
ile. Ierusalimului.

13. Ropotul carelor i al clre-
ilor, ceieea ce lcuete în Lahis,
începtoare este pcaiului fetei Si-
onului, c întru tine s'au aflat pgl-
ntile lu i israil.

*, Iov 30, 29.

V?1mi 30
,'

12 i 15, 18.
10. 2 Imp. l, 21; Ierem. 6, 26.
11. Isaia 47, 3, Is. Nav. 19 33.
12. Hmos 3, 6.
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14. Pentru aceea va pre cei

ce se trimit pân la motenirea.Che-
lului, case dearte îndeert s'au f-

cut împrailor hu" Jsraiî.

15. Pân ce moteni vor aduce

ie ceea ce lcuefr în Lahis; mo-
tenire pân la Odolam va veni m-
rirea fetei lui israil.

I6f Rade-te i te tunde pentru fiii

c^i^itfbiî aî" ti; lfete'i p!euvirca

ta, ca vulturul, c robi s'au dus din

tine. •

-

:

; CAP. 2, '* .-'-

Frdelegile fiilor lui Israil iprezi-
; C cerea robiei lor.

Fcutu-s'au gândind otenele, i
lucrând rele întru aternuturile

lor i odat cu ziua le sâvârlau

acelea-;.c n'au ridicat ctre Dup-
nezeu mâinile ior.

2. i pofteâ arini, i jefuiâ pre

sraci, i case asupreâ, i prdâ pre

brbat i casa lui, pre brbat i mo-

tenirea lui.

3. Pentru aceea acestea zice Dom-
nul ; iat eu gândesc asupra nea-

mului acestuia rele, din care nu ve|i

ridic grumazii votri i nu vei um-
bl drepi, c vremea rea este.

4. In ziua aceea luâ-se-va asupra

voastr pild, i se va plânge plân-

gere cu viers zicând : cu necaz
ne-arn^necjit, partea poporului meu
se msur cu funiea, i nu er cine

s'l opreasc, ca s'l abat pre el,

arinile yoasire s'au împrit.

5. Pentru aceea nu va fî ie cel

cc arunc funie întru motenire, în-

tru adunarea Domnului.

6. Nu plângei cu lacrmi, nici s
se tânguiasc pentru acestea, pcn-

lruc nu va lepd ocrile.

7. Cel ce zice : casa lui Iacov a

16. Isaia 15, 2, 3

2. 1- Ps. 35, 4 ; Osie 7, 6.

2. Isaia 5» 9. cfl Hmos 5, 13.

5. H 2 Lege 32. 8.
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mâniat pre Duhul Domnului, au nu
sunt acestea izvodirile lui? Au nu
sunt cuvintele lui bune cu el? i
drepte a umblat?

8. ..i mai înfâiu, poporul meu a

sttut întru yrâjb asupra pcii lui,

pielea iui o au jupuit, ca s iâ n*
dejdea zdrobiturilor/sboiului.

9. Pentru aceea povuiforii po-

porului meu se vor lepd din ca-

sele desftrilor saie, pentru izvo-

dirile cele rele ale ior s'au lepdat.

Apropiai-v de munii cei venici.

10. Scoal-fe i umbl, c, nu este

ie aceasta odihn; pentru necur-
ie v'ai stricat cu stricare.

11. Fugit-ai negonindu^v nimeni,

duhul minciuna a oprit, picat-a ie

în vin i în beie, i va fi din pi-

ctura poporului acestuia.

12. Adunându-se se va adun Ia-

cov cu toi, ateptând voiu atepta

pre cei rmai ai lui Israil, într'un

loc voiu pune urîrea Lor, ca oile în-

tru strimtoare, ca turma în mijlocul

zcerii sale, scoate-se-vor din oa-

meni.

13. Sue-te prin ruptur înaintea

feii lor, tiai-au, i au trecut poarta,

i au ieit prin ea, i a ieit i îm-

pratul lor înaintea feii lor, i Dom-
nul îi va povui pre ei. . . .

CAP. 3.

Frdelegile cpeteniilor lumeti i
preoeti.

Oi va zice: auzii acestea^ cpete-

niile casei lui lcov, i cei rmai
ai casei lui Israil, au nu este vou
a cunoate judecata?

2. Cei ce urîi cele bune, i c-
utai cele rele', i jefuii pieile lor

dela ei, i crnurile lor de pre oa-

sele lor.

3. Precum au mâncat crnurile

poporului meu, i pieile lor le-au ju-

8. Ievemia 6, 14. 10. Lev, 18, 24, 25.

11. Isaia 30, 10.
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puii de pre dânii, i oasele lor le-au

frânt i le-au împrit ca trupurile

în cldri, i ca carnea în oal,

4. Aâ vor strig ctre Domnul,

i nu'i va auzi pre ei, i va întoarce

faa sa de ctre ei în vremea aceea;

pentruc au fcut vicleug întru iz-

vodirile sale asupra lor.

5. Acestea zice" Dbmhuî asupra

prorocilor celor ce amgesc pre po-

porul meu: cei ce muc cu diîr|ii

si, i mrturisesc pace preste ei,

i nu s'au tfafîn gura lor, ridicat au

asupra' iui rsboiu.

6. Pentru aceea noapte va fl vou
din vedere, i întunerec va fi vou
din"vrji, i va apune soarele pre-

ste proroci, i va întunec preste

ei ziua.

7. i se vor ruinâ cei ce vd
vise, i se vor batjocori vrjitorii,

i vor gri asupra lor to i, c nu

eslecinl s'i asculi* pre ei.

8. De hu voiu umplcâ eu triea

cu^ Duhul Domnului i cu judecat

\ cu putere, ca si vestesc lui la-

cov pgâritile sale i lui Israil

pcatele sale.

9. Auzii acestea povuiforii ca-

sei îtfi Tacov i ceilali ai casei lui

Israih cei ce urîi judecata i toate

cele drepte le rsvrtîii. 1

10. Cei ce zidii Sionul cu sân-

giuri^ i Ierusalimul cu strâmbti.
11. Povuiioni lui pentru daruri

judecau, i preoii lui pentru plat

rspundeau, i prorocii lui pentru ar-

gint vrjeau, i pre Domnul se o-

dihneau, zicând: au nu este Domnul
întru noi? Nu vor veni asupra noa-

str rele. i

12. Pentru aceea pentru voi, Si-

onul ca o arin se va ar, i Ie-

rusalimul ca o pzitoare de poame

3. 4. Isaia l, 15; Ierem. 14, 13; Iezecb. 8, 18.

6. Isaia 5, 30; Osie 4, 5. 8. Isaia 58, 1.

10. Iezecb. 22, 27. ii.Sofon. 3, 3.

12. letetn. 26, 18.

va îî, i muntele casei întru desi
de dumbrav.

GAP. 4.

Profeie despre ehemarep neamurilor
i istovirea din fobe. ,

i va fl în zilele cele de apoi ar-
tat muntele Domnului, gata pre

vârfurile munilor, i se va înl
mai pre sus de dealuri, i vor a-

lergâ la dânsul popoarele.
_ , f

2. i vor merge popoare multe,

i vor zice: venii s ne suim în

muntele Domnului i în casa Dum-
nezeului lui lacov, i vor art nou
calea lui, i vom umbl pre cr-
rile lui, c din Sion va ieî legea|

i cuvântul Domnului din Ierusalim.

3. ' i va judec între popoare

mMk, i va mustr neamuri tari,

pân departe, i vor tiâ sbiile lor

s fac pluguri, i suliele s fac
seceri; i mal rnuH neam preste

neam nu va lu sabie, i nicidecutrt

nu vor înv a se rsboî.

4. i se va odihni fiecare supt

via sa i fiecare supt smochinul

su, i nu va fi cine s înfricoeze,

c gura Domnului alotiUorului a

grit acesfeâ. ?

1 5. C toate popoarele vor umbl
fiecare în clea sa, iar noi vom um-
bl întru numele Domnului Dumne-
zeului nostru în veac, i mai de-

parte.
"'

i

6. In ziua aceea, zice Domnul:
adunâ-voiu pre cea sfrâmat, i pre

cea lepdat voiu- lu î pre cari

t-am lepdat. 1 '

7. i voiu pune pre cea sfrâmat
întru rmi, î pre cea lepdat
întru neam tare, iv împrî Dom-
nul preste ei în muntele Sionului

de acum i pân în veac.

4.. 1. Ierem. 3, 17.

2. Isaia 2, 2, 3; 11, 10; Rom. 15, 12; Ie?

remia 31, 6. 3. Isaia 2, 4. 4. Zahp.r. 3, 10.

5. Zab. 10, 12. 6. Sofon. 3, 19; Pe. 2, 5.

7. Isaia 16, 5; Dan. 7, 14, 27 i 2, 44.
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8. i iu turnul turmei cel prfuit,

fata Sionului, la tine va veni i va

intr sipânieâ cea dinfâiu. împ-
riea din Vavilon la fata Ierusali-

mului.
:

''• !t

9. i acum pentruce ai cunoscut

rele? Au nu erâ împrat {ie?' Sau

sfatul tu a pierit; c le-au cuprins

pre tine dureri, ca ale ceea ce nate ?

10. Chinuete-te i teîmbrbteaz
i te apropie fata Sionului, ca ceea

ce nate, c acum vei ieî din ce-

tate, i vei lcuî în câmp, i vei veni

plin la Vaviîonvdfâcdto te vlzbvl
i de acolo^eivâ rscumpr Dom-
nul Dumnezeul^tu din mâna vrj-

mailor ti.
*

- ^" v
*

11. i acum s'au adunat asupra

la neamuri multe, zicând: bucurâ-

ne-vom l vor vedeâ în Sion ochii

notri. '

•

5*12? lai- ei n'au
s

cunoscut gândul

Domnului, i n'au îneles sfatul lui,

c i-au adunat pre ei ca znopii în

arie.

13. Scoal-te i'i treer pre ei fata

Sionului, c voiu pune coarnele tale

de fier, i unghiile tale le voiu pune

de aram, i vei sfrâm cu ele po-

poare multe, i vei sfintî Domnului
mulimea lor i îria lor Domnului

atot pmântul.

CAP. 5.

Profeie despre naMrea j lui Mesia
întoarcerea! metimurilor,

A cum se va îngrdî cu gard fata

jfi.lui Efraim, strâmtoare a pus a-

supra noastr; cu foîg vor îovî pre-

ste obraz pre neamurile lui Israil.

' 2. i tu Vitleime casa Eufratului,

mic eti a fi întru miile Iudei, c
dintru tine va ieî mie, ca s fie

povluitor lui Israil, i ieirile lui

din început, din zilele veacului.

8. Luca 1, 32. 9. Ierem. 8, 18; 19.
13. letem. 51, 44; Sofon. 3, 19. 20.

5. 2. Isaia 2, 2-4; Pilde 8, 23; loan 1, l;

Mateiu 2, 6; loan 7, 42.

3. Pentru aceasta da'i-va pre ei

pân la vremea Când nsctoarea
v tite, i rmiele rfra$lorHor

se vor întoarce la fiii lui Israil.

4. i va st i va vedeâ, i va pa-

te turma sa cu trie Domnul, i în-

tru slava numelui Domnului Dunv>

nezeului su vor fî, pentruc acum
se vor mri pân la marginile p-
mântului.

5. i va fl aceast pace, când va

venî Asur pre pmântul vostru, i
când va intr în tara voastr, i se

vor scul asupra lui apte pstori

i opt cpetenii de oameni.

6. i vor pate pre Asur cu sa-

bie, i pmântul lui Nemvrod cu

anul lui; i va mântui de Asur,

când va venî pre pmântul^ vostru

i când va intr în hotarele voastre.

,7. î va fi rmifa lui Iacov în-

tru neamuri în mijloc de popoare

multe, ca roua ce cade dela Dom-
nul i ca mieii pre troscot, ca s
nu e adune nici unul, nici s stea

întru fiii oamenUorr

8. i va îl rmi(a Iui Iacov în-

tru popoare în mijloc de popoare

multe, ca leul între vite în codru,

i ca puiul de leu întru turme de

oi, ca i cum ar trece, i împrind
va rpi i nu va fî cine s scoat,

i 9. lnlt-se-va mâna ta presfe cei

i ce te necjesc pre tine, i toi vrj-

maii ti vor pieri.

10. i va îi în ziua aceea, zice

Domnul: voiu ucide caii ti din mi-

jlocul tu i voiu pierde carele tale.

11. i voiu surp cetile pmân-
tului tu, i voiu stric toate întri-

rile tale.
4

12. i voiu pierde fermectoriile

tale din /mâinile tale i nu vor fî

întru tine cine s vorbeasc.

13. i voiu pierde cele cioplite ale

tale, i stâlpii ti din mijlocul tu,

5. Efes 2, 14; Zah, 9, 10,
6. Isaia 13, 2, 3. 7. H 2 Lege 32, 2.

10. Osie 14, 4.
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i nu te vei închin mai muil lu-

crurilor mâinilor laic.

14. i voiu tia desiurile dinimi-

jlocul fu.ii voiu stric cetile laie.

15. i voiu îace cu mânie i cu

iuime izbând întru neamuri, pen-

truc n'au ascultai.

CAP. 6.

Jertfele plcute Domnului i amenin-

area cu pedepse pentru frdelegi.

Auzifi dar, cele ce au zis Dom-
nul: scoal-te i le judec asu-

pra munilor, i s auz dealurile

glasul lu.

2. Auzii muni judecaia Domnu-
lui, i vile temeliile pmântului, c
judecat este Domnului asupra po-

porului su, i cu Israil se va în-

treb.

3. Poporul meu, ce am fcut ie,

sau cu ce le-am întristai, sau cu ce

fe-arn îngreuiat? Rspunde mie.

4. Pentruc le-am scos din p-
mânlul Eghipeului i din casa ro-

biei te-am mântuit, i am trimis îna-

intea feei tale pre Moisî i pre A-

ron i pre Mariam.

5. Poporul meu adu'i aminte ce

a sftuit asupra ta Valac împra-
tul Moavului? i cei-a rspuns Va-

laam feciorul lui Veor dela Shsni

pân la Galgal, ca s se cunoasc
dreptatea Domnului.

6. Cu ce voiu înlîmpinâ pre Dom-
nul ? Primi-voiu pre Dumnezeul meu
cel. înalt? Au îndupleca'l-voiu pre

el cu arderi de iot, cu viei de un

an?
7. Au va binevoi Domnul înlru

mii de berbeci, au înlru zeci de mii

de api grai? Au dâ-voiu cele în-

lâiu nscute ale mele pentru pgâ-

13. Isaîa 2, 20
Q. 2. Isaia 1, 18 i 43, 26; Osie 4, 1.

3. 1 Imp. 12, 3; 'ierem. 2, 5.

4. Ps. 76, 19.

5. Numet. 2*, 5, 6, 7.

7. Ierem. 6, 20.

nlate, rodul pântecelui meu pentru

pcatul sufletului meu?
8. Au spusu-i-au ie omule ce este

bun? Sau ce cere Domnul dela line

fr numai s faci judecat i s
iubeti mila, i s fii gaia a merge

cu Domnul Dumnezeul tu?
9. Glasul Domnului preste cetate

se va strig, l va mântuî pre cei

ce se tem de numele lui, ascult

neamule, i cine va împodobi ce-

tatea? ,

:

10. Au focul i casa celui frde-
lege, care strânge avuii nedrepte»

i cu semeie nedreapt?
11. Au îndreptâ-se*va în cumpn

cel frdelege? i în sac msurile

înelciunii ?

12. Dintru care ia umplut de

pgântale avuiile sale, i cei ce

lcuesc înlr'însa au gril minciuni,

i limba lor s'a înlat în gura lor.

13. i eu voiu începe a te bate

pre line, pierde-le-voiu pentru p-
catele tale.

14. Tu vei mâncâ i nu te vei

slurâ i te voiu lepd pre, tine

întru line, i vei apuc i nu vei

scp, i ori câi vor scp, la sa-

bie se vor d.
15. Tu vei semnâ, i nu vel se-

cer, tu vei stoarce mslina, t nu

te vei unge cu untdelemn, i stru-

gurul, i nu vei beâ vin, i vor piert

legiuirile poporului meu.

16. i ai pzit îndreptrile lui

Zamvri, t toate lucrurile casei lui

Ahaav, i ai umblat în cile lor,

ca s te dau pre tine în pierire, i
pre cei ce lcuesc înlr'însa spre u-
erare, i ocrile popoarelor vei lua.

8. H 2 Lege 10, 12.

10. Lev. 19, 36; Pilde 11, 1.

13. Lev. 26, 16; R 2 Lege 28, 15, 32, 25 ;

Malah. 2, 2.

14. Osie 4, iOv Lev. 26, 26.
15. a 2 Lege 28 , 38; Hgbeu 1, 6.

16. 3 Imp. 16, 25.



MIHEEA 7 1083

CAP. 7.

Mustrarea Iudeilor ifgduina Dom-
nului pentru izbvirea de robie.

Vai mie! C m'am fcU ca cel

ce adun paie îa secere, i ca

cel ce poghircete la cules, când

nu este strugur de mâncat, cele

dintâlu rodite sunt, care a poftit

sufletul meu.

2. Vai mie suflete 1 C a pierit

cel credincios de pre pmânf,,i cel

ce face dreptate întru oameni nu

este, fofi spre sângiuri judeej, fie-

care pre aproapele su necjete
cu necaz.

3. Spre ru mâinile sale le gtesc,

cel mai mare cere, i judectorul

cuvinte de pace a grit, pofta su-

fletului su este.

4. i voiu luâ buntile lor, ca

moliea ce mnânc, i umbl spre

îndreptare în ziua cercetrii, vai !

vai 1 Rspltirile tale au venit, acum
vor iî plângerile lor.

j
5. Nu vîncredei în prieteni, nici

( ndjduii în povuitori, i celeea

( ce se culc înfr'un paf cu tine, p-
1 zete-te s nu'l încredinfezi cevâ.

[ 6. C feciorul ocrfe pre iat,

fata se va sculâ asupra mumei sale,

nora asupra soacrei sale, vrjmaii
omului toi cei ce sunt în casa lui.

7. Iar eu spre Domnul voiu cutâ,

ateptâ-voiu întru Dumnezeu mân-
tuitorul meu, auzi-m-va Dumnezeul
meu.

8. Nu te bucura asupra mea vrj-

maa mea, c am czut im voiu

sculâ, c de voiu edeâ întru înfu-

nerec, Domnul m va luminâ.

9. Mâniea Domnului o voiu su-

feri, c am pctuit lui, pân va

îndrept el dreptatea mea, i va

face judecata mea, i m va scoate

7. 5. Mateiu 10, 36, Ps. 11, 2 i 27, 4; Ier.

9, 4 6. Mat. 10, 36.

8. Isaia 14, 29; Ps. 26, 1 ; Pilde 24, 16 ;

Hvdie l, 12.

la lumin, i voiu vedeâ dreplatea

lui.

10. i va' vedeâ vrjmaa mea,

i se va îmbrc cu ruine, ceeace

ziceâ ctre mine: unde este Domnul

Dumnezeul tu? ochii mei o vor

vedeâ pre ea, acum va îî spre cl-

care, ca fina în ci.

11. Ziua ungerii crmizii, pieri-

rea fa ziua aceea, i va lepda le-

giuirile fale ziua aceea.

12. i cetile fale vor veni spre

risipire i spre împrfeal Airie-

nilor, i cetfile tale cele lari la îm-

preal dela Tir pân Ia rîu, i de

la mare pân la mare, i dela munte

pân la munte.

13. i va fî pmântul spre pu-

stiire împreun cu cei ce lcuesc

pre el pentru rodurile izvodirilor lor.

14. Pate poporul tu cu toiagul

tu, oile motenirii taie, cele ce l-

cuesc de sine la dumbrav în mij-

locul Karmiluiui, pate-vor Vasani-

tida, i Gaiaaditida ca zilele vea-

cului.

15. i ca în zilele ieirei tale din

Eghipet, vefi vedeâ lucruri minunate.

16. Vedeâ-vor neamurile, i se

vor ruinâ, i din toat vîrfufea lor

pune-vor mâinile prestegura sa, ure-

chile lor vor asurzi.

17. Linge-vor râna ca erpii ce

se târsc pre pmânt, furburâ-se-

vor întru închiderea sa, de Domnul

Dumnezeul nostru se vor spâimântâ

i se vor teme de tine.

18. Cine este Dumnezeu precum

eti tu? Cel ce tergi frdelegile,

i covâreti pgântjile celor r-
mai ai motenirii lui, n'au \\nui

întru mrturie mânia sa, c voitor

de mil este.

10 Ioil 2, 17; Ps. 78, 10.

11. Hmos 9, 11.

13. Ierem. 21, 14.

14. Isaia 40, 11; Zabat. 11, 4.

17. Isaia 65, 25.

18. letem. 10, 6; Fapte 10, 43; Eire 34, 6.
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19. Infoarce-se-va, i ne vamilui

pre noi, afundâ-va nedreptile noa-

sire i se vor lepd în fundurile

mrii loate pcatele noastre.

20. Dâ-va spre adevr lui Iacov,

mil lui Avraam, precum s'au jurat

prinilor notri în zilele cele mai

dinainte.

PROROGI A LUI NAUM

CAP. 1.

Mrirea i puterea lui Dumnezeu îm-

protiva vrjmailor si.

Luarea Ninevi, cartea vedeniei lui

Naum al lui Elcheseu.

2. Dumnezeu este râvnifor, i Dom-
nul izbânditor, Domnul cel ce iz-

bândete cu mânie, Domnul izbân-

dete asupra vrjmailor si, i pier-

de pre protivnicii si.

3. Domnul este îndelung rbd-
tor, i mare este friea lui, i pre

cel nevinovat nu'l va îace vinovat

Domnul, întru sfârii i întru cu-

tremur este calea tui, i norii sunt

praful picioarelor lui.

e
4. Cel ce înîricoaz marea, i o

usuc pre ea, i toate rîurile le de-

art, împuinatu-s'a Vasanitida i
Carmilul, i cele înflorite ale Uva-
nului s'au sfârit.

5. Munii s'au cutremurat de el,

i dealurile s'au cltit, i s'a îngro-

zit pmântul de faa lui, toat lu-

mea i foi cei ce lcuesc într'însa.

6. De faa mâniei lui cine va pu-

teâ suferi? i cine va stâ înaintea

Juimei mâniei lui? Mâniea lui to-

pete stpâniri, i pietrile s'au sî-

rîmat dinaintea lui.

7. Bun este Domnul celor ce'l a-

leapf pre el în ziua necazului, i
cunoate pre cei ce se tem de el.

8. i întru potopul ce trece, sfâr-

it va face pre cei ce se scoal a-

supr, i pre vrjmaii lui goni'i-va

înrunefecul.

9. Ce socotii asupra Domnului?
Sfârit el va face, nu va izbândi de

dou ori întru aceea întru necaz.

10. C pân la temeiul lui se va

înelenî, i ca o fasole învtuindu-

se se va mâncâ, i ca iiesfiea cea

plin de uscciune.

11. Dintru fine va iei gând de

rele asupra Domnului, sftuindu-se

împrofivifoare.

12. Acestea zice Domnul, cel ce

stpânete preste ape multe, i aâ
se vor împri, i auzul tu nu se

va auzi mai mult.

13. i acum voiu zdrobi toiagul

lui dela tine, i legturile tale voiu

rumpe.

14. i va porunci pentru tine Dom-
nul, nu se va semnâ mal mult din

numele tu, din casa Dumnezeului

tu pierde-voiu cele cioplite i cele

vrsate, pune-le-voiu mormântul tu,

c grabnice sunt.

15. lat preste muni picioarele

celui ce bihevestete, i ale celui

ce vestete 'pate. Serbeaz ludo sr-
btorile fale, plinete fgduinele
fale, c nu vor adaoge mai mulf a

trece prin fine spre vechime, sfâr-

itu-s'au, pierit-au.

1. 2. n 2 Lege 32, 43.

3. Eire 34, 6, T, Ps. 18, 8.

4. IsaiaSO, 2; Ps. 103,29. 5. Miheia 1, 4. 15. Isaia 52, 7; Romani 10, ÎS.
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CAP. 2.

Prorocie desre drâmarea cetei
Ninevi.

Suilu-s'au suflând în faa ta cel ce

scoate din necaz, strejuete ca-

îea, înfrete'fi mijlocul, îmbrb-
teaz-fe cu vîrtute foarte.

2. C au întors Domnul ocara lui

lacov, ca ocara lui Israil, c scutu-

rând i-a scuturat pre ei i viele lor.

3. Strica t-au armele puterniciei lor

din oameni, brbai tari batjocorind

în foc, frânele carelor lor în ziua

gtirii lui, i clreii ;se vor gâlce-

vi în ci.

4. i se vor amesteca carele, i
se vor lovî în ulii. Vederea lor ca

fcliile focului i ca fulgerile ce a-

learg.

5. i'i vor aduce aminte boierii

lor, i vor fug? ziua, i vor slbi

întru cltoriea sa, i se vor grbî
Ia ziduri, i vor gti aprrile lor.

6. Porile cetilor s'au deschis,

i casele cele împrteti au czut,

i temelia s'a descoperit, i vâ- teni

nu se suia.

7. i slujnicile ei se aduceau ca

porumbiele, grind întru inimele

îor.

8. i Ninevi, ca o scldtoare de

ap apele ei, i ei fugind n'au sf-

lut, i nu erâ cine s priveasc.

9. Jeluia argintul, jefuiâ aurul, i
nu erâ sfârit podoabei ei; îngreu-

iatu-s'a mai mult decât toate vasele

cele poftite ale ei.

10. Scuturare i smâncitur i un-

dezare i frângerea inimii i slbi-

rea genunchelor i dureri presfe tot

oldul, i faa tuturor ca arsura

oalei.

11. Unde este lcaul leilor i p-
unea puilor leilor? Unde a mers

leul ca s între acolo puiul leului,

i nu este cine s sperie?

2. 2. Isaia 10, 12.

12. Leul' a rpit de ajuns puilor

si, i a sugrumat leilor si, i a

umplut de vânat cuibul su i l-

caul su rde jaf.

13. Iat eu asupra ta, zice Dom-
nul atotiitorul; i voiu arde cu foc

mulimea ta, i pre leii ti îi va

mâncâ sabiea, i voiu pierde de

pre pmânt vânatul tu, i nu se

vor auzî mai mult faptele fale.

CAP. 3.

Frdelegile Ninevei i pustiirea ei.

0 cetatea sângiurilorl Toat min-

cinoas plin de strâmbtate, nu
se va pipî vânatul.

2. Glasul biciurilor i glasul cu-

tremurului roatelor i al calului ce

tuge i al carului ce hurduete.

3. i al clreului ce încalic, i
al sbiei ce lucete, i al armelor

ce fulger, i al mulimei celor r-
nii, i al grelei cderi, i nu erâ

sfârit neamurilor ei ; i vor slbi

în trupurile sale de mulimea curviei.

4. Curv frumoas i vesel po-

vjuitoarea farmecelor, care vinde

neamuri cu curvia sa i popoare

cu fermectori !le sale.

5. lat eu asupra ta, zice Dom-
nul atotiitorul; i voiu descoperi

cele dinapoia ta înaintea feei fale,

i voiu arlâ neamurilor ruinea ta

i împriilor ocara ta.

6. i voiu îepdâ preste tine u-

râciune dup necuriile tale, i te

voiu pune spre pild.

7. i va R tot cel ce te va vede,
se va pogorî dela line i va zice:

ticloasa Ninevi, cine o va plânge

pre ea? De unde voiu cerca mân-

gâere ei?

8. Gtete parte, întocmete coard,

gtete partea lui Amon, ceea ce

lcuete în rîuri, ap este împre-

3. 1. Iezecb. 24, 9; Hvac. 2, 12.

5. Isaia 47, 3; lerem. 13, 26,
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jurul ei, a creea începui este ma-

rea i apa zidurile ei,

9. i Etiopia triea ei, i Eghipe-

tul, i nu este sfârit fugirei tale i
Livienii s'au fcut ajutor ei.

10. i ea în streintafe se va duce

roab, l pre pruncii ei îi vor trânti

la începutul tuturor cilor ei, i pen-

tru toate cele scumpe ale ei, vor

arunc sori, i lofi boierii ei se

vor legâ cu clui.
îl. i tu te vei îmbtâ i vei ii

trecut cu vederea, i tu vei cerc

fie stare dela vrjmai.
12. Toate triile tale ca smochi-

nul, care are priveghetor, de se vor

clti vor cdea în gura celui ce m-
nânc.

13. Iat poporul tu ca muerile

întru tine, vrjmailor ti deschi-

zându-se, se vor deschide porile p
mântutui tu, i vamâncâ focul z-
voarele tale.

14. Ap de încunjurare trage'i ie,

i line întririle tale, intr în tin

i calc cu pate, i f mai tare de

cât crmida.
15. Acolo te va mâncâ focul, pîer-

de-te-va sabia, mâncâ-te-va ca l-
custa, i le vei îngreuiâ ca gân-

dacul.

16. Inmulfif-ai neguforiile tale

mai mult decât stelele cerului. Gân-

dacul s'a pornit i a zburat..,

17. Srit-a ca greerul, amestec-
tura ta ca lcusta, care se suie pre

gard în ziua frigului, soarele a r-
srit i ea a zburat, i n'a cunoscut

locul ei. Vai lori

18. Dormitaf-au pstorii ti, îm-

pratul Asirienilor a adormit pre cei

tari ai ti, mers-a poporul tu în

muni, i nu er cine s'i spriji-

neasc.
19. Nu este vindecare zdrobirei

fale, umflafu-s'a rana la. Toi cei ce

au auzit vestea ta, vor bate în pal-

me asupra fa, c asupra cui n'a ve-

nit rutatea fa pururea?

19. Icrkn. 46, 11.



PROROCIA LUI AVACUM

CAP. 1.

Plângerea Prorocului fentru frde-
legile Iudei. Pedeapsa lui Dumnezeu

frin Haidei nvlitori.

Vedenia care a vzut Avacum pro-

rocul.

2. Pân când Doamne voiu striga

i nu vei auzi? Strigâ-voiu ctre

line asuprindu-m i nu vei mântui?

3. PentrucS' mi-ai artat mie o-

stenele i dureri? Ca s vz necaz

i pgântate? înaintea mea s'a f-

cut judecat i judectorul iâ da-

ruri.

4. Pentru aceea s'a clcat iegea,

i nu iese la sfârit judecata, pen-

truc cel necredincios biruete a-

supra celui drept, pentru aceea va

iei judecat îndrtnic.

5. Vedei defimtorilor, i privii

i v minunai de cele minunate,

i pieriji, c lucrul lucrez eu în zi-

lele voastre, care nu'l veti crede, de'l

va povesti netine.

6. C iat eu ridic pre Haldei

neamul cel amar t iute, cel ce um-

bl preste limile pmântului, ca

s moteneasc lcaurile nu ale

sale.

7. Înfricoat i luminat este, din-

tru dânsul judecata lui va fi, i lua-

rea lui dintru dânsul va tei,

i. 4. Ierem. 6, 26, 28.

5. F. Hp. 13, 41.

8. i vor sri mai tare decât par-

doii caii lui, i mai iufi decât lupii

Araviei, i vor înclicâ clrefii lut

i se vor porni de departe, i vor

zbura ca vulturul cel gata a mâncâ.
9. Pierire asupra celor necredin-

cioi va veni, stând împrotiv cu

feele lor din preajm, i va adun
ca nesipul robimea.

10. i el întru împra{i se va de-

sffâ, i tiranii de batjocur vor fi

lui i el de toat tria va râde, l
va pune an, i o va supune lui.

11. Atunci va schimba duhul, i
va trece i se va milostivi, aceasta

este tria Dumnezeului meu.

12. Au nu tu din începui Doamne
Dumnezeul cel sfânt al meu ? i nu
vom muri; Doamnei Intru judecat
l-ai pus pre el, i m'a fcut ca s
art învtura lui.

13. Curat este ochiul, ca s nu
vaz rele, i s nu priveasc pre-

ste ostenelele durerii, pentru ce pri-

veti creste cei hulitori? Au fceâ-

vei când va înghifl cel necredincios

pre cel drept?

14. i vei face pre oameni ca pe-

tii mrii, i ca jivintle care n'au

povfuifor.

15. Pierirea cu undinja a smuls,

i 1-a tras pre el cu mreaja, i 1-a

8. Ierem. 5, 6; Sofon. 3, 3.

13. Ierem. 12, 1.

15. Hmos 4, 2.
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adunat pre el cu nvoadele sale,

pentru aceasta veseîî-se-va, i se

va bucur inima lui.

!6. Pentru aceasta jertfî*va nvo-
dului su, i va tmâiâ mrejii sa!e,

c, cu ele a îngrat partea sa, i
mâncrile lui alese.

17. Pentru aceea aruncâ-va mreaja

sa, i pururea a ucide neamuri nu se

va milostivi.

CAP. 2.

Vedenia prorocului despre relele

viitoare i pedeapsa Haldeilor fenlru
pgntatea lor.

La streaja mea voiu st, i m
voiu suî pre piatr, i voiu so-

coti, ca svz ce va grî întru mine,

i ce voiu rspunde asupra mustr-

rii mele.

2. i au rspuns ctre mine Dom-
nul, i au zis : scrie vedenia i aevea

pre tabi, ca s urmeze cei ce va

ceti acestea.

3. C înc dup mult vreme va

fi vedenia, i se va artâ la sfârit,

i nu în deert, de va zbovi, a-

teapt'l pre el, c venind va veni,

i nu va întârziâ.

4. De se va feri, nu va binevoi

sufletul meu întru el, iar cel drept

al meu din credin va fi viu.

5. Iar cel ce este mre i hulitor,

omul trufa nimic nu va svâri,
cel ce a lrgit ca iadul sufletul su,
i acesta ca moartea nu se satur,

i va adunâ la sine toate neamurile,

i va primi la sine toate popoarele.

6. Au nu toate acestea pild vor

lu asupra lui, i întrebare spre po-

vestirea lui? i vor zice: vai celui

ce'i înmulete lui cele ce nu suni

ale luil Pân când? i îngreuiaz

asupra sa laul su.
7. C fr de veste se vor scul

17. Isaîa 10, 7.

2* !• Isaia 21, 8.

2. Isaia 8, 1 i 30, 8.

3. Ps. 129, 5; Plâng. 3. 24; Evrei 10, 37.

4. loan 3, 36; Romani 1, 17; 6alat3, 11.

cei ce'l muc pre el, i vor pri-

veghiâ pânditorii ti, i vei fi de

jaf lor.

8. Pentruc fu ai prdat neamuri

multe, prdâ-îe-vor pre tine toi cei

rmai ai poporului, pentru sângiu-

rile oamenilor i pgânlatea p-
mântului i a cetei i a tuturor

celor ce lcuesc înlr'însa.

9. Vai celui ce înmulete lco-

mie rea casei salel Ca s'i pue

înfru înlime ctfibuî su, ca s sca-

pe din mâinile rufSilor.

10. Sftuit- ai ruine casei tale, o-

morîf-ai popoare multe, i a pc-
tuit sufletul tu.

11. Pentru care piatra din perete

va strig, i gândacul din lemn va

gri acestea:

12. Val celui ce zidete cetate cu

sânge! i'i gtete cetate cu ne-

dreptate.

13. Nu sunt acestea deîa Domnul
aloliilorul, i s'au sfârit popoare

multe de foc, i neamuri multe s'au

împuinat.

14. C se va umplea pmântul a

cunoate slava Domnului, ca apa

mult va acoperi pre ei.

15. Vai celui ce adap pre aproa-

pele su cu butur viclean! i'l

îmbat ca s vaz cele ascunse ale

sale.

16. Sturate de ocar din mrire
beâ i tu, i le mic i te cltete, în-

cunjuralu-te-a pre tine paharul drep-

tei Domnului, i s'a adunat ocar
asupra mrirei tale.

17. C pgntatea Livanului le

va acoperi pre tine i ticloia hia-

reîor te va spimânta pre line pen-

tru sângiurile oamenilor i pgân-
tile pmântului, i ale cetei i
ale tuturor celor ce lcuesc înlr'însa.

18. Ce folosete idolul, c 1-a cio-

8. Isaia 33, 1. 9. letem. 22, 13.

12. lezecb 24. 9; Naum 3, 1.

15. Isaia 5, 22. 16. letem. 25, 16, 26, 27.

18. lerem. 10, 8, 14.
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plit pre el, î-a fcut vrsat; nlu-

cire mincinoas, c cel ce 1-a fcut

ndjduete în fptura sa, ca s
fac idoli muji.

19. Vai de cel ce zice lemnului:

deteapf-te, scoal-te; i pietrei: ri-

dic-te; i aceasta este nlucire, i
aceasta este lucru de aur i de ar-

gint, i nici o suflare nu este întru el.

20. Iar Domnal este în Biserica

cea sfânt a sa, s se team de faa

lui tot pmântul.

CAP. 3.

Rugciunea i cântarea prorocului A-
vacum pentru mântuirea poporului.

Rugciunea lui Avacum prorocul

cu cântare.

2. Doamnei Auzit-am auzul tu,

i m'am temut, înfeles-afh lucrurile

tale, i m'am spâimântât. In mijlo-

cul a doi vieuitori le vei cunoate,

când se vor apropiâ anii, te vei cu-

noate, când va veni vremea, te vei

arta, când se va turbur sufletul

meu, întru mânie de mil îi vei a-

duce aminte.

3. Dumnezeu dela amiazzi va

veni, i cel sfânt din munte umbros
cu desime. Acoperit-au cerurile bu-

ntatea lui, i de lauda lui este plin

pmântul.

.

4. i strlucirea lui ca lumina va

fi, coarne în mâinile lui, i a pus

iubirea cea tare a vîrtutei lui.

5. înaintea feii lui va merge cu-

vânt, i va iei la câmp dinapoia lui.

6. Sttut-au, i s'a cltit pmântul.

Priyit-au.i s'au topit neamurile ;zdru-

micatu-s'au munii cu sil, topitu-

s'au dealuri venice, cltorii ve-
nice ale lui.

7. In loc de ostenele a vzut cor-

turile Etiopilor, se vor spimânfâ
i corturile pmântului lui Madiam.

20. Psalm 10, 4; Sofon. 1, 7.

3. 3. Jsaia 40, 25; H 2 Lege 33, 2.

6. Psalm 113, 4.

8. Au doar întru rîuri te vei mâ-
niea Doamne? Sau întru rîuri este

iuimea ta? Ori în mare este por-

nirea ta? C vei înclecâ pre caii

ti, i înclecarea ta este mântuire.

9. încordând vei încordâ arcul tu
asupra schiptruritor, grete Dom-
nul, de rîuri va crp pmântul.

10. Vedeâ-vor, i în durere vor îl

popoarele, risipind apele mergerile,

dat-a adâncul glasul su, înlimea
nlucirile sale.

11. Ridicalu-s'a soarele, i luna

a sttut întru rânduiala sa, întru

lumin sgeile tale vor merge, în-

tru strlucirea fulgerului armelor tale.

12. Cu înfricoare vei împuinâ
pmântul, i întru mânie vei surp
neamurile.

13. Ieit-ai spre mântuirea popo-

rului tu, ca s mânlueli unsul tu,

pus-ai pre capetele celor frdelege
moarte, ridicat-ai legturi @pi la

grumaz.

14. Tiaf-ai întru uimire capetele

celor puternici, culremurâ-se-vor în-

tr'însele, deschide-vor frânele sale,

ca sracul cei ce mnânc întru a-

scuns.

15. i ai suit la mare caii ti tur-

burând ape multe.

16. Pzit-am i s'a spimântat i-

nima mea de glasul rugciunei bu-

zelor mele, i a intrat cutremur în

oasele mele, i întru mine s'a tur-

burat virtutea mea; odîhnî-voiu în

ziua necazului meu, ca s m suin

eu la poporul nemerniciei mele.

17. Pentruc smochinul nu va ro-

di, i nu vor fi roduri în vii; min-

i-va lucrul mslinului, i câmpii nu

vor face mâncare; lipsit-au dela mân-

care oile, i nu vor fi boi lâng iesle.

18. Iar eu întru Domnul m voiu

bucur, veseli-m-voiu de Dumne-
zeu mântuitorul meu.

—^

—

9. Pl 77, 15, 16 i 104, 40.
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19.Domnul Dumnezeu puterea mea,

i va rândul picioarele mele spre

svârire, preste cele înaltem sue

PROROGI A L

CAP. 1-

Prorocit împrotiva Iudei i Ierusali-

mului. Ziua mâniei Domnului.

Cuvântul Domnului, care s'a fcut

ctre Soîonie al lui Husi, al fi-

ului lui Godolie, al îiului lui Amo-
rie, al fiului lui Ezechie, în zilele

lui îosiea fiul lui Amon împratul

Iudei.

2. Cu sfârire s se sfârasc de

pre faa pmântului, zice Domnul.

3. Sfârascâ-se omul i dobitoa-

cele, sfârasc-se pasrile cerului

i petii mrii, i vor slbî necre-

dincioii, i voiu pierde pre cei fr-
delege de pre fafa pmântului, zice

Domnul:

4. i voiu întinde mâna mea pre-

ste Iuda }\ preste toi cei ce lcu-

esc în Ierusalim, i voiu luâ din lo-

cul acesta numele vaalimilor i nu-

mele popilor.

5. i pre cei ce se închin în po-

durile caselor otirei cerului, i pre

cei ce se închin i pre cei ce se

jur pre Domnul i pre cei ce se

jur pre împratul lor.

6. i pre cei ce se abat dela Dom-
nul i pre cei ce nu caut pre Dom-
nul i pre cei ce^nu se fin de Dom-
nul.

7. Temefi-v de fafa Domnului

Dumnezeu, c aproape este ziua

19. H 2 Lege 32, 13.

1. 3. Ierem. 4, 25.

5. 4 Imp. 17, 33 i 23, 12; Ierem. 19, 13.

6. Isaia 1, 4; l 59, 13.

7. Hvacutn2, 20; Zafo. 2, 13; lezecb. 39, 17.

pre mine, ca s biruesc întru cân-

tarea lui.

UI SOFONIE

Domnului, c au gtit Domnul jert-

fa sa, i au sfinit pre cei chemai
ai si.

8. i va fl în ziua jertfei Domnu-
lui, i voiu izbândi asupra domni-

lor i asupra casei împratului l
asupra tuturor, cari s'au îmbrcat
cu îmbrcminte strein.

9. i voiu izbândi aevea asupra

tuturor celor din pori în ziua a-

ceea, cari umplu casa Domnului

Dumnezeului su de pgânfafe t
de viclenie.

10. i va fi în ziua aceea, zice

Domnul: glas de strigare dela poar-

taîmpungtorilor, i vaet dela a doua,

i zdrobire mare dela muni.
11. Plângei cei ce lcuii lumea,

c s'a asemnat fot poporul cu Ha-

uaan, i au pierit foi cei ce s'au

înlat cu argint.

12. i va fi în ziua aceea, cercâ-

voiu Ierusalimul cu lumin, i voiu

izbândi asupra oamenilor hulitori,,

asupra strejilor lor, cei ce zic întru

inimile lor : nu va face bine Dom-
nul, nici va face ru.

13. i va fi puterea lor de jaf, î
casele lor de stricare, i vor zidi

case, i nu vor lcui într'însele, i
vor sdi vii, i nu vor beâ vinul lor.

14. C aproape este ziua Domnu-

lui cea mare, aproape i grabnic

foarte. Glasul zilei Domnului amar

i cumplit s'a rânduit tare.

10. Ierem. 39, 2, 3.

12. Ierem. 48, 11; Iov 22, 12.

13. H 2 Lege 28, 30.

14. Hmos 4, 2 i 5, tl.
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15. Ziua mâniei este ziua aceea,

ziua necazului i a nevoii, ziua chi-

nului i a peririi, ziua cetei i a în-

tunerecului, ziua norului i a ne-

gurii.

16. Ziua irâmbifii t a strigrii

preste cetile cele lari i presfe un-

ghiurile cele înalte.

17. i voiu necji pre oameni, i
vor umblâ ca orbii, c au pctuit
Domnului, i va vrs sângele lor

ca (râna, i trupurile lor ca bali-

gile de bou.

18. i argintul lor i aurul lor

nu'i va pufeâ mântui pre ei în ziua

mâniei Domnului, i de focul râvnei

lui se va topî tot pmântul, c sfâr-

it i grbire va face preste fo|i cei

ce lcuesc pre pmânt.

CAP. 2.

îndemnare spre pocin. Mustrarea
neamurilvr.

dunafi-v i v legaji neamul cel

nepedepsit.

2. Mai nainie de ce veji fi voi,

ca o floare, care trece împreun cu

ziua, mai 'nainte de ce va veni pre-

ste voi mâniea Domnului, mai na-

inte de ce va veni preste voi ziua

mâniei Domnului.

3. Cutai pre Domnul toi sme-

riii pmântului, facei judecat, i
cutai dreptatea i le alegei pre ele,

ca s v acoperii în ziua mâniei

Domnului.

4. C Gaza se va jefui, i Asca-

lonul se va pustii, i Azotul Ia a-

rniazzi se va lepd, i Acaronul

se va desrdcinâ.

5. Vai celor ce lcuii funiea m-
rii 1 Nemernicii Critenilor, cuvântul

Domnului presfe voi, Hanaan, p-
mântul celor de alt neam, iv voiu

pierde pre voi din lca.

15. Ierem, 30, 7; Ioil 2, 11 j flmos 5, 18;
18. Pilde 11, 4; Iezec. 7, 19.

2. 4. Zah. 9, 5.

6. i va fi Critul pune turme-

lor i stân oilor.

7. i va fi funiea mrii celor T-
mai ai casei Iudei, preste ei se vor

pate în casele Ascalonului, în de-

sear vor poposi de ctre fata fi-

ilor lui Iuda, c i-au cercetat pre

ei Domnul Dumnezeul lor, i au în-

tors robiea lor.

8. Auzit-am ocrile lui Moav i
btile fiilor lui Amon, cu care au

ocrît pre poporul meu, i s'au m-
rit presfe hotarele mele.

9. Pentru acea, viu sunt eu, zice

Domnul puterilor, Dumnezeul lui I-

srail; c Moav ca Sodoma va fi, l
fiii lui Amon ca Gomora i Dama-
scul prsit, ca stogul din arie i
pierit în veac; i cei râmai ai po-

porului meu îi vor jefui pre ei, i
cei rmai ai neamului meu îi vor

moteni pre ei.

10. Aceasta este lor pentru seme-

tia lor, pentruc au ocrît i s'au

mrit asupra Domnului atoltiiforuU

11. Ariâ-se-va Domnul preste ei

i va pierde pre loji dumnezeii nea-

murilor pmântului, i se vor în-

chin lui fiecare din locul su, toate

ostroavele neamurilor.

12. i voi Etiopenilor rpii ve{l

fi de sabia mea.

13. i voiu întinde mâna mea pre-

ste miaznoapte i voiu pierde pre

Asirieni, i voiu pune pre Ninevi-

teni întru pustiire fr de ap ca o

pustie.

14. i vor pate în mijlocul ei tur-

me, i toate hiarele pmântului, l
hamelii i aricii în podurile ei vor

zcea, i hi?rele vor strig în gu»
rile ei, i corbii în porfile ei, c che-

drul este ridicarea ei.

8. Ierem. 49, 2.

9. Isaia 13, 19; Iezecbil 16, 49; Rmos 1, 13.
10. Isaia 16, 6.

11. Malabie 1, 11; Ioan 4, 21.

13. Naum 1, 8.

14. Isaia 14, 23; Isaia 34, 11.
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15. Aceasta este cetalea cea de-

fimtoare, care lcuele înlru n-
dejde, care zice întru inima sa: eu

suni, i dup mine nu este mai

mult alta, cum s'a pustiit i s'a f-

cut pune hiarelor? Tot cel ce va

trece prin ea, va uerâ i va mic
mâinile sale.

CAP 3.

Mustrarea Iudeilor fentru frdelegi.
Fgduina mântuitei.

0 cetatea cea luminat ! i rscum-
prat, porumbia

2. N'a ascultat glasul, n'a primit

învftura, spre Domnul n'a ndj-
duit, i ctre Dumnezeul ei nu s'a

apropiat.

. 3. Boierii ei întru ea ca leii rc-

nind, judectorii ei ca lupii Araviei

nu lsau pân dimineaa.

4. Prorocii ei purttori de duh,

oamenii hulitori, preoii ei spurc
sfintele i fac pgântale împroliva

legei.

5. Iar Domnul drept este în mi-

jlocul ei, i nu va iacestrâmbtate,

dimineaa de diminea va da ju-

decata sa la lumin, i nu s'a a-

scuns, i nu tie nedreptate în ce-

rere, i nu spre priciri slrâmbtate.

6. Intru stricciune am tras pre

cei trufai, pierif-au înfriturile lor,

push'î-voiu cile lor de tot, ca s nu
cltoreasc, sfâritu-s'au cetjile

lor, peniruc nimenea nu er, care

s sleâ, i nici s lcuiasc.
7. Zis-am: îns iemefi-v de mine

i primii certarea, i nu veti pieri

din ochii ei, toate câte am izbândit

asupra ei, gtete-te, mânec, pie-

rii-a tot poghircul lor.

8. Pentru aceea, aleapt-m pre

mine, zice Domnul: în ziua învierei

mele spre mrturie.

3. 2. letem 5, 6.

i.Iezech. 22, 27} Hvacum 1,8; Iecem. 5, 6.
4. Ierem. 23, 11, 32j Mibeea 3, 11.

5. Ierem. 6, 15*

9. C judecata mea este spre a-

dunarea neamurilor, ca s primesc

pre împra(i, ca s vrs presle ei

toat iuimea mâniei mele, c de

focul râvnei mele se va topi tot p-
mântul.

10. C atunci voiu întoarce la po-

poare limb în neamul ei, ca s
cheme toti numele Domnului, i s'i

slujasc lui supt un jug.

11. Dela marginile rîurilor Etiopiei

voiu lu dintru cei risipii ai mei,

i vor aduce mie jertfe.

12. In ziua aceea nu te vei ruinâ

de toate izvodirile tale, cu care ai

fcut pgânfate asupra mea, c a-

tunci voiu lepd dela tine ocrile

mândriei fale, i mai mult nu vei

adaoge a te mrî în muntele cel sfânt

al meu.

13. i voiu ls întru tine popor

blând i smerit, i se vor teme de

numele Domnului rmiele lui I-

srail.

14. i nu vor face strâmbtate i
nu vor grî dearte, i nu se va a-

flâ în gura ^lor limb îneltoare,

peniruc aceia se vor pate i vor

dormi i nu va fi cine s'i sperie.

15. Bucur-le foarte fata Sionului,

vestete îafa Ierusalimului, vesele-

te- te i te mângâe din toat ini-

ma ta fata Ierusalimului.

16. ters-au Domnul nedreptile

tale, i te-au izbvit din mâna vrj-

mailor ti. împratul lui Israil Dom-
nul în mijlocul tu, i nu vei mai

vedeâ rele.

17. In vremea aceea zice-va Dom-
nul Ierusalimului: îndrznete Si-

oane, s nu slbeasc mâinile tale.

18. Domnul Dumnezeul tu întru

tine puternic este s te mântuiasc,

aduce-va preste tine veselie, i ie

va înno) întru dragostea sa, i se

10. Isaia 19, 21. 11. Ps. 67, 32.

12. Isaia 6, 13. 13. Isaia 6, 13.

15. Isaia 12, e; 35, l, 2 i 54, 1 ; Psalm 45, 5,

17. Zah. 2, 7.
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va veselî de tine întru mângâere, ca

în zi de serbare.

19. i voiu adun pre cei zdro-

bii ai ti, vai de cel ce va ridic

asupra ta ocar.

20. lat eu fac întru line pentru

fine în vremea aceea zice Domnul;

i voiu mântui pre cea sfruncinat

i pre cea lepdat voiu primi, i'i

voiu pune pie ei întru mrire, i
numii în tot pmântul.

21. i nu se vor ruinâ în vre-

mea aceea, când bine voiu face vou,
i în vremea când v voiu primi

pre voi; cv voiu dâ pre voi s avei

nume vestit i de laud la toate po-

poarele pmântului, când voiu în-

toarce eu robia voastr înaintea

voastr, zice Domnul.

PROROCIA LUI AGHEU

CAP. 1.

Mustrarea Iudeilor pentru trândvie,

îndemnare la rezidirea templului.

In
al doilea an pre vremea lui Da-

rie împratul, în luna a asea, în

ziua dintâi a lunei, îost-a cuvântul

Domnului în mâna lui Agheu pro-

rocul, zicând: grete ctre Zoro-

vavel fiul lui Salatiil din neamul lui

luda i ctre Isus fiul lui losedec

preotul cel mare, zicând:

2. Acestea griete Domnul atot-

tiitorul, zicând: poporul acesta zice,

n'a venit vremea a zidi casa Dom-
nului.

3. i a fost cuvântul Domnului în

mâna lui Agheu prorocul, zicând

:

4. De este vou vreme, ca s l-
cuii în casele voastre cele înfun-

date, iar casa mea aceasta este pustie.

5. i acum acestea zice Domnul
atoffîiforul; punei inimile voastre

întru cile voastre.

6. A{i semnat mult i a(i cules

puin, mâncat-ati i nu v'ai stu-

)
raf, but-afj i nu v'ati îmbtat, îm-

20. Mibeea 4, 13.

1, 1. Esdra 3, 2 i 5, 1.

4, 2 Imp. 7, 2.

6. H 2 Lege 28, 38; Mibeea 6, 15; Jsaia 5, 11.

brcafu-v'aji i nu v'a{i înclzit în-

tr'însele, i cel ce adun neamurile

te-au adunat într'o legtur spart.

7. Acestea zice Domnul atorjiito-

rul: punei inimile voastre întru c-
ile voastre.

8. Suiti-v în munte, i tiaji lem-

ne, i zidii casa, i bine voiu voi

întru dânsa, i m voiu proslvi,

zice Domnul.

9. Cutat-ati la multe i s'au f-

cut puine, s'au adus în cas i
le-am suflat pre ele, pentru aceea

acestea zice Domnul afotiitorul ;

penfruc casa mea este pustie, i
voi v duceji fiecare în casa sa.

10. Pentru aceea va încet cerul

a dâ rou, i pmântul îi va trage

odraslele sale.

11. i voiu aduce sabie preste p-
mânt i preste muni i preste grâu

i preste vin i preste unfuldelemn

i preste toate câte scoate pmân-
tul, i preste oameni i preste do-

bitoace i preste toate lucrurile mâi-

nilor lor.

12. i a auzit Zorovavel fiul lui

Salatiil din neamul lui Iuda, i Isus

fiul lui losedec preotul cel mare, i
10, Lev. 26, 19. 11. Hmos 4, 7.
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loji ceilali ai poporului glasul Dom-
nului Dumnezeului su, i cuviniele

lui Agheu prorocui, precum l-au fri-

mis pre el Domnul Dumnezeul lor

la ei, i s'a temut poporul de faa

Domnului.

13. i a zis Agheu vestitorul Dom-
nului din vestitorii Domnului ctre

popor : eu sunt cu voi, zice Domnul.

14» i au deteptat Domnul duhul

lui Zorovavel fiul lui Salatiil din

neamul lut Iuda, i duhul lui îsus

fiul lui Iosedec preotul cel mare, i
duhul celorlali ai tot poporului, i
au intrat, i fceau lucrurile în casa

Domnului alotiitorul Dumnezeul

su.

CAP. 2.

"Prorocit despre rezidirea templului al

doilea i strlucirea lui.

In
ziua a douzeci i patru a lu-

nei a asea, în anul al doilea al

împriei lui Darie împrat.

2. In luna a aptea în douzeci

i una de zile ale lunei grit-au

Domnul prin mâna lui Agheu pro-

rocui zicând:

3. Griete ctre Zorovavel fiul lui

Salatiil din neamul lui Iuda, i c-
tre Isus feciorul lui Iosedec preotul

cel mare, i ctre toi ceilali ai po-

porului zicând:

4. Cine dintru voi a vzut casa

aceasta întru mrirea sa ceadintâiu?

i cum voi o vedei pre ea acum,

ca i cum n'ar fi înaintea voastr?

5. i acum întrete-te Zorova-

vele, zice Domnul; i te întrete

Isuse fiul iui Iosedec preotul cel

mare, i s se întreasc tot popo-

rul pmântului, zice Domnul, i fa-

cei, pentruc eu cu voi sunt, zice

Domnul afotiitorul.

6. Cuvântul care am spus vou,
când ai ieit din pmântul Eghipe-

iului, i duhul meu a sttut în mij-

locul vostru, îndrsnii.

7. C acestea zice Domnul alot-

iitorul, înc odat eu voiu clti ce-

rul i pmântul i marea i uscatul.

8. i voiu clti toate neamurile,

i vor veni cele alese ale tuturor

neamurilor, i voiu umpleâ casa a-

ceasta de mrire, zice Domnul alot-

iiforul.

9. Al meu este argintul i al meu
este aurul, zice Domnul alotiitorul.

10. C mrirea cea de pre urm
a casei acetia mai mare va fi de

cât cea dintâiu, zice Domnul alot-

iitorul, i în locul acesta voiu dâ

pace zice Domnul alotiitorul, i pa-

cea sufletului spre ocrotire la tot

cel ce zidete, ca s ridice Biserica

aceasta.

11. In douzeci i patru ale lu-

nei a noua, în anul al doilea în zi-

lele lui Darie, fost-a cuvântul Dom-
nului ctre Agheu prorocui, zicând:

12. Acestea zice Domnul aloti-

itorul: întreab pre preoi legea, zi-

când:

13. De va luâ om carne sfânt

cu marginea hainei lui, i se va a-

tinge marginea hainei lui de pâine,

au de fiertur, au de vin, au de unt-

delemn, au de ori ce mâncare, au

sfini-se-va? i au rspuns preoii,

i au zis: nu.

14. i a zis Agheu : de se va a-

tinge cel pângrit cu sufletul de a-

cestea, oare pângri-se-vor? i au

rspuns preoii, i au zis: pângrî-

se-vor.

15. i a rspuns Agheu, i a zis:a este poporul acesta, i aâ este

neamul acesta înaintea mea, zice

Domnul, i aâ toate lucrurile mâi-

nilor lor, i tot care se va apropiâ

acolo, se va pângri; pentru lurile

lor cele de dimineaa, vor aveâ du-

rere de ctre faa osfenelelor sale,

13. 2 Cor. 5, 19. 2. 7, Evrei 12, 26.
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i uraji pre cel ce muslrâ în pori.

16. i acum punefi în inimile voa-

stre din ziua aceasta, i înainte, mai

înainte de a se pune piatr pre pia-

tr în Biserica Domnului.

17. Cari ai fost, când ai bgat

în groap douzeci de msuri de

orz, i s'au fcut zece msuri de orz,

i ai intrat în teasc, ca s scoatei

cincizeci de vedre, i s'au fcut dou-

zeci.

18. Btutu-v'am pre voi cu nero-

dire, i cu stricciunea aerului i
cu grindine toate lucrurile mâinilor

voastre, i nu v'ai întors Ia mine,

zice Domnul.

19. Deci acum punei inimile voa-

stre din ziua aceasta, i înainte din

douzeci i patru de zile ale lunei

a noua, din ziua în care s'a înte-

meiat Biserica Domnului, punei în

inimile voastre.

20. De se va cunoate mai mult

în arie, i mai mult viea i smo-
chinul i rodiul, i lemnele msli-
nului, care nu aduc road, din ziua

aceasta le voiu binecuvânta.

21. i a fost cuvântul Domnului

adoua oar ctre Agheu prorocul în

douzeci i patru ale lunei, zicând:

22. Griete ctre Zorovaveî fiul

lui Salafiil din neamul Iui Iuda, zi-

când : eu cutremur cerul i pmân-
tul i marea i uscatul.

23. i voiu pierde scaunele, i
puterea împrailor neamurilor, i
voiu sfrâma carele i clreii, f
se vor pogorî caii i clreii lor,

fiecare cu sabie asupra fratelui su.
24. In ziua aceea zice Domnul

atotiitoruî: luâ-te-voiu pre line, Zo-

rovaveî feciorul lui Salatiil sluga

mea, zice Domnul i te voiu pune

ca pre o pecetie, c pre tine te-am

ales zice Domnul atotiitoruî.

PROROGI A L

CAP. 1.

îndemnare spre pocin i frica lui

Dumnezeu, întrit prin dou vedenii.

In
luna a opta în anul al doilea

pre vremea îui Darie, fost- a cu-

vântul Domnului ctre Zaharia pro-

rocul, fiul Iui Varahia, care a fost

fecior lui Add, zicând:

2. Mâniatu-s'au Domnul pre p-
rinii votri cu mânie mare.

3. i vei zice ctre ei : acestea

zice Domnul atotiitoruî: înfoarce-

i-v la mine, zice Domnul puterilor,

i m voiu întoarce ctre voi, zice

Domnul puterilor.

17. Hmos 4, 9.

1. 3. Ioil 2, 12; Isaia 21, 12 i 45, 22.

UI ZAHARIA

4. i nu fii ca prinii votri, pre

cari î-au mustrat prorocii cei mai
dinainte zicând: acestea zice Dom-
nul atotiitoruî : întoarcei-v deîa

cile i dela izvodirile voastre cele

rele, i n'au ascultat, i n'au luat

aminte ca sm asculte, zice Dom-
nul atotiitoruî.

5. Prinii votri unde sunt, i
prorocii ? Au în veac vor frî ?

6. Ins cuvintele mele i legiuirile

mele primii-le, câte poruncesc eu

cu duhul meu robilor mei proroci-

lor, cari au apucat pre prinii vo-

tri, i au rspuns i au zis : pre-

cum au rânduit Domnul atotiitoruî,

ca s fac nou dup cile noastre

4. Osie 14, 2; Ioil 2, 12 i Malab. 3, 7; le*

rem. 18, 11.
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i dup izvodirile noastre, aâ au

fcut nou.
7. In douzeci i patru a lunei a

unsprezecea, aceasta este luna lui

Savaf, în anul al doilea supt Darie,

iost-a cuvântul Domnului ctre pro-

rocul Zaharia, fiul lui Varahia, fe-

ciorul lut Add, zicând

:

8. Vzut-am noaptea, i iat un

brbat înclecând pre cal rou, i
acesta stâ între doi mun|i umbroi,

i dinapoia lui cai roii i suri i
pestrii i albi.

9. i am zis : ce sunt acetia

Doamne? i a zis ctre mine în-

gerul, care griâ întru mine:

10. Eu voiu art ie ce sunt a-

cestea. i a rspuns brbatul cel

ce stâ între muni i a zis ctre

mine: acetia sunt pre cari i-au tri-

mes Domnul s încunjure pmân-
tul.

11. i au rspuns ei îngerului

Domnului, care stâ între muni, i
au zis: încunjurat-am tot pmântul,
i iat tot pmântul se lcuele i
se odihnete.

12. i a rspuns îngerul Domnu-
lui i a zis : Doamne aiotiitorule,

pân când nu te vei milostivi spre

Ierusalim, i spre cetile ludei, pe

care le-ai trecut cu vederea ? Ace-

sta este anul al aptezecelea.

13. i au rspuns Domnul a tot-

iitorul îngerului celui ce griâ în-

tru mine, cuvinte bune i graiuri

de mângâiere.

14. i au zis ctre mine îngerul,

cel ce griâ întru mine, strig, zi-

când: acestea zice Domnul alotii-

torul : râvnit-am Ierusalimul i Sio-

nul cu râvn mare.

15. i cu mânie mare m mâniu

eu asupra neamurilor, care s'au pus

acolo, pentruc eu m'am mâniat

puin, iar ei s'au pus împreun spre

rele.

8. Hpoc. 6, 4.

16. Pentru aceea acestea ziceDom-
nul: înloarce-m-voiu spre Ierusa-

lim cu mil, i casa mea iar se

va zidî într'însul, zice Domnul atot-

tiitorul, i msur se va întinde

preste Ierusalim înc.

17. i a zis ctre mine îngerul

cel ce griâ întru mine, mai strig

zicând, acestea zice Domnul atol-

iitorul: înc se vor desftâ cetile

întru bunti, i va milui înc Dom-
nul Sionuî, i va alege înc Ieru-

salimul.

18. i am. ridicat ochii mei, l
am vzut, i iat patru coarne.

19. i am zis ctre îngerul cel ce

griâ întru mine: ce sunt acestea

Doamne? i au zis ctre mine: a-

cestea sunt coarnele care au risipii

pre luda i pre Israil i Ierusalimul.

20. i mi-au artat mie Domnul
patru meteri.

21. i am zis: ce vin acetia s
fac? i au zis : coarnele acestea,

care au risipit pre Iuda i pre Israil

l-au zdrobit, i nici unul dintru ei

n'au ridicat capul, i au ieit acetia

s le ascu pre ele cu mâinile lor.

Cele patru coarne sunt neamurile,

care ridic corn asupra pmântu-
tului Domnului, ca s'l risipeasc

pre el.

CAP. 2.

Vedenia despre rezidirea Ierusalimului
i chemarea neamurilor.

Oi am ridicat ochii mei i am v-
V zut, i iat un brbat, i în mâna
lui funie msurtoare de pmânt.

2. i am zis ctre el: unde mergi

tu? i el a zis ctre mine: s m-
sor Ierusalimul, i s vz cât este

lrgimea lui, i cât este lungimea.

3. i iat îngerul cel ce griâ în-

tru mine, stâ, i alt înger ieiâ în-

tru întâmpinarea lui.

4. l a grit ctre el zicând: a-

learg i griete ctre tânrul a-



ZAHARIA 2—8 1097

cela, zicând : plin de rod se va l-

cui Ierusalimul de mulime de oa-

meni i de vile, care vor fî în mi-

jlocul lui.

5. i eu voiu fi lui zice Domnul,

zid de îoc împrejur, i cu mrire

în mijlocul lui.

6. 01 01 fugii din pmâniul mie-

zului nop|ei, zice Domnul, c dela

patru vânturi ale cerului v voiu a-

dunâ pre voi, zice Domnul.

7. tn Sion scpaji cei ce lcuii

fala Vavilonului.

8. C acestea zice Domnul afof-

iitorul: pre urma mrirei m'a tri-

mis pre mine la neamurile cele ce

v'au prdat pre voi, c cel ce se

atinge de voi, ca cel ce se atinge

de lumina ochiului lui.

9. C iat eu aduc mâna mea pre-

ste ei, i vor îî prad celor ce le-au

slujit lor, i vei cunoate c Dom-
nul afoifiitorul m'au trimis pre mine.

10. Mângâe-te i te veselete fata

Sionului, c iat eu viu i voiu ia-

cul în mijlocul tu, zice Domnul.

11. i vor alerga neamuri multe

la Domnul în ziua aceea i vor fl

lui popor i vor lcuî în mijlocul

tu, i vei cunoate, c Domnul a-

fotiitorul m'au trimis la fine.

12. i va moteni Domnul pre

luda, partea sa în pmântul cel sfânt

i iar va alege Ierusalimul.

13. S se team tot trupul de faa

Domnului, c s'au sculat din norii

cei sfini ai si.

CAP. 3.

Vedenie: Marele preot Isus. Schimba-
rea vetmintelor rele în bune i fg-

duina rascumfrrei.

Oi mi-au artat Domnul pre Isus

y preotul cel mare stând înaintea

feei îngerului Domnului, t diavo-

lul stâ deadreapta lui, ca s se îm-

protiveasc lui.

2. i au zis Domnul ctre diavol:

cearf-te Domnul pre tine diavole,

i s te certe pre fine Domnul cel

ce au ales Ierusalimul, au nu iat

acesta este ca un tciune scos din

foc?

3. i Isus erâ îmbrcat în haine

proaste i sta înaintea feii îngeru-

lui Domnului.

4. i a rspuns, i a zis cfre cei

ce stau înaintea feii sale, zicând:

luai hainele cele proaste dela el,

i a zis cfre el: iaf am ters fr-
delegile tale, i pcatele tale le voiu

curi, i'l îmbrcai pre el cu hai-

n lung.

5. i punei mitr curat pre ca-

pul lui, i au pus mitr curat pre

capul lui, i l-au îmbrcat cu haine.

6. i îngerul Domnului stâ.

7. i a mrturisit îngerul Dom-
nului cfre Isus zicând : acesfea zice

Domnul afofiiforul : de vei umbl
pre cile mele, i vei pzi poruncile

mele, i de vei judec casa mea
i de vei pzi curtea mea, voiu dâ

ie pre cei ce petrec în mijlocul a-

cestora ce stau.

8. Auzi dar lsuse preofule cel

mare, tu i cei mai aproape de fine,

i cei ce ed înaintea feii fale, c
brbai privitori de minuni sunf, c
iat eu aduc pre robul meu rs-
ritul.

9. C piafra care o am dat îna-

intea feii lui Isus, pre o piatr apte
ochi sunt, iaf eu sap groap, zice

Domnul afofiiforul; i voiu terge

toat strâmbtatea pmântului ace-

luia înfr'o zî.

10. In ziua acees zice Domnul a-

fofiiforuî: chemai fiecare pre aproa-

pele su supf vi i supf smochin.

2. 6. Isaia 48, 20 i 52, 11.

7. Sof. 3, 17. 10. Isaia 12, 6,

13. Hvacutn 2, 20; Sof. 1, 7.

3. 2. Hmos 4, 11.

8. Lucâ 1, 78; Isaia 4, 2.

10. Miheea 4, 4.
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CAP- 4.

Vedenia sfenicului celui de aur, ra-

murile de mslin i rezidirea templului.

i s'a înlors îngerul cel ce griâ

mie, i m'a deteptai pre mine,

ca i cum se deteapt omul din som-

nul su.
2. i a zis cfre mine : ce vezi

tu? i am zis: vzut-am, i iat un

sfenic tot de aur, i candel dea-

supra lui, i apte fclii pre el, i
apte clete la fcliile cele de pre

el.

3. i doi mslini deasupra lui,

unul deadreapta candelei lui i al-

tul deastânga.

4. i am întrebat, i am zis c-
tre îngerul cel ce griâ cu mine, zi-

când: ce sunt acestea Doamne ?

5. i a rspuns îngerul cel ce

griâ cu mine, i a zis ctre mine,

zicând : nu cunoti ce sunt ace-

stea? i am zis: nu Doamne.

6. i a rspuns i a zis ctre

mine, zicând: acesta este cuvântul

Domnului ctre Zorovavei, zicând :

nu întru putere mare, nici întru t-

rie, ci întru Duhul meu, zice Dom-
nul atoliiforul.

7. Cine eti tu muntele cel mare

înaintea Iui Zorovavei ca s în-

dreptezi ? i voiu scoate piatra mo-
tenirei, tocmirea harului, harul ei.

8. i a fost cuvântul Domnului

ctre mine zicând :

9. Mâinile lui Zorovavei au înte-

meiat casa aceasta, i mâinile lui

o vor svâri, i vei cunoate c
Domnul atoliiforul m'au trimis la

tine.

10. C cine a trecut cu vederea

zilele cele mici? i se vor bucur,

i vor vedeâ piatra cea de cositor

în mâna lui Zorovavei, aceti apte
sunt ochii Domnului, cari privesc

" preste tot pmântul.

.4. 2. Ierem. 1, 11; Hmos 7, 8.

10. Ierem. 51, 26; Iov 38, 6.

11. i am rspuns i am zis c-
tre el : ce sunt aceti doi mslini

dedreapta i deastânga candelei ?

12. i am întrebat a doua oar,

i am zis ctre el : ce sunt acele

dou stâlpri de 'mslini din mâi-

nile celor dou mucri de aur, cele

ce vars i aduc iar cletele cele

de aur?

13. i a zis ctre mine : nu tii

ce sunt acestea!? i am zis : nu

Doamne.

14. i au zis : acetia sunt doi fii

ai ungerii, cestaupnaintca Domnu-
lui a tot pmântul.

CAPJ5. '

Vedenia despre secera sburtoare, ta-

lantul de plumb, dou muieri cu aripi
,

pregtiri fentru casa Vavilonului.

O i m'am întors i am ridicat ochii

V mei i am vzut i iat o secere

zburând.

2. i a zis ctre mine, ce vezi fu ?

i eu am zis: vz o secere zburând

de douzeci de coi de lung, i de

zece coji de lat.

3. i a zis cfre mine : aceast
secere este blestemul, care iese pre-

ste faa a fot pmântul, c tot îu-

rul de acum înainte pân Ia moarfe

se va pedepsi, i tot cel ce jur
strâmb de acum înainte pân la

moarte ^e va pedepsi.

4. i o voiu scoate pre ea, zice

Domnul atofiiforul, i va infrâ în

casa turului, i în casa celui ce jur
strâmb pre numele meu cu min-

ciun, i va lcul în mijlocul casei

lui, i o va pierde pre ea, i lemnele

ei i pietrele ei.

5. i a ieit îngerul cel ce griâ cu

mine, i a zis ctre mine : caut
cu ochii ti i vezi ce este aceasta

care iese?

6. i am zis : ce esfe ? i a zis:

aceasta este msura care iese, i
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aceasta csic strâmbtatea lor în tot

pmântul.

7. i iat un talant de plumb ri-

dicat, i iai o muiere edeâ în mij-

locul msurii.

8. i a zis : aceasta este frde-

legea, v* 0 a aruncai pre ea în

mijlocul msurii, i a aruncat pia-

tra cea de plumb în gura ei.

9. i am ridicat ochii mei, i am
vzut, i iat dou muieri ieind,

i duh erâ în aripile lor, i acestea

aveau aripi ca de pupz, i a ri-

dicat msura între pmânt i între

cer.

10. i am zis ctre îngerul cel ce

griâ cu mine: unde duc acestea

msura? i a zis ctre mine: s
zideasc ei cas în pmântul Va-

vilonului i s'i gteasc, i o vor

pune pre ea acolo pre temelia sa.

CAP. 6.

Vedenia despre cele patru care ieind

din muni; încununarea marelui freot.

i m'am întors, i am ridicat ochii

mei, i am vzut, i iat patru

care ieind dintre doi munji, i
munjii erau de aram.

2. La carul cel dintâiu erau cai

roii i la carul al doilea cai negri.

3. i la carul al treilea cai albi,

i la carul al patrulea cai pegi i
suri.

4. i am rspuns, i am zis c-
tre îngerul cel ce griâ cu mine: ce

sunt acestea Doamne?
5. i a rspuns îngerul cel ce

griâ cu mine, i a zis: acestea sunt

cele patru vânturi ale cerului, care

merg ca s stea înaintea Domnu-
lui atot pmântul.

6. La cel care erau cai negri, mer-

geau în pmântul miezunopfei, i cei

albi mergeau dup ei, i cei pegi

mergeau la pmântul austrului.

6. 2. flpoc. 6, 4, 5.

3. HpoC. 6, 2.

7. i cei suri ieau i cutau, ca

s mearg s încunjure pmântul,

i a zis: rnerge|i i încunjuraji p-
mântul, i au încunjuraf pmântul.

8.i a strigat i a grit ctre mine,

zicând: iat cei ce merg la pmân-
tul miezului nopii, i a fcut s o-

dihneasc mâniea mea pre pmân-
tul miezului nopei.

9. i a fost cuvântul Domnului

ctre mine, zicând: iâ cele din ro-

bie de la boieri i dela cei folositori

a ei i dela cei ce o au cunoscut

pre ea.

10. i vei intr tu în ziua aceea

în casa iui Iosie fiul lui Sofonie,

care a venit din Vavilon.

11. i vei luâ argint i aur, i vei

face cununi, i le vei pune pre ca-

pul lui Isus preotul cel mare fiul lui

losedec.

12. i vei zice ctre el: acestea

zice Domnul atotjiitorul: iat br-
bat cruia este numele rsritul, i
supt el va rsri i va zidî casa

Domnului.

13. i acesta va luâ putere, i va

edeâ i va împri pre scaunul

su, i va fi preot deadreapta lui,

i sfat de pace va fi între amândoi.

14. Iar cununa va fi celor ce a-

teapf, i celor folositori ei i ce-

lor ce o au cunoscut pre ea, i spre

har fiul lui Sofonie, i spre cântare

în casa Domnului.

15. i cei ce sunt departe dela ei

vor veni, i vor zidi în casa Dom-
nului, i ve(i cunoate, c Domnul
atofiiiorul m'au trimis pre mine la

voi, i va fi, auzind veti auzi gla-

sul Domnului Dumnezeului vostru.

CAP. 7.

Dumnezeu leapd posturile Evreilor

i sftuete faptele îndreptrii.

i a fost în anul al patrulea supt

Darie împratul, fost-a^ cuvântul

12, Jsaia 4, 2; Lucâ 1, 78.
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Domnuiui ctre Zahariea în ziua a

patra a Iunei a noua, care este ha-

seîev.

2. i a trimis în Vetil, Sarasar i
Arveseer împratul i oamenii lui,

ca s se roage Domnului.

3. Zicând ctre preoii cei ce erau

în casa Domnului atotiitorul, i c-
tre proroci fzicând: intrat-a aici în

luna a cincea sfinirea, precum a

fcut acum în mai muli ani.

4. i a fost cuvântul Domnului

puterilor ctre mine zicând:

5. Griete ctre tot poporul p-
mântului i ctre preoi, zicând: de

vei posti, sau vei plânge în a cin-

cea sau a aptea, i iat aptezeci

de ani, au post ai postii mie?

6. i de vei mânca sau vei beâ,

au nu voi mâncai i voi bei?

7. Au nu sunt acestea cuvintele,

care le-au grit Domnul în mâna
prorocilor celor mai dinainte? Când

erâ Ierusalimul lcuit i îndestulat,

i cetile lui împrejur i muntele

i câmpul erâ lcuit?

8. i a fost cuvântul Domnului

ctre Zaharîa, zicând:

9. Acestea zice Domnul atotiito-

rul: judecai judecat dreapt, i fa-

cei mil i îndurare fiecare ctre

fratele su.
10. i pre vduv i pre sirman

i pre nemernic i pre srac nu a-

suprii, i de rutatea fratelui su
fiecare s nu v aducei aminte în-

tru inimile voastre.

11. i n'au ascultat ca s iâ a-

minte, i au întors dosul cu îndrt-
nicie, i urechile lor le-au îngre-

uiat, ca s nu auz.
12. i inima lor i-au rânduit-o

neasculttoare, ca s nu auz legea

mea, i cuvintele, care le-au trimis

7. 2. Esdta 2, 28; Neemia 7, 32 i li, 31.

5, Isaia 56, 5; Eremia 41, 1.

7. Icrcm. 17, 26.
10. Eire 22, 22; Isaia 1, 23; Ietemia 5, 28!

Pilde 22, 22, 23.

12. Pilde 1, 28 i 28, 9; Isaia 1,15.

Domnul atotiitorul întru duhul su
în mâna prorocilor celor mai dinainte,

i s'a fcut mânie mare dela Dom-
nul atotiitorul.

13. i va îî precum au zis, i n'au

ascultat de el, aâ vor strig, i
nu'i voiu auzi, zice Domnul atoti-

itorul.

14. i'ivoiu lepd pre ei la toate

neamurile, care nu le-au cunoscut, i
pmântul se va pusfiî pre urma lor,

pentruc nu va fl cel ce s freac,

i s se întoarc, i au pus pmân-
tul cel ales întru pustiire.

CAP. 8.

Binecuvântarea Ierusalimului i în-

toarcerea popoarelor ctre Domnul,

Ci a fost cuvântul Domnului atot-

Viiforul, zicând:

2. Acestea zice Domnul atotiito-

rul: rvnif-am Ierusalimul i Sionul

cu râvn mare, i cu mânie mare
l-am râvnit.

3. Aâ zice Domnul: întoarce-m-

voiu spre Sion, i voiu lcuî în mij-

locul Ierusalimului, i se va chem
Ierusalimul cetate adevrat, i mun-
tele Domnului atotiitorul, munte
sfânt.

4. Acestea zice Domnul atotiitorul:

înc vor edeâ btrânii i btrânele

în uliele Ierusalimului, fiecare având

toiagul su în mâna sa pentru mul-

imea zilelor.

5. i uliele cetii se vor umpleâ

de prunci i de fete, jucându-seîn

uliele ei.

6. Acestea zice Domnul atotiito-

rul: de va fl cu neputin înaintea

rmielor poporului acestuia în

zilele acelea, au doar i înaintea

mea cu neputin va fl ? Zice Dom-
nul atotiitorul.

7. Acestea zice Domnul atotiito-

rul: iat, eu voiu mântui prepopo-

8- 3. Isaia 1, 26.
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rul meu din pmântul rsritului,

i din pmântul apusului.

8. i'l voiu aduce pre dânsul, i'l

voiu aeza în mijlocul Ierusalimu-

lui, i'mi va fl mie popor, i eu

voiu fl lui Dumnezeu întru adevr

i întru dreptate.

9. Acestea zice Domnul atoliito-

rul : s se întreasc mâinile voa-

stre, cari auzii în zilele acestea

cuvintele acestea din gura proroci-

lor, din ziua întru care s'a înteme-

iat casa Domnului atotiitorul, i
de când s'a zidit Biserica.

10. Pentruc mai înainle de zilele

acestea plata oamenilor nu va fî

spre dobând, i pre nu vor aveâ

vitele, i nici cel ce va intra, nici

cel ce va iei nu va aveâ pace de

necaz, i voiu trimite pre toi oa-

menii, pre fiecare asupra vecinului

su.
11. Iar acum nu dup zilele cele

dintâiu voiu face eu în zilele ace-

stea rmielor poporului acestuia,

zice Domnul atotiitorul.

12. Ci voiu face pace. Viea va dâ

rodul su, i pmântul va dâ o-

draslele sale, i cerul va dâ roua

sa, i voiu face s moteneasc r-
miele poporului meu toate ace-

stea.

13. i va fij în ce chip ai fost

blestem întru neamuri, casa lui Iuda

i casa lui Israil, aâv voiu mân-

tui pre voi, i vei fi întru binecuvân-

tare, îndrznii, i s se întreasc
mâinile voastre.

14. Pentruc aa zice Domnul a

loliilorul: în ce chip am gândit s
v necjesc pre voi, când m'au mâ-

niat pre mine prinii votri, zice

Domnul atotiitorul, i nu mi-au p-
rut ru.
, 15. Aâ sunt gata, i am , gândit

în zilele acestea s fac bine Icru-

9. Evrei 12, 12.

10. Isaia 3, 5; Judec. 7, 21.

salimului i casei lui luda : îndr-
znii.

16. Acestea sunt cuvintele care

s le facei: grii adevrul fiete-

care ctre vecinul su, adevr i
judecat de pace, i drept judecai

în porile voastre.

17. i nimenea din voi ru veci-

nului su s nu gândeasc în inima

sa, i jurmântul cel mincinos s
nu'l iubii, pentruc toate acestea

le-am urît, zice Domnul atotiitorul.

18. i a fost cuvântul Domnului

atotiitorul ctre mine, zicând :

19. Acestea grete Domnul atot-

iitorul,: postul al patrulea i postul

al cincilea i postul al aptelea l
postul al zecelea vor îî casei Iudei

spre bucurie i spre veselie i spre

srbtori bune, i v veselii, i a-

devrul i pacea s o iubii.

20. Acestea zice Domnul atotii-

torul : înc vor veni popoare multe

i cei ce lcuesc în ceti multe.

21. i se vor adunâ cei ce lcu-

esc în cinci ceti, într'o cetate,

zicând: mergând s mergem s ne

rugm feei Domnului, i s cutm
faa Dumnezeului atoiiilorul, merge-

voiu i eu.

22. i vor veni popoare multe i
neamuri multe, i vor cut faa

Domnului atotiitorul în Ierusalim,

ca s fac milostiv faa Domnului.

23. Acestea zice Domnul atotii-

torul, în zilele acelea apucâ-se-vor

zece oameni din toate limbile nea-

murilor, i se vor apuc de poala

hainei brbatului Jidov, zicând: mer-

ge-vom cu tine, c am auzit c
Dumnezeu cu voi este.

16. Efeseni 4, 25. 19. Efes. 4, 25.

22. Isaia 2, 3, 4 i 16, 5; 66, 18; Mih. 4,

2, 3; Ps 101, 16.

23. Daniil 7, 14; flpoc. 5, 9.
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CAP. 9.

Fgduina binefacerilor dumnezeeti;
prorocie despre chemarea fgânilor.

Luarea cuvântului Domnului în

pmântul lui Adrah i a Dama-
scului jertfa lui, c Domnul caut
spre oameni i spre toate neamu-

rile lui lsrail.

2. i în Imat în hotarele lui, Ti-

rul i Sidonul, c au fost prea în-

felepfi.

3. i Tirul 'a zidit lui trie, a-

gonisitu-'a argint ca râna, adu-

natu-'a aur ca tina drumurilor.

4. Pentru aceea Domnul îl va mo-
teni pre el, i va bate pre mare f-
riea lui, i el de foc se va topi.

5. Vedeâ-va Ascalonul, i se va

spimântâ, i Gaza, i se va întri-

stâ foarte, i Acaronul, c s'a ru-

inat de greala sa, i v peri îm-

pratul dela Gaza, i Ascalonul nu

se va lcui.

6. i vor lcui cei de alt neam în

Azot, i voiu stric semejiea celor

de alt neam.

7. i voiu luâ sângele lor din gura

lor, i urîciunile lor dintre dinii lor,

i vor rmâneâ i acetia Dumne-
zeului nostru, i vor îi ca un c-
pitan de o mie întru Iuda, i Aca-

ronul ca Ievuzeui.

8. i voiu pune supt casa mea
ridicare, ca s nu treac, nici s
se întoarc, i nu va mai veni pre-

ste ei prigonitor, c acum am v-
zut cu ochii mei.

9. Bucur-te foarte fata Sionului,

strig fata Ierusalimului, iat împ-
ratul tu vine la tine drept i însu
mântuitor blând i clare pre asin

i pre mânz tânr.

10. i va pierde cruele din E-

fraim i caii din Ierusalim, i va peri

Q. S. Iezecb. 28, 4. 4. Iezecb. 26, 3, 4.

5. Sof. 2. 4.

9. Isaia 32, 1; 62,"ll; Mat. 21, 5.

10. Isaia 49, 6; Mib. 5, 5; Ps. 2, 8; i 71, 8.

arcul de rsboiu i mulimea i pa-
cea din neamuri, i va stpâni pre»

sie ape dela mare pân la mare l
dela râuri pân la marginile pmân-
tului.

11. i tu întru sângele aezmân-
tului tu ai slobozit pre cei legai

ai ti din groapa ce n'are ap.
12. edeâ-vei întru întrire lega-

ii adunrii; i pentru o zi a ne-

merniciei tale, îndoite voiu rsplti

ie.

13. Pentruc te-am încordat mie

pre tine ludo, ca pre un arc, um-
plut-am pre Efraim; i voiu ridic

pre fiii ti Sioane asupra fiilor Eli-

nilor, i le voiu pipi ca sabia r-
zboinicului.

14. i Domnul va fipreste ei i
va iei ca fulgerul sgeata lui, i
Domnul Dumnezeu atotiitorul cu

trâmbia va trâmbi i va merge cu

cutremurul îngrozire! sale.

15. Domnul atotiitorul va apr
pre dânii, i'i vor potopi pre ei,

i'i vor doborî pre ei cu pietre din

pratie, i vor bea sângele lor ca

vinul i vor umpleâ ca blidele jert-

felnicului.

16. i va mântui pre ei Domnul

Dumnezeul lor în ziua aceea, ca

pre oi pre poporul su, pentruc

pietre sfinte se tvlesc pre pmân-
tul lui.

17. C orice este bun dl lui este,

i orice este ales dela el este, grîu

tinerilor, i vin cu bun miros la fe-

cioare.

CAP. IO.

Fgduina întoarcerei Evreilor din

robie i sfrâmarea idolilor-

Cerei dela Domnul ploaie la vre-

me iimpurie i târzie. Domnul au

11. Mat. 26, 28; 1 Cor. 11, 23.
12. Isaia. 40' 2; Ps. 60, 4.

14. Ps. 18, 5. 16. Isaia 14, 2.

IO- 1. H 2 Lege 11, 14; Ioil 2, 23; Iov 38,
24; 37, 6.
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fcut nori, i ploaie de iarn va dâ

lor, fiecruia iarb în arin.

2. Pentruc grind a grit osie-

nele, i vrjitorii vedenii mincinoase

i vise mincinoase griau, îndeert

se rnângâiau, pentru aceea s'au dus

ca oile i s'au chinuit, c nu er
vindecare.

3. Asupra pstorilor s'a întrâtat

mânia mea, i asupra mieilor voiu

cercet, i va cercet Domnul Dum-
nezeu afoltiilorul turma sa casa lui

Iuda, i'i va pune pre ei ca pre un

cal ai su bine gtit la rsboiu.

4. i de pre dânsul a privit, i
de pre el a aezat arcul cu duh de

mânie, i dela el va ieî tot cerce-

ttorul întru aceasta.

5. i vor îi ca rsbointcii, cari

calc tina în drumuri la rsboiu i
se vor rândui la rsboiu, c Dom-
nul va îî cu ei, i se vor ruina de

tot clreii cailor.

6. t voiu întri casa lui Iuda, l
casa lui losiî voiu mântui, i voiu

face pre ei s lcuiasc, c i-am

iubit pre ei, i vor fi cum erau când

nu i-am fost lepdat pre ei, c eu

sunt Domnul Dumnezeul lor, i'i

voiu auzi pre ei.

7. i vor fi ca, nite rsboinici ai

lui Efraim, i se va bucur inima

lor ca de vin, i fiii lor vor vedeâ i
se vor veseli, i se va bucur inima

lor întru Domnul.
8. Semn îe voiu dâ lor, i'i voiu

primi pre ei, c'i voiu rscumpr
pre ei, i se vor înmuli, precum

erau mulji.

9. i voiu semnâ pre ei întru

popoare, i cei de departe îi vor

aduce aminte de mine, i vor hrni
pre fiii si, i se vor întoarce.

10. i'i voiu întoarce pre ei din

pmântul Fghipefului, i dela Asi-

rieni voiu primi pre ei, i'i voiu bg
pre ei în pmântul Galaadului i în

2. lerem. 10, 8; 50, 6 i 23, 21, 30.

Livan, i nu va rmâneâ din ei nici

unul.

11. i vor trece prin mare îngu-

st, i vor lovi în mare valurile i
se vor uscâ toate adâncurile rîuri-

lor, i se va lu toat semejia A-

sirienilor, i schiptrul Eghipetului

se va lu.

12. i'i voiu întri pre ei întru

Domnul Dumnezeul lor, i întru nu-

mele lui se vor lud, zice Domnul.

CAP. 11.

Pustiirea ârei evreeti; cei treizeci

de argini. Pastorii cei rai i
pedepsirea lor,

Deschide Livane porile laie, is
mnânce focul chedrii ti.

2. Vaite-se pinul, c a czut che-

drul, c foarte dosdii s'au fcut

cei mrii. Vifai-v stejarii Vasa-

nitidei, c s'a smuls dumbrava cea

împreun sdit.
3. Glasul pstorilor celor ce plâng,

pentruc ticloas s'a fcui mri-
rea lor, glasul leilor celor ce rc-
nesc, c s'a dosdit mreia Ior-

danului.

4. Acestea zice Domnul atotfiito-

rul: patei oile unghierei.

5. Care cei ce le-au câtigat le |un-

ghleau, i nu le preau ru, i cei

ce le vindeau ziceau : bine este cu-

vântat Domnul, c ne-am îmbogit,
i pstorii lor nu ptimeau nimic

pentru ele.

6. Pentru aceea mai mult nu voiu

cru pre cei ce lcuesc pmântul
zice Domnul; i iat eu dau pre oa-

meni, pre fietecare în mâinile a-

proapelui su, i în mâinile împ-
ratului lui, i vor fiâ pmântul, i
nu voiu scoate din mâna lor.

7. i voiu pate oile junghierii în

Hananitida, i voiu lu mie dou
loiege, pre unul l-am numit frumu-

12. Mibeea 4, 5.

11. 7. lezecb. 34, 23.



1104 ZAHARIA 11—12

sefe i pre celalf I-am chemai fu-

nie, i voiu pale oile.

8. i voiu lua pre cei lrei pstori

întru o lun, i se va îngreuiâ su-

fleful meu asupra lor, c i sufle-

tele lor rgneau asupra mea.

9. i am zis: nu voiu pate pre

voi, ce moare moar, i ce lipse-

te lipseasc, i cei!al(i mnânce
fielecare crnurile de aproapelui

su.
10. i voiu luâ loiagul meu cel

frumos, i'I voiu arunc, ca s stric

legtura mea de pace, care am le-

gat cu toate popoarele pmântului.

11. i se va stric în ziua aceea,

i vor cunoate toi Hananeii pre

oile cele pzite mie; c cuvântul

Domnului este.

12. i voiu zice ctre ei: de este

bine înaintea voastr, da|i preful

meu, sau v lepdai? i au pus

pre|ul meu treizeci de arginti.

13. i au zis Domnul ctre mine:

aruncâ'i pre ei în topitoare, i vezi

de este lucru lmurit, în ce chip

m'au ispitit ei, i am luat cei trei-

zeci de arginti, i i-am aruncat în

topitoare în casa Domnului.

14. i am aruncat al doilea toiag

al meu, care er funie, ca s stric

legtura de pace între luda i între

Israil.

15. i au zis Domnul ctre mine:

ia'ti înc îc vase pstoreti, de p-
stor nechibzuit.

16. C iat eu voiu ridic pstor
pre pmânt, pre ceea ce lipsete

nu o va cercet, i pre cea rnit
nu o va cut, i pre cea sfrunci-

nat nu o va vindec, i pre cea

întreag nu o va îndrept, i cr-
nurile celor alese Ie va mâncâ, i
închielurile lor te va sfrâm.

17. O cei ce patefi cele dearte!

9. lexem. 15, 2.

12. Mat. 26, 15 i 27, 9.

16. Isaia 42, 3.

17. Ier. 23, 1; lezecb. 34, 2; Joan 10, 12.

Cei ce afi lsat oile, sabie preste

brajul lui i preste ochiul cel drept

al lui, brajul lui uscându-se se va

uscâ, i ochiul cel drept al lui or-

bindu-se se va orbî.

GAP. 12.

Fgduine pentru cei din Ierusalim.

Duhul Domnului j>este casa lai David
i pedepsirea neamurilor vrjmae.

Luarea cuvântului Domnului asu-

pra lui Israil, zice Domnul cel

ce au întins cerul i au întemeiat

pmântul i au fcut duhul omului

întru el.

2. Iat eu puiu Ierusalimul ca ni-

te tinzi, care se cltesc la toate

popoarele împrejur, i în Iudeea va

fi încungiurare asupra Ierusalimului.

3. i va fi în ziua aceea voiu pune

Ierusalimul piatr clcat de toate

neamurile, tot cel ce o va clcâ bat-

jocorind va batjocori, i se vor a-

dunâ asupra |lui toate neamurile

pmântului.

4. în ziua aceea, zice Domnul a-

totjiilorul: voiu bate tot calul cu

spaim, i pre clrejul lui cu ne-

bunie; iar preste casa lui Iuda voiu

deschide ochii mei, i pre tofi caii

popoarelor îi voiu bate cu orbire.

5. i vor gri cei mai mari preste

miile ludei to\i întru inimile lor, a-

flâ-ne-vom nou lcuitorî în Ierusa-

lim, întru Domnul atotjiilorul, Dum-
nezeul lor.

6. In ziua aceea pune-voiu pre

cei mai mari preste miile ludei ca

tciunele focului în lemne, i ca f-

clia focului în trestie; i vor mâncâ
deadreapfa i deasfânga pre toate

popoarele împrejur, i va mai lcul

înc Ierusalimul întru sine.

7. i va mântui Domnul lcau-
rile ludei, ca din început, ca s nu

se mreasc lauda casii lui David,

12. 1- % 1; Ps. 103, 3; Isaia 40, 22; Eclcs.

12, 9.



ZAHARIA 12-13 1105

i înlrile celor ce lcuesc Ieru-

salimul asupra Iudei.

8. i va fi în ziua aceea acoperî-

va Domnul pre cei ce lcuesc Ieru-

salimul, i va fi. cel slab întru ei în

ziua aceea ca David; iar casa lui

David ca casa' lui Dumnezeu, ca în-

gerul Domnului înaintea tor.

9. i va fi în ziua aceea, cercâ-

voiu sJtscot toate neamurile, care

vin asupra Ierusalimului.

, 10. -i voiu turn preste casa lui

David i preste cei ce lcuesc Ie^

rusalimuî duhul darului i al milii,

i vor cut la mine, pre care au

împuns, i vor plânge de dânsul

plângere, ca de cel iubit, i se vor

vitâ cu durere ca de cel întâiu n-
scut.

11. In ziua aceea mare plâns va

fi în Ierusalim, ca plânsul rodiei t-

iate în câmp.

12. i se va tângui pmântul prin

neamuri i neamuri, neamurile ca-

sei lui David deosebi i muerile lor

deosebi; neamurile casei lui Natan

deosebi i muerile lor deosebi; nea-

mul casei lui Levi deosebi i mu-

erile lor deosebi.

13. Neamul casei Iui Simeon de-

osebi i muerile lor deosebi.

14. Toate neamurile cele rmase,
fiecare neam deosebi i muerile lor

deosebi.

CAP. 13.

Izvorul curfirei; pedeaps prorocilor

mincinoi; firorocie<t
Mesianic^

In
ziua aceea va fi tot locul ca un

lâydr deschis în casa lui David,,

i celor ce lcuesc Ierusalimul, spre

schimbare i spre curire. J ,

'2; i va îi în ziua aceea, zice Dom-
nul Savaot: pierde-voiu numele ido-

10. loan 19, 37; toii 2, 28.
IU 2 Parat. 35, 26.
12 Mibeia 4, 5.

13. Iezecb. 47, 1 seg. Ioil 3, 18. .<-.-; .

Iilor depre pmânt, iljhai mult nu
va fi pomenirea lor, i pre prorocii

cei mincinoi, i duhul cel necurat

voiu lu depre pmânt.
3. i va fi de va proroci

tpm mai
mult, i va zice ctre ej tatl su
i muma sa, care l-au nscut pre

el: nu vei tri, c minciun ai grit

întru numele Domnului, i'i vor îm-

piedec pre. el tatl., lui i murria

lui, cari l-au nscu. pre el, când va

proroci el. <..,

4. i va fi în, ziua aceea, ruinâr

se-vor prorocii,
...
îietecare, dintru

vedenia sa prorocind însu, i se

vor îmbrc cu hain de pr, pen-

truc au "minit.

5. i va zice nu sunt proroc eu,

c om lucrtor de pmânt sunt eu,

c om m'au nscut pre mine din

tinerelele mele.

6. i voiu zice ctre el: ce sunt

ranele acestea în mijlocul mâinilor

tale? i va zice: cu care m'am r-
nit în casa iubitului meu.

7. Sabie, scoal-te asupra psto-

rilor mei, i asupra omului cetean
al lui, zice Domnul afofsfpânito-

rul; bale pstorul i se vor risipi

oile, i voiu întoarce mâna mea a-

supra pstorilor.

8. i va fi în ziua aceea în tot

pmântul, zice Domnul: dou prjl

ale lui vor pieri i vor lipsi, iar a

treia va rmâneâ înlr'însul.

9. i voiu trece a treia parte prin

foc, i'i voiu lmuri pre ei cum se

lmurete argintul, i'i voiu cerc
pre ei, cum se cearc aurul, acela

vâ chem numele meu, i eu îl voiu

ascult pre el, i voiu zice: popo-

rul meu este acesta; i el va zice;

Domnul Dumnezeul meu.

2. Iezecb. 30, 13; Osie 2, 17.

3. R 2 Lege 13, 5; lerem. 14, -t5,

7. Mateiu 26, 31; Mateu 14, tt, : "
'

9. 1 Petru 1, 6, 7.

Biblia 70.
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CAP. 14.
Prorocii asupra Ierusalimului: apele

vii, pedepsirea vrjmailor i întoar-

cerea neamurilor ctre Domnul.

Iat vin zilele Domnului, i se vor

împri przile laie întru tine.

2. i voiu adun foaie neamurile

la rsboiu asupra Ierusalimului, i
se va lu cetatea, i se vor risipi

casele, i muerile se vor pângri;

i va merge jumtate din cetate în

robie, iar ceilali ai poporului meu
nu vor pieri din cetate.

3. i va ieî Domnul, i se va dâ

rsboiu întru neamurile acelea ca

în ziua rânduelei lui în ziua rsbo-
iului.

4. i vor st picioarele luî în ziua

aceea pre muntele Mslinilor cel

din preajma Ierusalimului despre

rsrit, i se va desface muntele M-
slinilor: jumtatea Iui ctre rsrit,

i jumtate ctre mare, prpastie ma-

re foarte; i se va plec jumtate

din munte ctre miaznoapte i ju-

mtate ctre austru.

5. i se va astup valea munilor

mei, i se va lipi râpa munilor pân
la sail, i se va astup în ce chip

s'au astupat de faa cutremurului în

zilele lui Osie împratului Iudei i
va veni Domnul Dumnezeul meu i
toi sfinii cu el,

6. i va fi în ziua aceea nu va

fi lumin, ci frig i ger.

7. Va fi o zi, i ziua aceea cuno-

scut va fi Domnului, i nu ziu nici

noapte, i de ctre sear va fi lumin.

8. i în ziua aceea va ieî ap
vie din Ierusalim: jumtate de dânsa

în marea cea dintâi, i jumtate de

ea în marea cea de apoi, i prim-
vara va fi aâ.

9. i va fi Domnul împrat pre-

ste tot pmântul, în ziua aceea va

fi un Domn i numele lui unul.

14. 4. Isaia 42, 13.

7. Hp»c. 21, 23-25. 8. lczeah. 47, 1.

10. Care va încunjurâ tot pmân*
tul i pustia dela Gavâ pân lâ Rem-
mon spre austrul Ierusalimului. Iar

Rama în loc va rmâneâ dela poarta

lui Veniamin, pân la locul porei cei

dinfâiu, pân la poarta unghiurilor

i pân la turnul lui Anameil, pân
la teascurile împratului.

11. Vor lcul întru el, i anatema

mai mult nu va fi, i va lcul Ie-

rusalimul fr de fric.

12. i aceasta va fi cderea cu

care va bate Domnul toate popoa-

rele câte s'au otit asupra Ierusali-

mului, uscâ-se-vor trupurile lor stând

pre picioarele lor, l ochii lor se

vor scurge din gurile lor i limba

lor se va uscâ în gura lor.

13. i va fi în ziua aceea groaza

Domnului mare presfe ei, i se va

apuc fiefecare de mâna aproape-

lui su, i se va încletâ mâna lui

cu mâna aproapelui su.
14. i luda se va rsboî în Ieru-

salim, i va adun puterea tuturor

popoarelor de prin prejur, aur i ar-

gint i haine multe foarte.

15. i aceasta va fi cderea cai-

lor i a mucoilor i a cmilelor

i a asinilor i a tuturor vitelor ce-

lor ce sunt în taberile acestea dup
cderea aceasta.

16. i va fi ori câi vor rmâneâ
din toate neamurile, care au venit a-

supra Ierusalimului i se vor sul

în fot anul, ca s se închine împ-
ratului Domnului afofsfpânitorului

i ca s prznuiasc srbtoarea fa*

cerei corturilor.

17. i va fi, ori câi nu se vor

sul din toate neamurile pmântului

în Ierusalim, ca s se închine îm-

pratului Domnului afotsfpânito-

rului, i acetia la aceia se vor a-

daoge, nu va fi presfe ei ploaie.

18. Iar de nu se va sul neamul

16. Isaia 2, 3.
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Eghipetului, nici va veni, i preste

dânii va îl cderea, cu care va bale

Domnul pre toate neamurile care nu

se vor sui s prznuiasc srb-
toarea facerii corturilor.

?y, 19. Acesta va fi pcatul Eghipe-

tului i pcatul tuturor neamurilor,

care nu se vor sul s prznuiasc
srbtoarea facerii corturilor.

20. In ziua aceea va fi cea de pre

frâul calului, lucru sfânt Domnului

atoistpânitorutui, i vor fi cld-
rile în casa Domnului ca nstrapele

înaintea feii jertfelnicului,
, .

21. i va fi toat cldarea în Ie-

rusalim, i în Iuda sfânt Domnu-
lui atotsfpâniforului, i vor veni

loji cei ce jerttesc, i vor lu din-

lr'însele, i vor fierbe înfr'însele; i
nu va mai fi Hananeu în casa Dom-
nului atoliitorului în ziua aceea.

21. Isaia 35, 8; loil 3, 17; Hpoc. 21, 27.

PROROCIA LUI MALAHIA

CAP. 1-

Mustrarea lui Israîl. Jertfele curate,

i cinstirea numelui Domnului întru

neamuri.

uarea cuvântului Domnului asu-

J_.pra lui Israil în mâna îngerului,

punei în inimile voastre.

2. lubitu-v'am pre voi, zice Dom-

nul, i ai zis: întru ce ne-ai iubit

pre noi? Au nu erâ Isav fratele lui

lacov? zice Domnul; i am iubit pre

Iacov;

3. Iar pre Isav am urît, i am ho-

tarele lui spre pustiire, i moteni-

rea lui spre casele pustiei.

4. Câ va zice: Idumeia s'a stri-

cat, i s ne întoarcem, i iar
s zidim cele pustiile. Acestea zice

Domnul atotiitorul: ei vor zidi, i
eu voiu stric; i se vor chem lor

hotarele frdelegei, i poporul pre-

ste care s'au întins Domnul pân în

veac.

5. i ochii votri vor vedeâ, i voi

vei zice: mritu-s'au Domnul mai

pre.sus decât hotarele lui Israil.

6. Fiul cinstete pre fat, i slu-

ga se teme de stpânul su; i de

1. 2. Rom. 9, 13.

sunt eu tat, unde este cinstea mea?
i de sunt eu stpân, unde este

frica mea? Zice Domnul atotiitorul,

voi preoii, cei ce defimai numele

meu i ai zis: întru ce am defi-

mat numele tu?
7. Cari aducei la jertfelnicul meu

pâini spurcate, i zicei: cu ce le-am

spurcat? Cu aceea, c zicei voi:

masa Domnului este spurcat, i
mâncrile care se pun pre ea sunt

defimate.

8. C de aducei orb spre jertf,

au nu este ru? i de aduceai chiop
sau bolnav, au nu este ru? Adu
pre ea povuiforului tu, de te va
primi, au de va lu faa ta, zice

Domnul atotiitorul.

9. i acum îmblânzii faa Dum-
nezeului vostru, i v rugai lui. In

mâinile voastre s'au fcut acestea;

au primi-voiu faa voastr? Zice

Domnul atotiitorul.

10. C i vou se vor închide u-

ile, i nu vei aprinde jertfelnicul

meu în zadar, nu este voia mea în-

tru voi, zice Domnul afotiitorul, i
nu voiu primi din mâinile voastre

jertfe.

8. Lev. 22, 22. 10. Isaia 1,11.
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* l£C dela rsritul soarelui pân
la a piis numele meu s'a mrii întru

neamuri, i în tot locul tmâie se

sduce numelui meu i jertf curat;

e iiia~re este numele meu întru nea-

muri, zice Domnul atotsfpânîtoruli

12. Iar Voi îl necinstii cu aceea,

c zicei: rnasa Domnului spurcat

este, i mâncrile care se pun pre

ea defimate sunt lui.

13. i ai zis: acestea din necaz

sunt, i eu le-am suflat pre ele,zice :

Domnul alotiitorul. i aducei ja-

furi i cele chioape i cele bol-

nave. i de le vei aduce jertf, au

primMe-voiu a ceste a din mâinile

voastre? Zice Domnul atotfiitoruî.

14. Blestemat este cel puternic,

care are în turma sa parte brb-
teasc, i este legat cu fgduin,
i Jetîete Domnului ce este slri?

cat, c împrat mare sunt cu, zice

Domnul atotfiitoruî, i numele meu
înfricoat este întru neamuri.

1 CAP. 2. :

Mitstmrea pcatelor Leviilor i ale

; -
; :

- Poporului.

i acum porunca aceasta este c-
tre voi o preoilor

!

2. De nu vefi ascult, i de nu
veiHpune întru inima voastr ca s
dai slav numelui meu, zice Dom-
nul atotiitorul; i voiu trimite pre-

sle voi blestem i voiu blestem
binecuvântarea voastr, i o voiu

blestem pre ea, i voiu risipi bi-

necuvântarea voastr, i nu va fî
;

întru" w>v c voi " nu punei întru

inima voastr.

3, lat eu voiu osebî vou* um-
rul l :voiu risipi vitttrecelul prusie

fefilfe vdasirejîVintrecelul srbtori-

Iar; voastr#*fcv yoiwluâpre wi
îrppfetwiliifo?^ km^O* ,

^fi?P§Mxvt vfz^t^i ifrrit; Isaia 19,19, 21
i 4!, 25; Sof. 2, 11

2. 2. Isaia 1, 20; Levii 26, 14; -PL 2- Lege

4. i vei cunoate, c eu am tri-

mis la voi "porunc aceasta, ca s
fie legtura ihea cu Levî, zice Dom-
nal atotiitoful. *

'

5. Legtura mea â fost cu el de-

viea i de pace; i i-am dat lui,

ca, cu tric s se team' de mine,

i de ctre faa numelui rrieu^ s se

cutremure. -•-

'

'6. Legea adevrului5 a fosl în gura
'. lui i strâmbtate nu s'a aflat în ;

buzele lui; în pace drept a umblat

cu mine i pre muli a întors dela

strâmbtate.

7. C buzele preotului vor pzî
tiina i legea vor cercâ din rostul

lui, c îngerul Domnului atoliito-

rului este.

8. i voi v'ai abtut din cale i
ai slbit pre muli în lege, stricat-ai

legtura lui Levl, zice Domnul aloT*

|

iitorul.

9. i eu v'am dat pre voi s fii

defimai i lepdai la toate rieamu-
'

riie, pentruc n'afi pzit cile mele,

ci ai luat feele în lege.

10. Au nu un lat este vou tu-

turor? Au nu un Dumnezeu v'au f-
cut pre voi? Pentruce ai lsat iie-

tecare pre fratele su, ca s spur-

cai legtura prinilor votri?

11. Prsitu-s'a luda, i urâciu-

ne s'a fcut în Israii i în Ierusa-

lim, pentruc a spurcat Iuda sfin-

tele Domnului, care a iubit, i a C-
utat spre dumnezei streini.

12. Pierde-va Domnul pre omul

cel ce face acestea, pân ce se va

: smeri din lcaurile lui lacov. i din
{

\ cei? ce adircî jertf Domnului atofil-î

: torului. ^ -:>.;- i -

13. i acestea, care le-am urît ai'

|

fcut, acOpereai ca lacrmi jerffel-

: rticul Domnului i cu plâns i ctf

suspin din ostenele; au este înc r

6. H, 2 Eege 33, 10. ' > *>

9. 2 'Pavai. 19, 7.

10, Matern 23, 9; Efeseni 4, 2.
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vrednic a cufâ spre jertf, sau a

luâ primire din mâinile voasfre?

- 14. i afi zis : penlruce Domnii!

au mrturisit între; lineV?) Wtr^ mu*

ierea tinereelor taie, pre care o ai

lsat? i aceasta este prtae cu

tine, i muiere legturii tale.

.15. i n'a tcut bine i rmia
duhului lui? i ai zis: ce alt fr
numai- smân caut Dumnezeu?:

l pzii cu duhul vostru, i feme-

eâ'llîiereelor tale s nu o prseti.
16. Ci dac urându-o o ai gonit,

zipe Domnul Dumnezeul lui Israil,

v.a acoperi pgântatea cugetele tale,

zice Domnul a0iiitorul, i pzii cu

duhul vostru i s nu o prsii.

s
17. Qeî ce ai întrâtat pre Dom-

nul cu cuvintele voastre i ai zis;

cu ce l-am întrâtat pre el? Cu a-

ceea c zicei, tot cel ce face ru;
bine

:
este înaintea Domnului, i în-

tru ei el bine au voii*- i unde este

Dumnezeul drepfei?

5iV ;
;

cap, a
;

yPrgrocie desfre Mesia.. /îndemnarea ~,

faporului Ja pocina. Mustrri,pentru
'""**

neadticereâ pârgetor.

Îatsetf frimi îngerul rneti, i va

gti Cale înaintea feei mele i în-

dat va venî la" Biserica" sa Dom-

nul, pre care voi cutaii i îngerul

legturei, pre care voi îl voii, iat

vine, zice Domnul atcriiitorui

2. i cine va pufeâ suferi ziua

intrrei lui? Sau cine va pufeâ stâ

întru vederea lui? Pentruc el va in-

tr ca focul topiiorului i ca iarba

nlbi lorilor.

3. i va edeâ lopind i curind

ca argintul i ca aurul, i va curi
pre fiii lui Levi, i va vrsâ preste

ei, ca aurul i ca argintul, i vor

aduce Domnului Jertf întru drep-

tate.

3. !• Matciu 11, 10; Marcu 1, 2; Lucâ 1,

17; 7, 27. 3. Isaia l, 25, Ierem. 9, 7.

4. i va plcea : pornitului jertfa

lui Iuda i a Ierusalimului, ca zi-r

lele veacului i ca anii cei dina*-

inte.
,

5. i voiu veni la voi cu judecat
i voiu fi mrturie grabnic asupra

fermectorilor i asupra preacurven

Lor* i aupra celor ce jur strâmb
eu numele meu pentru minciun, i
asupra ceoE, ce trag; simbria slugii

lor i asupresc pre vduve, t bai

cu plmi
:

pre. irimani, i asupra^

celor ce abat judecata nemernicului,

i asupra celor ce nu se tem de

mine, zice Domnul atoiitorul.

6. Q eu suni DomnulpumnegejiV
vostru, i nu m schimb, i voi fiii

luî lacov nu v'ai oprit deîa nedrep*

tjjile prinilor votri. r,.

7. V'ai abtut deîa legea rnea.i

nu o ai pzit, întoarcei-v ctre

mine, i m voiu întoarce ctre voi j>

zice Domnul alotjiitojruL

- 8. i a|i zis; întru ce n? viom n-j

t§u;ce,?..A.u .înelâ-va omul pre Dum-<
nezeu? Pentruc voi m amgii pre

mine i zicei; întru ce le-am tn>
git? C zeciuirile i pârga cu noi

sunt. '.' ^
J9. i cutând voi cutai, i pre

mine voi\nf§[. amgii.

10. Anul s'a împlinit, i ai bgat
toate rodurile în vistierii, i va fi

aîul lui în casa lui; întoarcei-v

dar întru aceasta,,5

zice Dornnal a-

totiitorul, i voiu deschide vou
ghiaburile cerului, i voiu vrsâ
binecuvântarea mea vou pân va

fi destul.

11. i voiu împri vou de mân-

care, i nu voiu stric vou road
pmântului vostru, i nu va slbi

viea voastr cea din arin, zice

Domnul atoiitorul.

5. Eire 20, 7.

6. Ps 32, 11.

7. Zabacia 1, 3.

10. Pilde 3, 10; Iezechiil 44, 30.
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12. i vâ vor ferici pre voi toate

neamurile, pentruc vei fî voi mie

pmânt dorit, zice Domnul aiofii-

torul.

13. Ingreuiat-ai asupra mea Cu-

vinlele voastre, zice Domnul, i afi

zis: întru ce am grit ru asupra la ?

14 Zis-aji: deert este cel ce slu-

jete lui Dumnezeu, i ce este mai

mult, c âm pzit poTuncile Iui, i
am umblat cu cucerie înaintea fe-

ei Domnului atottiitorului?

15. i acum fericim pre cei stre-

ini, i se zidesc de isnoav toi cei

ce fac frdelege, i s'au împroti-

vit lui Dumnezeu i s'au mântuit.

16. Acestea au grit împrolivâ cei

ce se tem de Domnul, fietecare c-
tre aproapele su, i au ascultat Dom-
nul i au auzit, i au scris carte de

pomenire înaintea sa celor ce se tem

de el i se sfiesc de numele lui.

17. i vor fi mie, zice Domnul
atotiitorul, în ziua care eu o fac

spre motenire i îi voiu alege pre

ei precum alege omul pre fiul su,
care'r slujete lui.

1â. i v vei întoarce i vei ve-

deâ ce este între cel drept i între

cel frdelege, între cel ce slujete

Iui Dumnezeu, i între ctl ce"nu slu-

jete lui.

12. R 2 Lege 28, 10 i 33, 29.

13. Iov 24. 9; Ps- 72, 13.

14. Ierem. 44, 17, 18. 17. Ps. 102, 13.

18. I6aia 11, 4; 2 Tesal. 2, 8.

CAP. Ar.

Ziua de judecat q Domnului. Rs-
rirea Soarelui dreptaei. Prorocii

Mesianice i vremuri mai bune.

Iat vine ziua arzând ca un cup-

tor, i'i va arde pre ei, i loji cei

de alt nealn, i toi cei ce fac fr-
delege vor fi trestie, i'i vâ aprinde

pre ei ziua aceea care vine, zice

Domnnl atotiitorul, i nu va rmâ-
neâ dintru ei rdcin, nici odrasl.

2. i va rsri vou celor ce v
temei de numele meu, soarele drep»

tjei i vindecare în aripile lui, i
vei iei i vei jucâ ca vieii cei

slobozii 4tn legturi.

3. i vei clcâ pre cei frdelege,

c vor fi cenu supt picioarele voa-

stre, în ziua care eu o fac, zice Dom-
nul atotiitorul.

4. Aducei-v aminte de legea lui

Moisl robul meu, precum v'am a-

ezat vou în Horiv porunci i în-

dreptri la Iot poporul lui Israil.

5. Iat eu voiu trimite vou pre

Ilie Tesvileanul mai 'nainte pân ce

va veni ziua Domnului cea mare i
luminat.

6. Care va Întoarce inima; tatlui

spre fiu, i inima omului spre ve-

cinul su, ca s nu viu i s bai p-
mântul de tot.

4. 1. Ps. 49, 23.

2. Ps. 20, 10: Luca 1. 78.

3. Ps. 49, 23. 4. B. 2 Lege 6, 3.

6. Lucâ 1, 17.



CARTEA LUI TOVIT

CAP. 1.

Neamul lui Tovit. Frica de Dumnezeu
,

i npustea btrânului Tovit,

Cartea cuvintelor lui Tovif al lui

Toviil, al lui Ananiil, al lui Aduil

ai lui Gavail, dintru smâna lui A-

$\[\, din neamul lui Neflalim.

2. Care s'a robii în zilele lui E-

nemessar împratul Asirienilor din

tfzvfo care este deadreaptâ Chidi-

osului din Neftalim în Galileea de-

asupra lui Asir.

3. Eu Tovit pre calea adevrului

i a drepiei am umblat în toate

zilele vieei mele, i milostenie mult
am fcut frailor mei, i neamului

meu, celor ce erau dui cu mine

în ara Asirienilor la Ninevi.
l 4. $i când eram în ara mea, în

pmântul lui Israil, tânr fiind eu,

tot neamul lui Neftalim tatl meu
s'a deprtat dela casa Ierusalimu-

lui, care s'a ales din toate nea-

murile lui Israil; ca oate neamurile

s jertfeasc.

5. Dup ce s'a sfinit Biserica l-

caul celui prea înalt, i s'a zidit

pentru (oafe neamurile veacului, i
toate neamurile, care împreun s'au

deprtat, i casa lui Neftalim tatl

-rriStf jertfea lui Vaal, junincei.

6. Iar eu singur mergeam de multe

1. 2. 4 Imp. 17, 3 i 18, 11.

5. 3 Imp. 12, 28.

ori în Ierusalim la praznice, pre-

cum este scris tot poporului lui Israil

porunc venic: pârga i zeciuiala

rodurilor i cele întâiu nscute ale

turmei mele, i le dam preoilor fiilor

lui Aaron la jertfelnicul tuturor rodu-

rilor.

7. Zeciuiala cea dintâiu o dam fi-

ilor lui Levi celor ce slujiau în Ie-

rusalim; iar adoua zeciuial o vin-

deam i mergeam i o cheltuiam în

Ierusalim în tot anul;

8. Iar a treia o dam celor ce se

cuvineâ, precum a fost poruncit De-

vora muma tatlui meu, penirucâ

srac am rmas de tatl meu.

9. i dup ce m'am fcui brbat
am luat ferneie pre Ana din semin-

ia neamului meu, i am nscut din

tr'însa pre Tovie.

10. când am fost dus în robie

la Ninevi, toi fraii mei i cei din

neamul meu, mâncau din pâinile p-
gânilor;

11. Iar eu mi-am pzit sufletul

meu s nu mnânce, c'mi aduceam

aminte de Dumnezeu din tot sufle-

tul meu.

12. i au dat cel prea înalt har

i mil înaintea lui Enemessar, i
i-am fost lui cumprtor.

13. i mergând în Midia am pus

la Gavail fratele lui Gavria din Ra-

ghis al Midiei zece tatani de afginl.

1 14. i dup moartea lui Enemes-
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sar a împrii Senahirim feciorul

lui în locul lui i nefiind cile lui ae-
zate, mai mult nu m'am putut duce

în Midiea.

15. i în zilele lui Enemessar mi-

lostenii multe tceam frailor mei:

pâinile mele le dam celor flmânzi

i hainele mele celor goli; i ori

pre care din neamul meu îl vedeam

mort i lepdat dup zidul Ninevii,

îl îngropam.

16. i ori pre care omor împ-
ratul Senahirim, când a venii fu-

gind din Iudeea, pre ascuns luându'i

îi îngropam, c pre muli a omorî!

întru mânia sa i a cutat împra-
fii trupurile lor, i nu le-a aflat.

17. i mergând un Ninevitean a

spus împratului, c eu i-am îngro-

pat pre ei. i m'am ascuns, i în-

elegând cm cautsm omoare,

temându-m m'am dat în laturi.

18. Atunci mi-a luat iot ce am a-,

vul, i nimic nu mi-a rmas mie

afar de Ana muerea mea i Tovie

fiul meu.

19. Ci n'au trecut cincizeci i cinci

de zile, pân când l-au omorît pre,

el doi feciori ai lui, cari au fugit

în munii Ararat; i a împrii Sa-

herdon fful lui în locul lui.

i a pus pre AhiâBar îeciprul

lui Anail fratelui rrieu mai mare pre-

te toat dregtoria tatlui su, i
preste toat purtarea de grij; deci

rugându-se Ahiahar pentru mine,,

m'am întors la Ninevi.

21. i erâ Ahiahar i paharnic i
preste inel, i dregtor i purttor

de grije.

'

22. i 1-a pus pre ei Saherdon al

doilea dup sine, iar el îmi erâ ne-

pot de frate.

16. 4 Imp. 19, 35.
17. Sirab 48, 24.
18: 4 Imp. 19, 37.
19. Isaia 37, 33.

CAP. 2.

Orbirea lui lovit; mustrarea de cas-

nici i rbdarea lui.

i dup ce m'am întors eu la casa

mea, mi s'a dat mie Ana muerea

mea i Tovie fiul meu; iar la srb-
toarea celor Cincizecimei, care este

sfânt a aptea sptmân, fcutu-

s'a prânz bun mie, i am ezut s
mnânc.

2. i vzând c sunt bucate multe,

am zis fiului meu: mergi i adu pre

care vei aflâ din fraii notri lipsit,

care îi aduce aminte de Domnul;

i iat eu te atept.

3. Iar el viind a zis: tatl Unui

din neamul' nostru sugrumat zace

lepdat în târg.

. 4. Atunci eu mai 'nainle de a gu-

st, srind lam luat pre el i l-am

dus Ia o cas pân când a apus

soarele,

5. i întorcându-m m'am splat

i am mâncat pâinea mea suprat.

6. i mi-am adus aminte de pro-?

rocia iu» Amos, cum a zis: întoar-

.

ce-se-vor srbtorile voastre înru

plângere i toate veseliile voastre;

înfru tânguire, i am plâns; i, dup-
ce a apus soarele m'am, dus, i -

:

pând l-am îngropat. f t ,i

7. Iar vecinii râdeau zicândi nu

e teme mai mult acesta, c se va
omorî pentru lucrul acesta, mcar
C odat cu fuga abiâ a scpat; i
acum iar îngroap pre cei mori?

8. i, în fr' acea noapte fiind oste-

nit de îngropciune, m'am culcat

pângrit lâng peretele curei, cu

faa descoperit.

9. i nu tiam c sunt pasri în

prete, i fiindu'mi ochii mei de-

schii, s'au ginat pasrile fierbinte

în ochii mei, i s'au fcut albiei

în ochii mei, i am mers la doftori

i nu mi-a folosit.

;

2- s- Hmos 8, 10; 1 Maca^. 1, 41.
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10. i m'a hrnit Ahiahar pân
am mers în Elemaida.

11. Iar muerea mea Anaiceâ lu-

cruri muereti, i le trimeiea stpâ-

nilor.

12. i aceia i-au pltit ei, i i-au

dat i un ied.

13. i când a venit la mine a în-

ceput a strig, i i-am zis ei: de

unde este iedul? Au de furat este?

D'l stpânilor, c nu este slobod

a mânca de furat.

14. Iar ea a zis: dar mi s'a dat

mie afarj de plat. Ci nu o am ere-?

zuf, i am zis s'l dea înapoi sl-
pânilor i, m'am mâniat pre ea.

15. Iar ea rspunzând mi-a zis

mie: unde sunt milosteniile fale i
dreptile tale? Iat cunoscute suni

toate cu tine.

;
CAP. 3.

Rugciunea btrânului Tovit i a Sarei

fata lui Raguil; ascultarea, rugciunei
lor i 'trimiterea îngerului ajuttor,

Si mâhnindu-m am piân i m'am
rugat cu durere zicând:

2. Drepf eti Doamne, i toate lu-

crurile fale i toate cile fale sunt

mil i adevr i judecat adev-
rat, i drept judeci în veac.

3. Adu'i «aminte de mine, i ca-

ut spre mine, s num pedepseti

pre mine pentru pcatele mele i
pentru neUinele mele i ale p-
rinilor mei, cari au pctuit îna-

intea ta.

4. C n'am ascultat poruncile fale,

i ne-ai dat în jefuire i în robie

i în moarte i în pild de ocar
la toate neamurile la cari suntem

risipii.

: 5. i acum multe sunt judecile

tale i adevrate, nu face dup p-
catele mele i ale prinilor mei,

pentruc n'am fcut poruncile tale,

i n'am umblat cu adevr înaintea fa.

3. 4. H 2 Lege 28, 15.

6. i acum, precum este plcut

înaintea ta, f cu mine: poruncete

s iâ duhul meu, ca s m slobo-

zesc i s m fac pmânt, c mai

de folos este mie a murî decât a

frî, c ocri mincinoase am auzit

i mâhnire mult este întru mine.

7. Poruncete dar s m slobo-

zesc din nevoea aceasta, în locul

cel venic, nu întoarce faa ta. dela

mine.

8. Intru aceeai zi s'a întâmplat

Sarei fetei lui Raguil în Ecvafana

Midiei, de o au ocrîf slujnicile ta-

tlui ei, c a fost mritat dup
apte brbai; iar Asmodeu dracul

cel ru, i-a omorît pre ei mai 'na-

inie de a se împreuna ei cu eag

cum este ia mueri.

9. C ztceâ ei: au nu pricepi c'ji

sugrumi brbaii fi? lat apie ai

avut, i nici a unuia dintru ei nu

te-ai numit?

10. Ce fie bai pre noi pentru ei?

Dac a murit, du-fe cu ei; s nu

vedem din tine fiu sau fat în veac.

.1.1. Acestea auzindu-le ea, s'a mâh-

nit foarte, cât er s se sugrume,

i a zis: pre mine singur m are

tat! meu, de voiu face aceasta, o-

car va fi lui, i btrâneele lui le

voiu pogorî cu durere în iad.

12. i s'a rugat spre fereastr i
a zis: bine eti cuvântat Doamne
Dumnezeul meu i bine este cuvân-

tat numele slavei fale cel sfânt i
cinstit în veci, bines te cuyinteze

toate fpturile tale în veac.

13
;
i acum Doamne, ochii mei

i faa mea ctre tine am întors, zi-

când: s m slobozefi pre mine

de pre pmânfr ca s nu mai auz

eu ocar.

14. Tu cunoti Doamne, c cu-

rat sunt de fot pcatul brbtesc*

i n'am pângrit numele tu, nici

numele tatlui meu în pmântul ro-„

biei mele.
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15. Una nscut sunt fafiui meu
i n'are eî alt prunc, care s mo-
leneasc dup el, nici frate aproape,

nici are acela fiu ca s m pzesc
pre mine lui muere.

16. Iat rrii-a pierit apte, pentru

ce este mie mai tri? i de nu

se pâre ie a m omorî pre mine,

poruncete a câutâ spre mine, i
â m mitul ca s nu mai auz ocar.

17. i s'a auzit rugciunea amân-

durora înaintea slavei marelui Dum-
nezeu, i s'au trimis Rafail sâ'i vin-

dece pire amândoi: lui Tovit s-i

curee albeele i pre Sara fata Iui

Raguil s b deâ femeie lui Tovie fi-

ului lui Tovit i s lege pre Asmo-
deu dracul cel ru, c Iui Tovie s'a

daf ca s o aib pre ea femeie.

18. Infr'acea vreme întorcându-se

Tovie a intrat în casa sa, i Sara

fata lui Raguil s'a pogorît din foi-

orul su.

CAP. 4.

Tovit povueie pre fiul su a pzi
foruncile lui Dumnezeu i'i destmu-
ete cei zece talcmi depui la Raguil,

In
ziua aceea i-a adus aminte

Tovit de argintul, care 1-a pus la

Gavail în Raghisul Midii.

2. i a zis întru sine: eu mi-am
cerii moarte, penlruce nu chem pre

Tovie fiul meu, ca s spui lui mai
'nainte de ce voiu murî?

3. i chemându'l pre el a zis:

fiule 1 De voiu murî, îngroap-m,
i s aibi grije de muma ta, cin-

stete-o pre ea în toate zilele vieei

tale, i f ce va plceâ ei, i s nu
6 mâhneti pre ea.

4. Adu'i aminte fiule, c mult
nevoie a avut cu tine în pântece;

când va murî,îngroap-o lâng mine
într'o groap.

5. In toate zilele fiule adu'i a-

4. 1- 1» 14. 3. Eire 20, 12; Sirah i, 28.

minte de Domnul Dumnezeul no-

stru, i cu voea hu pctui, i nu

clca poruncile lui; i în toate zi-

lele vieei tale f dreptate, i nu um-

bl pre cile nedreptei.

6. Gâ de vei face fu adevrul, cu

spor vor fî ie cile fale întru fap-

tele tale, i tuturor celor ce fac

dreptate.
r

7. Din cele ce ai tu f milostenie

i s nu pistnuiasc ochiul tu, când

faci milostenie.

8. S iiu'i întorci faa la de c-
tre nici un srac, i de ctre tine

nu'i va întoarce Dumnezeu faa sa.

9. Dup cât de mult avere ai, f
milostenie; de ai mult, mult d.

10. De ai puin, dup cât aî de

puin nu te sfii a face milostenie.

11. C comoar bun agoniseti

ie la ziua cea de lips, c milo-

stenia din moarte izbvete, i nu'l

las s intre întru înturierec.

12. C bun dar este milostenia

tuturor celor ce o fac pre ea, îna-

intea celui prea înalt.

13. Pzete-te pre tine fiule de

toat curvia, i mai 'nainte iâ ie

femeie din smân prinilor ti;

i nu luâ femeie strein, care nu este

din neamul tâtluf tul f !
"

14. C fii prorocilor suntem: Noe,

Avraam, Isaac, lacov, acetia sunt

prinii notri din veac.

15. Adu'i aminte fiuleî C foi

acetia au luat femei din fraii si,

i s'au binecuvântat întru fiii si,

i smâna lor va moteni pmântul.

16. i acum fiule! Iubete pre fra-

ii ti, i nu te frufî cu inima fa de

fraii ti, § de fiii i "ide fetele po-

porului tu; ia'i ie dintr'fnii femeie.

17. C în trufie este pierdere i
neaezare mult, i întru fat sc-
dere i lipsi mare, i necuviina

este mtmWioârrieiel.

7. Pilde 3, 9; Sirab 4, 10; Luc 14, Iii

Sirab 35, 11; 29,15. 13. 1 Tesal. 4, 3.
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18. Plata fiecrui om care fi-a

lucraf fie,s nu rmâe presfe noapte

la (ine, ci o d îndaf, i de vei siuj!

lui Dumnezeu, fi se va rsplti.

19. Iâ aminte fiule întru toate lu-

crurile tale, i fii înelept întru toat

petrecerea ta; i ce urti tu, nim-
rui s nu faci.

20. Vin, cât s te îmbefi, s nu

bei, i s nu mearg cu tine în ca-

lea fa befia.

21. Din pâinea fa d celui flmând
i din hainele fale celor goli.

22. Tot ce prisosete fie f milo-

stenie, i s nu pismuiasc ochiul

tu,' când faci milostenie.

23. Pune pâinile tale preste mor-

mântul drepilor, i nu dâ celor p-
ctoi.

24. Sfat dela fot îneleptul cere,

i niciodat s nu lepezi sfatul cel

de folos.

25. i în toat vremea binecu-

vinieaz pre Domnul Dumnezeul tu,

i cere dela el, ca s se îndrepteze

cile tale i toate crrile fale, i sfa-

turile laie vor spori.

26. C toate neamurile n'au sfat;

ci însu Domnul d toate bunt-
ile, i ori pre care vrea, smerete
precum vreâ.

27. i acum fiule ine minte po-

runcile mele, i s nu se tearg
din inima ta.

28. Iar acum art ie, c sunt zece

talâni de argint, cari i-am pus la

Gavail fiul lui Gavria în Raghisul

Midiei.

29. i nu te teme fiule pentrucâ

am srcit.

30. Ai fu multe, de te vei teme

de Dumnezeu, i te vei deprfâ de

tot pcatul i vei face ce este pl-

cut înaintea lui.

18. Lev. 19, 12; lacov 5, 4.

19. R 2 Lege 24, 14.

CAP. 5.

Trimiterea lui Tovie i însoirea lui

de ctre înger în Raghisul Midiei,

i rspunzându-i Tovie a zis; tatl

Face-voiu toate câte ai poruncit

mie.

2. Ci, cum voiu puteâ luâ argin-

tul dela el, de vreme ce nu'l cunosc

pre el?

3. i i-a dat lui scrisoarea mâi-

nei i i-a zis lui: caut'i om, care

s mearg cu fine, i s'i pltesc

lui simbrie pân sunt viu, i du-

cându-te iâ argintul.

4. i s'a dus s caute om, i a

aflat pre Raîaiî, care er înger i
nu tieâ, i i-a zis lui: poi merge

cu mine în Raghisul Midiei, i tii

locurile?

5. i a zis îngerul: eu voiu merge

cu tine, i la Gavail fratele nostru

am mas.

6. i a zis Tovie ctre el: afeapf-

m s spuiu tatlui meu. i i-a zis

lui: mergi, i s nu zboveti.

7. i mergând a spus tatlui su:
iat am aflat om care va merge cu

mine, iar el a zis: chiam'l pre el

la mine, ca s cunosc din ce neam

este, i de este om credincios, ca

s mearg cu fine.

8. i 1-a chemat pre el, i a in-

trat i s'a închinat unul altuia.

9. i a zis Tovit lui: frate, din ce

neam i din ce smân eti fu?

Spune'mi.

10. i i-a zis lui: neam i semin-

ie cerci tu ? Au nimit, care s
mearg cu fiul tu?

11. i i-a zis Tovit lui: voiu frate

s cunosc neamul tu i numele.

12. Iar el â zis: eu sunt Azaria a)

lui Ananie celui mare din fraii ti.

13. i i-a zis Tovit lui: sntos
s vii frate i s nu te superi pre

mine, pentruc am întrebat s tiu

neamul tu i smâna fa.
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14. i fu eti fratele meu din neam
frumos i bun, c am cunoscut pre

Anania i prc Ionatan fiii lui Sa-

meu celui mare.

15. C mergeam împreun la Ie-

rusalim a ne închin, aducând cele

întâiu nscute i zeciuelele roadelor,

i n'au rtcit cu rtcirea frailor

notri. *

16. Din rdcin bun eti frate;

ci spune'mi, ce simbrie sS'i dau?
0 drahm pre zi, i cele de lips

ie, ea i fiului meu.
;

17. i înc voiu mai adaoge ie

pre deasupra simbriei, de v vei

întoarce sntoi.
18. i s'a tocmit aa i a zis c^

tre Tovie: gtete- te de cale, i s
cltorii bine.

19. i a gtit fiul lui cele de cale.

20. i a zis lui tatl lui: mergi

cu omul acesta, iar Dumnezeu cel

ce lcuete în cer, s îndrepteze ca-

lea voastr, i îngerul lui Dumne-
zeu s mearg împreun cu voi.

21. i au ieit amândoi s mearg,
i câinele pruncului a mers cu ei.

22. i a plâns Ana muma lui, i
a zis ctre Tovif: pentruce.ai mâ-

nat pre fiul nostru?

23. Au nu er el toiagul mâinii

noastre? Intrând i ieind înaintea,

noafr.
24. Argint Ia argint s nu sosea-

sc, ci el urâciune fiului nostru s
se fac. *

25. C precum ni s'a dat nou
c

a tri dela Domnul, aceasta destui

este nou. &

26. i i a zis: ei Tovit: nu aveâ

grije sorol Sntos va venî, i o-

chii ti îl vor vedeâ pre el.

: 27. C înger bun va merge îm-

preun cu el. i se va îndrept ca-

lea lui, i se va întoarce sntos.
i a încetat a mai plânge. »

<

CAP. 6. -

Cltoria lui Tovie; prinderea petelui
periculos, luarea mruntaelor lui pen-
tru lecuiri i sfatul îngerului pentru

cstorie.

Iar ei mergând pre cale, au sosit

seara la rîul Tigris i au mas acolo.

2. i pruncul s'a pogorît s se

spele, iar un pefe din rîu a srii

i a vrut s înghi pre' prunc.
'

3. Iar îngerul i-a zis lui : prinde

petele acesta, i a prins pruncul

petele, i 1-a tras la pmânt. ,

f

4. i i-a zis îngerul: spintec pe-

tele i iâ inima, ficatul i fie'rea l
le pune bine. . ,

5. i a fcut pruncul precum i-a

zis îngerul, iar petele frigându-j 1-a'

mâncat. p
6. i s'au dus amândoi, pân Ice

s'au apropiat de Ecvatana. r

'

%

7. i a zis pruncul ctre înger:

Azarie frate: de ce sunt bune inima,,

ficatul i fierea petelui?

8. i i; a > zis lui îngerul: inima

ficatul de va bântui pre cinevâ drac

sau duh râu, dinfr'acesfea frebue a

i face fum înaintea omului sau a fe-.

meii, i mai mult jiu se va bântui.

9. Iar fierea a unge pre omul,'

care are albea în oefii, i se va

vindec. , ^ ,

10. i apropiindu-sc de Raghi a

zis îngerul ctre prunc: frafe, astzi

vom mâneâ la Raguil, care îi este

rud {ie, i, are el o fat una n-
scut, anume Sara.

11. Yqiu gri despre ea, ca s o

dcâ ie femeie.

12. C ie se cuvine motenirea

ei, c, tu singur'.eti din ruda ei, iar

feioara este frumoas i îneleapt.

13. Deci acum ascult-m, l voiu"

gri ctre tatl ei, i când ne voni

întoarce dela Ragon,vom face nunta.

14. C tiu c Raguil nu o va dâ^

©. 12. Num. 27, 8; 37, 3.
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altui brbat dup legea lui Moisî;

sau va fi vinovat morfii, c mote-
nirea, ie se cuvine s o iei, decât

orice alt om.

; 15. Atunci a zis pruncul ctre în-

ger: Azarie îratel Am ; auzit eu c
feioara aceasta a fost dat la apte
brbai, i toi în cmar au pierit.

16. i acum eu unul sunt al ta-

tlui meu i m tem, ca nu intrând

s mor, ca i cei mai .dinainte, c
un drac o iubete pre ea, care ni-

mnui nu stric, fr numai celor

ce intr la ea.

17. i acum eu m tem s nu
mor, i s pogor vieaa tatlui meu
i a mumei mele de suprarea cea

pentru mine în groap, i alt fiu

n'au ei, care s'i îngroape.

18. i i-a zis lui îngerul: nu'Ji a-

duci aminte de cuvintele, care fi-a

poruncit ie tatl tu, ca s'i iei fe-

meie din neamul tu?
19. i acum asculf-m frate, c'ji

va fi ie femeie i de dracul ei nici

O seam s nu bagi, c în noaptea

aceasta se va dâ ea {ie femeie.

: 20. i când vei inlrâ în cmar,
â iei spuz de lmâeturi, i pune
din inima petelui i din ficat, i
f fum, i va mirosi dracul, i va
fugi, i nu se va mai întoarce în

veacul veacului.

21. i când vei intrâ ia ea, seu-

lai-v amândoi, i strigai ctre mi-

lostivul Dumnezeu, i se va milo-

stivi spre. voi, i v va mântui.
• 22. Nu te teme, c din veac s'a

gtit ea ie, i iu o vei mântui pre

ea, i va merge cu tine, i soco-

tesc, c vei aveâ dintr'însa fii.

23. i dup ce a auzit Tovie a-

cestea, o a îndrgit pre ea, i su-

fletul lui foarte s'a lipit de ea, i a

sosit în Ecvatana.

CAP. 7.

Raguil din îndemnul îngerului d pre
Sara fala sa soie lui Tovie i se

••face nunta.

Ci au venit la casa lui Raguil, l;

Vi-a întâmpinat pre ei Sara, i 'a
închinat lor, i acetia .ei, i. i-a

bgat pre dânii în cas.

2. i a zis Raguil ctre Edna mu-
erea sa: cum seamn tinerelul a-

cesta cu Tovit nepotul meu.

3. i i-a întrebat pre ei Raguil:

de unde sunteji frailor?

4. i ei au zis lui: din fiii lui Nef-

falim cei robii la Ninevi,

5. t a zis el ctre ei: cunoatei
pre Tovit tratele [nostru? i ei zi-

ser: îl cunoatem.
6. i a zis lor: sntos este? Iar

ei i-au zis iui: trete i este s-
ntos i a zis Tovie: tat'mi este.

7. i a srit Raguil i 1-a sru-
tat pre el i a plâns, i 1-a binecu-

vântat pre el, i i-a zis lui: fiu de

om bun i de omenie eti.

8. i auzind c Tovit a pierdut

ochii si, s'a întristat i a plâns, i
Edna femeia lui i Sara fata lui au

plâns.

9. i i-a primit pre ei cu osârdie

i a tiat un berbece din oi, i a

pus înainte bucate multe.

10. i a zis Tovie ctre Rafail:

Azarie frate! Griete de cele ce zi-

ceai tu pre cale, i s se svâria-
sc lucrul, i a spus cuvântul lui

Raguil.

11. i a zis Raguil ctre Tovie:

mnânc i bea i fii vesel, c fie

se cuvine s iei pre fata mea.

12. Ins voiu spune jie adevrul:

dat-am pre fata mea la apte br-

bafi, i în noaptea în care au intrai

ei la ea, au murit. Ci ine'i firea- i
fii vesel. •/

13. i a zis Tovie: nu voiu.gu-

7. 10- 5, 4.
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siâ nimic aici, pân când nu o veji

aduce i o vei pune înaintea mea.

14. i a zis Raguil: iâ-o pre ea

de acum dup lege, c tu eti ei

frale i ea îi este ie sor. Iar mi-

lostivul Dumnezeu s v deâ vou
cete mai bune.

15. i a chemat pre Sara fata sa

i luându-o de mân, o a dat pre

ea muere lui Tovie i a zis: iat

dup legea lui Moisl iâ-o pre ea,

i o du la tatl tu, i i-a binecu-

vântat pre ei.

16. i a chemat pre Edna mue-

rea sa, i luând carte a scris le-

gtura i o a pecetluit. i au înce-

put a mâncâ.

17. i a chemat Raguil pre Edna
muerea sa, i a zis ei: Soro! G-
tete cealalt cmar l o bag pre

ea acolo.

18. i a fcut precum i-a zis, i
bgând-o pre ea acolo a plâns, a-

ijderea i fata împreun a plâns.

19. i a zis ctre ea: cuteaz
fiic, Domnul cerului i al pmân-
tului te va bucur pre tine pentru

întristarea ta aceasta, cuteaz fiic.

CAP. 8.

Cstoria lui Tovie cu Sara; rugciu-
nea lor, ospul nunei i înzestrarea.

Iar dup ce a svârit cina, a b-
ga! pre Tovie la ea.

2. i intrând el i-a adus aminte

de cuvintele lui Rafail i a luat spu-

z de fmâeturi i a pus deasupra

inima petelui i ficatul, i a fcut
fum, i mirosind dracul mirosul a

fugit la cele mai din sus ale Eghi-

petului, i l-a legat pre el îngerul.

3. Iar dup ce s'au închis amân-
doi, s'a sculai Tovie din pat, i a

zis: scoal soro i s ne rugm,
ca s se milostiveasc spre noi

Domnul.

4. i a început Tovie a zice: bme
eti cuvântat Dumnezeul prinilor

notri i bine este cuvântat numele

tu cel sfânt i slvit în veci.

5. Bine s te cuvinteze cerurile

i toate lucrurile tale.

6. Tu ai fcut pre Adam i l-ai

dat lui ajutor pre Eva întrire pre

femeia lui; dintr'acetiea s'a fcui

smân oamenilor.

7. Tu ai zis: nu este bine s fie

omul singur, s'i facem lui ajutor

asemenea lui.

8. i acum Doamnei Nu pentru

curvie iau eu pre sora mea acea-

sta, ci întru adevr.

9. Poruncete mflostivindu-te spre

mine, ca s îmbtrânesc împreun
cu ea.

10. i ea a zis cu el: amin. i
au dormit amândoi în noaptea a-

ceea.

11. i sculându-se Raguil s'a dus

de a spat groap, zicând: au nu

i acesta va muri?

12. i viind Raguil la casa sa, a

zis Ednii femeii sale: trimite o sluj-

nic s vaz oare trefe; iar de

nu, s'l îngrop pre el i nimenea

s nu tie.

13. i a intrat slujnica, i deschi-

zând ua i-a aflat pre amândoi dor-

mind.

14. i ieind a spus lor c tr-

ete, i bine a cuvântat Raguil pre

Dumnezeu zicând:

15. Bine eti cuvântat Dumneze-
ule cu toat binecuvântarea curat
i fânt;

16. i bines te cuvinteze pre tine

sfinii ti, i toate fpturile tale i
to{i îngerii ti, i cei alei ai ti, bine

s te cuvinteze pre fine întru tojl

vecii.

17. Bine eti cuvântat, pentruc

m'ai veselit pre mine i.nu s'a f»
cut mie precum gândeam, ci dup

14. Num. 36, 6. 8- 6. Fac. 2, 7.
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mila ta cea mult ai fcut cu noi,

18. Bine eti cuvântat, c ai mi*

luit pre amândoi unii nscui.

19. F cu ei Doamne mil, s-
vârete vieaja lor cu sntate, cu

veselie i cu mil.

20. i a poruncit slugilor s a-

stupe groapa, i le-a fcut lor nunt
în patrusprezece zile.

21. i a zis Raguil lui, mai 'nainte

de a se svâri zilele nun|ei cu jur-

mânt, ca s nu ias el, pân ce se

vorplinî patrusprezece zile de nunt.

22. i atunci luând jumtate din-

tru averea lui s mearg sntos
la tatl su; i celelalte când voiu

muri eu i femeia mea.

CAP. 9.

Tovie trimite pre Azaria la Gavail i
aduce banii i pre Gavail la nunta.

i a chemat Tovie pre Rafail, i
i-a zis lui: Azarie frate! Iâ cu tine

o slug i dou cmile i mergi în

Raghisul Midiei, la Gavail i'mi adu

mie argintul, i pre el îl adu la nunt,

c m'a jurat Raguil s nu ies eu.

2. i tatl meu numr zilele, i
de voiu zbovi mai mult, va dori

foarte. ,

3. i a mers Rafail, i a mas la

Gavail, i i-a dat lui scrisoarea; iar

Gavail a scos pungile pecetluite, i
le-a dat lui.

4. i au mânecat împreun, i au

venit la nunt, i bine a cuvântat

pre Tovie i pre femeia lui.

CAP. IO.
întoarcerea lui Tovie la prinii si
cei întristai, luându-i muierea sa

Sara cu zestrea ei.

Iar Tovit tatl lui numr toate zi-

lele.

2. i dup ce s'au plinit zilele c-
ltoriei, i n'au venit, a zis Tovit:

s nti cumvâ s se fi ruinat? Au
nu cumvâ s fi murit Gavail, i ni-

menea nu este, care s'i deâ lui

argintul? i s'a întristat foarte.

3. i t-a zis lui muierea: a pierit

pruncul, de vreme ce zbovete; i
a început a'l plânge pre el, i a zis:

vail Ru îmi pare fiule, c te-am

lsat, lumina ochilor mei.

4. Iar Tovit i-a zis ei: taci nu te

supr, câ sntos este; i ea a zis

lui: taci nu m înela, a pierit prun?

cui meu.

5. i mergeâ în toate zilele afar
la drumul, pre care s'a fost dus, i
ziua pâine nu mâncâ, i nopjile toate

nu încet a plânge pre Tovie fiul

su, pân ce s'au sfârit cele patru-

sprezece zile de nunt, care s'a ju-

rat Raguil s le petreac el acolo,

6. i a zis Tovie lui Raguil: slo-

bozeti-m, c tatl meu i muma
mea mai mult nu ndjduesc c
m vor mai vedeâ.

7. i i-a zis lui socrul su: r-
mâi la mine, i eu voiu trimite la

tatl tu i voiu arta lui cele des-

pre tine.

8. Iar Tovie a zis: nu, ci m slo-
;

boade la tatl meu.

9. i sculându-se Raguil a dat lui

pre Sara muierea lui, i jumtate
din avuii, oameni, vite i argint, i
binecuvâniându'i pre ei i-a slobo-

zit, zicând:

10. Dumnezeul cerului s v fe-

riceasc pre voi fiilor mai 'nainte

de ce voiu murî eu.

11. Iar fetei i-a zis: cinstete pre

socrii ti, c ei sunt acum prinii

ti, s auz de tine veste bun, i o
a srutat pre ea.

12. i Edna a zis ctre Tovie:

frate iubite! Domnul cerului s te

aeze, i s'mi deâ mie s vz pre

fiii ti din Sara fata mea, ca s m
veselesc înaintea Domnului.

13. i iat puiu la tine ca pre un
odor pre fiica mea, i s nu o mâh-
neti pre ea.
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14i Dup aceasta s'a dus i To-

vie binecuvântând pre Domnul, c
au îndreptat calea sa, i bine au cu-

vântat pre Raguiî i pre Edna fe-

meia lui. ^ 1

; 15. i au mers pân ce s'au a-

propiat ei de Ninevi.

CAP. 11.

Bucuria frinilor pentru sosirea fi-

ului lor Tovie. Tmduirea minunat
- a ochilor lui , Tovit.

i a zis Raîail clre Tovie: tii

îrate cum ai lsat pre tatl tu.

2. S mergem noi mai 'nainie de

Cât muerea ta, i s gtim casa;

îâ dar^în mân fierea petelui.

3. i purceser, i venî împreun
l câinile dup ei; iar Ana edeâ
în drum cutând s vaz viind prun-

dul pre cale.

4. i 1-a zrit pre el viind, i zise

tatlui lui: iat fiul tu vine, i o-

mul cel ce a mers împreun cu el.

" 5. i a zis Rafail: tiu eu Tovie

c va deschide tatl tu ochii si,

fu dar unge cu fierea ochii lui, i
usturându'l se va frec, i va le-

pd albeele, i te va vedeâ pre

tine.

6. Iar Ana alergând a czut pre-

sle grumazul fiului su, i i a zis

lui: vzutu-fe-am fiule, de acum voiu

murî, i au plâns amândoi.

7. Iar Tovit ieâ la u, i se îm-

piedec; iar fiul lui a alergat ia el,

i a apucat pre tatl su, t a uns
cu fierea ochii jtatlui.su, zicând:

cuteaz tat.

8. i dac 1-a usturat a frecat o-

chii si, i a ras de pre luminele

Ochilor lui albeele, i vzând pre

fiul' su a czut pre grumazul lui

i â plâns.

9. i a zis: bine eti cuvântat

Dumnezeule, i bine esle cuvântat

iranîelevtu îh-veciv ^î bttecuvânfati

sunt toi sfinii Ji îngeri, c m'ai

btut i m'ai miluit, C iat vz pre

fiul meu Tovie.

10. i a intrat fiul lui bucurându-

se, i a spus tatlui su lucrurile

cele mari, care s'au fcut în Midiea.

11. i a ieit Tovit întru întâm-

pinarea nurorii sale, bucurându-se

i binecuvântând pre Dumnezeu la

poarta Ninevii, i se mirau foi cei

ce'l vedeau pre el mergând; c au

vzut, iar Tovit mrfuriseâ înaintea

lor, c l a milurt pre' el Dumnezeu.

12. i dac s'a apropieaf Tovit

de Sara noru-sa o a binecuvântat

pre ea, zicând: bine ai venit fiic,

bine este cuvântat Dumnezeu, cel

ce te-au adus la noi, i tatl tu i
muma ta.

13. i s'a fcut bucurie tuturor

frailor lui celor din Ninevi.

14. C a venit Âhiahar i Nasvas

vrul lui. i a inut nunta lui To-

vie cu veselie apte zile. ,

CAP. 12.
"

îngerul Rafail nu vrea s primeasc
rsplata propus i povujndu-i s

spre bine se face nevzut.

Oi a chemat Tovit pre Tovie fiul

ysu, i i-a zis lui: vezi fiule de

pltete simbria omului celui ce a

mers cu tine i a'i mai adaoge lui

trebue.

2. i Tovie a zis: tatl Nu'mi pare

ru de voiu d lui jumtate din cele

ce am adus, c pre mine m'a adus

ie sntos, i pre femeia mea o a

tmduit i argintul meu la adus

i pre tine aijderea te-a vindecat.

3. i a zis btrânul: cu dreptul

se cade lui; i a chemat pre înger,

i i a zi lui: iâ jumtate din toate

câte ai adus, i mergi sntos. *

4. Atunci îngerul chemând pre a-

mândoi într'ascuns, le-a zis 16r: bi-

necuvântai preDumnezeu i v' mir- ?

tttfisîi lui, i dai slav iui, i v
mrttîrisiMiii înaintea tuturor ce*



TOVIT 12-13 1121

lor vii, pentru cele ce au îcul cu i

voi.
I

5. Bine este a binecuvânta pre

Dumnezeu, i a prea înl numele

lui, cuvintele lucrurilor lui Dumne-
zeu cu cinste artandu-le, i nuv
leneviji a v mrturisi lui.

6. Taina împratului bine este a

o ascunde, iar lucrurile lui Dumne-
zeu ale descoperi, slav este.

7. Face{i bine i rul nuv va afl

pre voi.

8. Bun este rugciunea cu post

i cu milostenie i cu dreptate; mai

bine este puin cu dreptate, decât

mult cu strâmbtate.

9. Mai bine este a face miloste-

nie, decât a strânge aur, c miloste-

nia din moarte izbvete, i acea-

sta cur{ tot pcatul.

tO. Cei ce fac milostenie i drep-

tate, urnpleâ-se-vor de viea|;iar cei

ce pctuesc, vrjmai sunt vieei

lor.

11. Nu voiu ascunde de ctre voi

nici un cuvânt.

12. C am zis: c taina împra-
tului bine este a o ascunde; iar lu-

crurile lui Dumnezeu ale descoperi

slav este.

13. Deci când ie rugai tu t nora

ta Sara, eu am adus pomenirea ru-

gciunii voastre înaintea celui sîânt,

i când îngropai pre cei morfi a-

ijderea eram de fat cu tine.

14. i când nu te-ai lenevit a te

scul i a lsâ prânzul tu, ca s
mergi s îngropi pre cel mort nu era

necunoscut mie fapta ta cea bun,
ci împreun cu line eram.

15. i acum m'au trimis pre mine

Dumnezeu s te vindec pre tine, i
pre nora ta Sara.

16. Eu sunt Raîail unul din cei

apte îngeri sfini, cari aduc rug-
ciunile sfinilor, i ies înaintea sla-

vei celui sfânt.

17. i s'au turburat amândoi, i

au czut pre feele lor, c se în-

fricoase.

18. i le-au zis lor: nu v temei

c pace va fi vou; iar pre Dum-
nezeu binecuvântai în veac, c nu

cu darul meu, ci cu voea Dumne-
zeului nostru am venii, pentru aceea

bine s'l cuvântai pre el în veci.

19. In toate zilele m artam vo-

u, i n'am mâncat nici am but,

ci numai vedere vedeai voi, iar a-

cum mrturisiji-v lui Dumnezeu,

c m suiu la cel ce m'au fost tri-

mis, i scn*ti în carte toate câte

s'au svârit.

20. i s'a sculat, i mai mult nu

l-au vzut, i mrturiseau lucrurile

cele mari i minunate ale iui Dumne-

zeu cum s'a artat lor îngerul Dom-
nului.

CAP. 13.

Cântarea de laud a lui Tovit i pre-

vestirea fericirei Ierusalimului.

Oi Tovit a scris rugciune de bu-

V curie, i a zis.

2. Bine este cuvântat Dumnezeu
cel viu în veci i împrjia lui, câ

el bate i miluete, pogoar în iad

i ridic, i nu este cine s scape

din mâna lui.

3. Mrturisi{i-v lui fiii lui îsrail

înaintea neamurilor, c el ne-au ri-

sipit pre noi întru ele, acolo artai

slava lui i'l înlai pre el înaintea

a tot cel viu.

4. C acesta este Domnul nostru

i Dumnezeu, el este Tatl nostru

întru toi vecii; ne va bate pre noi

pentru nedreptile noastre, i ia-

r ne va milui i ne va aduna din-

tru toate neamurile, întru care veti

îi risipii.

5. De v ve{i întoarce ctre el cu

toat inima voastr i cu lot su-

fletul vostru, ca s facei înaintea

iui adevrul, atunci se va întoarce

13. 2. fl 2 Lege 32, 39. 1 Imp. 2. 6. Ine.
lepciune 16, 13.

Biblia. 71.
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ctre voi, i nu'i va ascunde faa

sa de clre voi; ci vei vedeâ cele

ce va face cu voi.

6. Drept aceea mrturisii-v lui

cu toat inima voastr, i binecu-

vântai pre Domnul dreptei i înl-

ai pre împratul vecilor.

7. Eu în pmântul robiei mele m
mrturisesc lui, i art puterea i
mrirea lui la neamul cel pctos.

8. întoarcei-v pctoilor i fa-

cei dreptate înaintea lui, cine tie,

doar de v va primi, i v va mi lui

pre voi?

9. Pre Dumnezeul meu înal|, i
sufletul meu pre împratul cerului

i se va bucura de mrirea lui, zic
toi, i s se mrturiseasc lui cu

dreptaie.

10. Ierusalime cetate sfântl Ba-

te-te-va pre tine pentru laptele fi-

ilor ti, i iari va milul pre fiii

celor drepi.

11. Mrfurisete-te Domnului, c
este bun, i binecuvinfeaz pre îm-

pratul vecilor, ca cortul luOari
s se zideasc întru tine cu vese-

lie, i s veseleasc întru tine pre

robii ti, i s iubeasc pre cei do-

sdii întru line întru toate neamu-

rile veacului.

12. Neamuri multe de departe vor

venî la numele Domnului Dumne-
zeu, având în mâini daruri, i adu-

când daruri împratului cerului ; nea-

murile neamurilor te vor lud pre

line, i vor dâ ie bucurie.

Î3. Blestemai vor fî toi cei ce

te ursc pre tine, i binecuvântai

vor fî toi cei ce te iubesc pre line

în veac.

14. Bucur-te i te veselete, pen-

truc fiii drepilor se vor aduna, i
vor binecuvânfâ pre Domnul drep-

ilor.

15. 01 Fericii cei ce te iubesc

pre tine, bucurâ-se-vor de pacea ta,

i fericii câi s'au întristai pentru

13-14

toate btile tale, c de tine se vor

bucur vzând toat slava ta, i se

vor veseli în veac.

16. Sufletul meu bine s cuvin-

teze pre Dumnezeu împratul cel

mare, c e va zidî Ierusalimul cu

sapîir i cu smaragd i cu piatr

scump.
17. Zidurile tale i turnurile i b-

tiîe cu aur curat, i uliele Ierusa-

limului cu viril i cu anlracs i cu

piatr dela Suîir mrunt se vor a-

terne.

18. i vor zice toate uliele lui a-

liluia, i vor lud zicând: bine este

cuvântat Dumnezeu cel ce au înl-

at toi vecii.

CAP. 14.
Sfâritul povestirei btrânului Tovit

i a tânrului Tovie.

Oi a încetat Tovit a se mrturisi;

j
i er de cincizeci i opt de ani

când a orbit, iar dup opt ani a

vzut.

2. i fceâ milostenie, i a a-

daos a se teme de Domnul Dum-
nezeu, i a se mrturisi lui.

3. Si îmbtrânind foarte a che-

mat pre fiul su i pre cei ase fii

ai fiului su.
4. i i-a zis lui: îiulel Iâ pre fiii

ti, iat eu am îmbtrânit, i aproa-

pe este ieirea mea dintr'aceasf

viea, i mergi în Midiea fiule, c
crez eu, c toate câte a grit lonâ

prorocul de Ninevi sunt adevrate,

c'i va veni ei surpare; iar în Mi-

diea mai mult pace va fî pân la

o vreme.

5. i fraii notri cei ce sunt în

pmânt se vor risipî dinfr'acel prea

bun pmânt, i Ierusalimul se va

pustii, i casa lui Dumnezeu întin-

sul se va arde de tot, i pustie va

îi pân la o vreme.

16. flpoc. 21, 19.

14. 5. Esdra 3, 8.
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6. i iari va milul pre ei Dum-
nezeu, i'i va întoarce pre ei la p-
mântul acela i vor zidi casa, nu

ca cea dintâiu, pân ce se vor pli-

ni vremile veacului.

7. i dup aceasta se vor întoarce

din robii, i vor zidi Ierusalimul cu

cinste, i casa lui Dumnezeu se va

zidi într'însul, întru toate neamurile

veacului cu zidire mrit, precum

au grit despre aceasta prorocii.

8. i toate neamurile se vor în-

toarce cu adevrat, ca s se team
de Domnul Dumnezeu, i vor în-

gropi idolii si, i vor binecuvântâ

toate neamurile pre Domnul.
9. i poporul lui se va mrturisî

tuf Dumnezeu, i va înlfâ Domnul
pre poporul su.

10. i se vor bucur tofi cei ce

iubesc pre Domnul Dumnezeu, cari

cu adevrat i cu dreptate, fac mil
frafilor notri.

11. i acum îiute du-te dela Ni-

nevi, c cu adevrat vor fi cele ce

a grit prorocul Ionâ; iar tu jine le-

gea i poruncile, i fii iubitor de

mil i drept, ca s fie bine ie, i
m îngroap pre mine cu cinste, i
pre muma ta cu mine, i mai mult

nu rmânefi în Ninevi.

12. Fiule! Vezi ce a fcut Aman
tui Ahiahar, celui ce 1-a hrnit pre

7. Isaia 2, 2.

el, în ce chip din lumin 1-a dus pre

el la întunerec, i câte i-a rspltit

lui, i Ahiahar s'a mântuit, iar ace-

luia rspltirea s'a dat, i el s'a po-

gorît întru întunerec.

13. Manasî a fcut milostenie, i
s'a mântuit din latul mor|ii, care

l-a fost întins lui; iar Aman a c-
zui în la i a pierit.

14. i acum fiule vezi, ce face

milostenia, i cum mânfuefe drep-

tatea.

15. i acestea zicând el s'a sfâr-

it sufletul lui pre paf; i erâ de o

sut cincizeci i opt de ani.

16. i l-a îngropat pre el cu cin-

ste, i dup ce a murit i Ana muma
sa, o a îngropat pre ea lâng ta-

tl su.
17. Iar Tovie cu muierea sa i

cu fiii si s'a dus în Ecvatana la

Raguii socrul su, i a îmbtrânit

cu cinste.

18. i a îngropat pre socrii si

cu cinste, i a motenit averea lor

i a Iui Tovit tatlui su. i a mu-

rit când erâ de o sut douzeci i
apte de ani în Ecvatana Midiei.

19. i mai nainte de a muri el, a

auzit pierderea Ninevii, pre care o

a robit Navuhodonosor i Asir, i
s'a bucurat mai nainte de moarte

de Ninevi.
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CAP. 1.

întrirea cetei Ecvatana l biruina
lui Navuhodonosor asupra lui Arfacsad.

In
anul al doisprezecelea al îm-

priei iui Navuhodonosor, care

a impr{il îa Ninevi cetatea cea

mare a Asirienilor, în zilele lui Ar-

facsad, care a împrii preste Mi-

di eni la Ecvatana.

2. i a zidii la Ecvatana împre-

jur ziduri din pielre cioplite, de trei

coi de late i de ase coi de lungi;

i a fcut înlimea zidului de apte-

zeci de coi, i lrgimea de cinci-

zeci de coi.

3. i turnurile lui ie-a pus preste

porile ei de o sut de coi, iar l-

imea temeliilor de asezeci de coi.

4. i a fcut porile ei, pori ri-

dicându-se spre înlime de apte-

zeci de coji, i limea ior de p-
truzeci de coi, ca s poat iei

otirile cele tari ale lui. i taberile

pedestrimei lui.

5. i a fcut rsboiu în zilele a-

celea împratul Navuhodonosor a-

supra împratului Arfacsad în câm-

pul cei mare, care câmp este în ho-

tarele Ragavului.

6. i au venit la el toi cei ce î-

cuiau muntele, i toi cari lcuesc

Eufratul i Tigrul i Idaspinul i câm-

pul Eriohului al împratului Elime-

ilor, i s'au adunat neamuri multe

foarte la tabra fiilor lui Helod.

7. i a trimis Navuhodonosor îm-
pratul Asirienilor la toi cei ce l-
cuiau în Persida, i îa toi cei ce
lcuiau la apus i în Kilichia, t
în Damasc i în Livan i în preajma
Livanului, i ia toi cei ce lcuiau
despre faa marginei mrei.

8. i la neamurile Carmiluiui i
ale Galaaduîui i ale Gaiileei cei

de sus, i la lcuiforii câmpului ce-

lui mare Esdrilomului, i la toi cei

din Samaria i din cetile ei, i din-

colo de Iordan pân la Ierusalim i
Vetani i Heius i Cadis i rîul E-
ghipetului.

9. i Tafnas i Ramesi, i tot p-
mântul Ghesemului pân unde. vine
deasupra Taneosului i a Memfeo-
sutui, i la foi cei ce lcuesc E-

ghipeful pân unde se vine la ho-
tarele Etiopiei.

10. Ci toi lcuitorii pmântului
n'au bgat seam de cuvântul lui

Navuhodonosor împratul Asirieni-

lor, i n'au mers împreun cu el la

rsboiu, c nu s'au temut de el; c
li se prea ior, c nu este mai mare
decât ori ce alt om, i au trimis

înapoi pre solii lui deeri, cu ne-
cinste dela faa sa.

11. i s'a mâniat Navuhodonosor
foarte asupra tuturor rilor acestora

i s'a jurat pre scaunul su i pre
împriea sa, c cu adevrat va s
fac izbând despre toate hotarele
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Chilichiei i ale Damascului i ale

Siriei.

12. S omoare cu sabia sa pre

loji cei ce lcuesc în pmântul lui

Moav, i pre îiii lui Âmon i toat

ludeia, i pre toi Eghiptenii pân
unde se vine la hotarele amându-

rora mrilor.

13. i s'a sculat cu puterea sa a-

supra împratului Arîacsad în anul

al apfesprezecelea i s'a întrit în

rsboiul iui.

14. i a btut toat puterea lui

Arîacsad i toat clrimea lui, i
ioate carele lui, i a stpânit cet-

|ile lui.

15. i a ajuns pân la Ecvatana,

i a biruit turnurile i a prdat u-

lijele ei, i podoaba ei o a pus spre

ocar ei, i a prins pre Arîacsad

în munjii Ragavului, i 1-a împuns
pre el cu suliele sale, i 1-a pier-

dut pre el de tot în ziua aceea.

Î6. i s'a întors cu ei îa Ninevi

eî ! toat otirea Iui, i mulimea
cea foarte mare de oameni rsboi-

nici, i au fost acolo desftându-se

i osptându-se el i otirea lui în-

ir'o sut i douzeci de zile.

CAP. 2.

Navuhodonosor trimite fre Olofern s
jefuiasc ioate împriile i popoarele.

Iar în anul al optsprezecelea în

douzeci i dou ale lunii dintâiu

îcutu-s'a cuvânt în casa lui Navu-

hodonosor împratul Asirienilor, ca

s'i isbândeasc presle tot pmân-
tul, precum a fost zis.

2. i chemând pre toate slugile

sale i pre toi boierii si le-a spus

ior taina sfatului su, rostindu-le

cu gura sa tot rul pmântului a-

ceshiia.

3. Iar ei au judecat s piarz tot

trupul, care n'a ascultat de cuvân-

tul gurii iui.

4. i a fost dup ce a sfârit sfa-

tul su, a chemat Navuhodonosor
împratul Asirienilor pre Olofern

mat marele puterii sale, care erâ

al doilea dup el, i a zis ctre el:

5. Acestea zice împratul cel mare,

domnul afoipmânful: iat tu dup
ce vei iei dela faa mea, iâ împre-

un cu tine brba., cari ndjdu-
esc în vîrtutea lor, pedestri o sut
i douzeci de mii, i mulime de

cai cu clrei dousprezece mii, i
mergi împrofiva atotpmântul spre

apus, c n'au ascultat de cuvântul

gurii mele.

6. i le vestete ior: s'mi gtea-
sc mie pmânt i ap, c voiu ieî

cu mâniea mea asupra lor, i voiu

acoperi toat faa pmântului cu pi-

cioarele puterii mele, i'i voiu dâ
pre ei spre prad îor.

7. i vile lor se vor umplea de

cei rnii ai lor, i pâraele yi rîu-

rile pline fiind de morii lor se vor

vrsâ, i'i voiu duce pre eî robi la

marginile atotpmân'ui.

8. Deci tu ieind, coprinde'mi mie

fot hotarul lor, i de se vor dâ pre

sine ei ie, pzete'i pre ei mie pân
ia ziua mustrrei lor.

9. îar de cei ce nu vor ascult,

s nu fie mil ochiului tu ai d
spre ucidere i jaf în tot pmântul
tu, c viu sunt eu, i puterea îm-

priei mele, câte am grit, voiu

i tace acestea cu mâna mea.

10. Iar tu s nu calci nici unul

din cuvintele domnului tu, ci de-

plin s le faci precum i-am porun-

cii ie, i nu înfârziâ a face acestea.

11. i ieind Olofern dela faa

domnului su, a chemat toate c-
peteniile i povuitorii i mai ma-

rii otirilor Asiriei.

12. i a numrat brbai alei la

tabr, precum i-a poruncit lui dom-
nul su, la o sut i douzeci de

mii, i clrei arcai dousprezece
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mii, i i-a rânduil pre ei, în ce chip

se rândueie mulimea rsb'oiului.

t3. i a luai cmile i asini, care

s poarte povara lor, mulime muli
foarte, i oi t boi i capre, îr de

numr, ca s îie mai gaia, i hra-

n mult pentru fot brbatul, i aur

i argint din casa împratului mult

foarte.

14. i a ieit el i toat puterea

lui în cale, ca s mearg înaintea

împratului Navuhodonosor, i s'a

acoperit toat fafa pmântului c-
tre apus de carele i de clreii i
de pedecirii cei alei ai lor, i mult
amestectur a ieit împreun cu

ei ca lcustele i ca nisipul p-
mântului, pentruc nu erâ numr
muljimei lor.

15. i ieîr dela Ninevi cale de

trei zile preste faa câmpului Vec-

tilet, i a tbrî! dela Vectiieî a-

proape de muntele cel deastânga

Kilichiei cei de sus.

16. i luând toat puterea sa, pre

pedestri t pre clrei i carele

sale, i s'a dus de acolo la munte.

17. i a tiat pre Fud i pre Lud

i a prdat pre loji fiii lui Rasîs,

i pre fiii lui Ismail, cei de ctre

faa pustiului ctre amiaz zi de-

spre Helon.

18. i a trecut Eufratul i a ve-

nit în Mesopotamia i a surpat toate

cetile cele înalte dela pârîul Ar-

vonai pân unde se vine la mare,

i a cuprins hotarele Kilichiei i
a tiat pre toi cei ce au sttut îm-

protiva lui.

19. i a venit pân la hotarele

lui lafet cele despre austru i despre

faa Araviei i a încunjurat pre toi

fiii lui Madiam, i a ars siaurile

lor i a prdat stânile lor.

20. i s'a pogorît în câmpul Da-

mascului pre vremea secerei de grâu

i a ars toate arinile lor, i tur-

mele i cirezile le-a omorît.

2-3

21. i cetile lor le-a prdat, î
câmpurile lor le-a vânturat, i a b-
tut pre toi tinerii lor cu ascuitul

sbiei.

CAP. 3.

Olofem supune toate popoarele, silin-

du-le a se închin lui Navuhodonosor
ca lui Dumnezeu.

Oi a czut groaza i frica lui pre-

ysie toi cei ce lcuiau pre lâng
mare cari erau în Sidon i în Tir,

i preste cei ce lcuiau în Sur i
în Ochina, i preste toi cei ce l-

cuiau în lemnaan.

2. i cei ce lcuiau în Azot i în

Ascaion s'au temut de el foarte i
au trimis la el soli cu cuvinte de

pace zicând:

3. lat noi slugile lui Navuhodo-

nosor împratului celui mare sun-

tem înaintea ta, f cu noi, cum este

plcui feei tale.

4. lat odile noastre, i lot lo-

cul nostru, i tot câmpul grânelor,

i turmele i cirezile i toate stânele

slaurilor noastre aproape sunt, în-

naintea feei taie sunt, f ce'i place

ie.

5. lat i cetile noastre, i cei

ce lcuesc întru ele, robii ti sunt,

viind f cu ele precum se pare bine

înainlea ochilor ti.

6. i s'au dus brbaii la Oloîerrr

i i-au spus lui dup cuvintele a-

cestea,

7. i s'a pogorît spre marginea

mrii el i puterea lui, i a pus paz
în cetile cele înalte.

8. i a luat dintru dânii brbai
alei de ajutor, i 1-a primit pre el

ei i toi cei dimprejurul rii lor

cu cununi i cu hore i cu lâmpine.

9. i a stricat toate hotarele lor,

i desiurile lor le-a tiat.

10. i aveâ el porunc s piarz

de tot pre toi dumnezeii pmântu-
lui, ca numai lui Navuhodonosor
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singur s se închine i foaie nea-
i

murile i foaie limbile tor s'l che-
j

me pre el Dumnezeu.

11. i viind în faa Ezdrilenilor

aproape de Doleia, care loc esfe

împreajma herstrului celui mare

al Iudeii, i a ibrîf înfre Ghevâ

i înfre celafea Schivlilor, i a fosf

acolo o iun de zile, ca s adune

acolo toat plinirea puterii sale.

CAP. A.

Israeliii înfricoai de Otofern; Marele
preot loachim îi încurajeaz i sme-

rindu-se toi cer ajutorul lui

Dumnezeu

i au auzii fiii lui Israiî, cari l-

cuiau în ludeia, foafe câte a f-

cut neamurilor Olofern mai marele

otirilor lui Navuhodonosor împ-
ratul Asirienilor, i cum a prdat

foate jertfelnicele lor, i le-a daf

spre peire.

2. i s'au înfricoat foarte de faa

lui, i pentru Ierusalim i pentru

Biserica Domnului Dumnezeului lor

s'au turburat.

3. C nu de mult erâ întors din

robie, ci decurând fot poporul lu-

dei se adunase, i vasele i jertfel-

nicul i casa se sfinjise de spur-

cciune.

4. i a trimis în fol hotarul Sa-

mariei, i în Conas i în Vefor i
în Velmen i în îerihon i Hovâ i
Esorâ i în valea Salimului, i a

cuprins foafe vârfurile munilor ce-

lor înali, i au încunjuraf cu zid

satele cele dinfr'înseîe, i a pus a-

colo hran pentru gtirea rsboiu-

lui, c decurând erau câmpurile

lor secerate.

5. i loachim preotul cel mare,

care erâ în zilele acelea în Ierusa-

lim, a scris celor ce lcuiau în Ve-

lulia i din Vefumefam, care esfe

împreajma Ezdrilenilor despre faa

câmpului celui aproape de Dotaim

zicând: s apuce suiurile munilor,

cci prin ele erâ intrarea la ludeia

i lesne erâ a'i opri pre ei suin-

du-se, doi ini s sfeâ asupra tu-

turor brbailor, fiind strimt frec-

foarea.

6. i au fcut fiii lui Israil pre-

cum le-a poruncit lor loachim pre-

otul cel mare, i btrânimea afot

poporul lui Israil, care edeâ în le*

rusalim.

7. i a strigat fot brbatul lui I-

srail ctre Dumnezeu cu osârdie

mare, i i-au smerit sufletele lor

cu nevoin mare, ei i femeile lor.

8. i pruncii lor i dobitoacele

lor, i tof nemernicul i nimitul i

cel cumprat cu argint al lor au

pus saci preste mijloacele lor i tot

brbatul i toat muerea i pruncii.

9. i cei ce lcuiau în Ierusalim

au czut înaintea feei Bisericii, i

au presrat cu cenu capetele lor

i au întins sacii si înaintea feei

Domnului i jertfelnicul cu saci l-au

învlif.

10. i au strigat ctre Dumnezeul

lui Israil toi împreun cu strigare

mare, ca s nu deâ spre jaf pre fiii

lor, i pre femeile lor spre prad,

i cetile motenirei lor spre pie-

rire, i sfintele spre spurcciune i

spre ocar i spre bucurie neamu-

rilor.

11. i au ascultai Dumnezeu ru-

gciunea lor, i au vzut necazul

lor, i a postit poporul zile multe

în toat ludeia t în Ierusalim îna-

intea sfintelor Domnului atofiito-

rului.

13. i loachim preotul cel mare,

i foi cei ce stau înaintea Domnu-

lui, preoii i cei ce slujeau Dom-

nului, cu saci încini la mijloacele

lor, aduceau arderea de tot a nein-

cetrii, i rugciunile i darurile cele

de bun voe ale poporului, i aveau

cenue preste chiverele lor, i stri-
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Ofofern afl dchr Ahior, care
îrecutâ i cea d
sriiiihnilor.

i s'a dai de lfrc lui Olofern mai
marele otirilor lui Asur, cum c

fiii lui Israil s
J

au giit de rsboiu, i
au închis treclorile munFlor, t au
zidii foi vârful muntelui înalt, i au

pus la câmp picueci.

2. î s'a mânie*

i pre povSîuiforii lui Amon i pre

zis lor:

3. Spuncfî'mi mie fiii lui Hangii,
efrte este poporul aceti, care ad?
în munte? i ce ccfSi sunt în care

lcuesc? i cc mul|lme de otire

au? i în cc sl îria i piforfa

lor? i cine este Ia eHiriprar, sau

mai mare povSjmfor al otirii ior?

i pentru ce nu bag în scam, ca

s* vie înalnica mea împiolivindu-

se mai mu!l decât to(i cei ce leu-
esc la spus?

4. i a zis ctre el Ahlor pov-
juiioru! itituror fiilor luf Amon:

5 Asculte domnul meu cuvânt

poporu* acesta,

muntele acesta, care

esle aproap: de tine, i nu va tei

minciunii din gura slugii fale.

6. Poporu! acesta esle dîn nea-

mul Ha'deilor.

7. i a nemernicii mal nainte în

Mesopofamiea, c n'a vrut s ur-

meze dumnezeilor prinjilor si, cari

au iosl în pmântul Tla Ideilor.

8. i au teit din calea prini-
lor si, i s'au închinat Dumneze-
ului cerului, pre care l-au cunoscut

6. 7, Fac, II, 31.

pentru aceea î-au scos

I

lor, l
au fugit în Mesopolamiea, i au l-
cuit acolo zile multe.

9. î au zts Dumnezeul lor s iasS

din lcaul lor, i s mearg în

ptnânlul lui Hanaau, i a lcuit a-

colo, i s'a înmutfit cu aur i cu

argiul i cu dobitoace mulie foarle.

10. i dup aceea s'a pogorîi în

Eghipef, c acoperise foametea ta|a

pmâniuiui Iul Hanaan, i au lcuit

acolo, pân ce s'au întors, i s'au

îumul|lt acolo foarte, i nu erâ nu-

mr neamului lor.

11. i s'a sculat asupra lor îm-

pratul Egliîpelului, i cu

i-a

:ul pre et robi; iar ei au

Stre Dumnezeu) lor, t
pSmâi

nevindecate.

12. i Um scos pre e! Eghlptenli

dela Ui|u lor, î au secat Dumne-
zeu mare3 Roie înaintea lor, i i-au

adus pre ci ctre muntele Sin ni l
Kadis Varni.

13. i au scos pre lo|l cei ce l-

cuiau îi) pustie, i au lcuit în p-
mâniul Amoreilor, i pre loji fse-

vonenii i-au pierdut cu puterea lor.

14. 1 frecând Iordanul au mote-
nii lot muntele.

15. î au scos dela &§a sa pre Ha-

i
f pre Ferezcu, pre levriseu, pre

toi Gliurgheseil, l au

multe.

16. i pâ\i tVe

lea Dumnezeului lor, erau toate bu-

nSS^lle împreun cu el, c Dumne-

zeu cel ce urSIe nedreptatea este

cu ei,

17. tar când s'au abtut dela ca-

lea, care le-au pus lor, foarte mull

au pierii în multe rsboale, i s'au

dus robi în pmânt strein, i bise-
— -

3, Fac. 12, 1. Hh Fac, 46,
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rica Dumnezeului lor s'a stricai pân
în pmânt, i cetile lor le-au co-

prins vrjmaii.

18. i acum întorcându-se la Dum-
nezeul lor, s'au suit din locurile ri-

sipirii, unde erau risipii, i au luat

Ierusalimul unde este sîineniea lor,

i s'au fcui îcuifori muntelui a-

cestuia, c erâ pustiu.

19. i acum stpâne doamnei De
este necunotin întru poporul a-

cesfa, i de pctuesc împrotiva

Dumnezeului lor, s socotim, c a-

ceasta va îi lor împiedicare, i s
ne suim, i s'i batem pre ei.

20. Iar de nu este frdelege în

neamui lor, s treac domnul meu,

ca nu cumva s'i scuteasc pre ei

Domnul lor i Dumnezeul lor pen-

tru ei, i vom H de ocar înaintea

atotpmântul.

21. i a îosl dup ce a încetat

Âhicr a gri cuvintele acestea, a

cârtit lot poporul, care stâ împre-

jurul cortului.

22. i ziceau boierii lui Oloîern

i toi locuitorii pmântului de pre

lâng marginea mrii, i a lui Moav,

s'i tae pre el; c nu ne vom teme

noi de faa fiilor Iui Israil, c este

popor, care n'are putere, nici trie

s se poat rsboî.

23. Drept aceea s ne suim asu-

pra lor, i vor fi de mâncare la toat

otirea ta doamne Oloferne.

GAP. 6.

Olofem se mânie pe Ahior i spre
pedeaps îl trimite la Velulia; iar I-

srailtenii lundu-l îl mângâe i se roa-

g, lui Dumnezeu pentru ajutor.

Iar dup ce a încetat gâlceava br-
bailor, celor ce edeau împrejur

la sfat, a zis Olofem mai marele pu-

terii lui Asur ctre Ahior înaintea

atot poporul celor streini de neam
i ctre toi fiii lui Moav:

î. i cine eti tu Ahior i nimi-

ii lui Efraim, de ai prorocii nou
astzi, s nu ne rsboim asupra

neamului lui Israil zicând tu: c
Dumnezeul lor îi apr pre ei?

3. i cine este Dumnezeu, fr
numai Navuhodonosor? Acesta va

trimite puterea sa, i îi va pierde

de tot pre ei de pre faa pmântului,

i nu'i va mântui pre ei Dumnezeul

;
lor.

i 4. Ci noi robii lui îi vom pierde

de tot pre ei, ca pre un om, i nu

vor puteâ stâ împrotiva puterei ca-

ilor notri, c'i vom clcâ pre ei

|

cu dânii, i munii lor se vor îm-

j

bata cu sângeîe lor, i câmpii lor

j

se vor umplea de morii lor.

|
5. i nu va stâ împrotiv urma

|

picioarelor lor înaintea feei noastre,

|
ci cu pierire vor pierî, zice împ-

j
ratuî Navuhodonosor domnul atot

j

pmântul, c a zis: nu vor rmâneâ

|

îndeert graiurile cuvintelor mele.

S
6. Iar tu Ahior nimitul lui Amon,

|
cel ce ai grit cuvintele acestea în

1 ziua nedrepîâtei tale, nu vei vedea

|
mai mult faa mea din ziua aceasta,

|

pân ce voiu izbândi asupra nea-

muîui celor din Eghipet.
i

j

7. i atunci va trece fierul otirii

I

mde t i poporul slugilor mele prin

I coastele fale, i vei cdea cu cei r-

j

nii ai lor, când m voiu întoarce,

! i te vor pune slugile mele la munte

într'una din cetile suiurilor, i
nu vei pieri, pân ce te vei prpdi
împreun cu ei.

8. i dac ndjdueti întru ini-

ma ta, c nu se vor prinde, s nu

i se schimbe faa ta; grit-am i
nimic nu va cdeâ din cuvintele

mele.

9. a poruncit Olofern slugilor

sale, cari stau la cortul lui, s prin-

z pre Ahior, i s'i puie pre el la

Vetulia, i s'i deâ în mâna fiilor

lui israil.

10. i'l prinser pre el slugile lui,
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i'l duser afar de tabr la câmp

i din câmp s'au dus la munte, i
au sosii la izvoarele cele de supt

Vetuîia.

11. i dac i-au vzut pre ei br-

baii cetii, cari erau în vârful mun-

telui, au luat armele lor i au ieit

din cetate pre vârful muntelui, i
tot brbatul prtia, a oprit sui-

rea lor, aruncând cu pietre asupra

lor.

12. Iar ei supt munte au legat

pre Ahior i l-au lsat lepdat supt

rdcina muntelui i s'au întors la

domnul lor.

13. i pogorându-se fiii lui Israil

din cetatea lor, au mers la el, i
dezlegându'l 1 au dus în Vetulia.

14. i l-au adus pre el la boierii

cetii lor, cari erau în zilele acelea

Oziea al lui Mina din neamul lui

Simeon, i Abris al lui Gotoniil i
Harmis al lui Melhiil.

15. i au chemat pre toi btrânii

cetii i au alergat tot tânrul i
toate femeile lor la adunare, i au

pus pre Ahior în mijlocul atot po-

porului lor.

16. i 1-a întrebat pre el Oziea,

ce s'a întâmplat cu el? Iar el r-
spunzând a spus lor toate graiurile

sfatului lui Oiofern i toate cuvin-

tele, care le-a grit el în mijlocul

boierilor fiilor lui Asur, i câte s'a

ludat Oiofern asupra casei lui I-

srail.

17. i czând poporul s'a închi-

nat lui Dumnezeu, i a strigat c-
tre Dumnezeu zicând: Doamne Dum-
nezeul cerului 1 Caut la trufia lor,

i miluete smerenia neamului no-

stru, i vezi faa celor sfinii ie în

ziua aceasta.

18. i au mângâiat pre Ahior, i
!-a ludat pre el foarte.

19. i l a luat pre el Oziea din

adunare, i 1-a dus la casa sa, i a

icut osp celor mai btrâni l a

chemat pre Dumnezeul lui Israil spre

ajutor în toat noaptea aceea.

CAP. 7.

Incunjurarea cetii Vetulia; oprirea

izvoarelor, turburarea Israeliilor i
încurajarea lui Oziea.

Iar a doua zi a poruncit Oiofern

la toat otirea sa i la tot po-

porul su, care a venit într'ajutor

lui, s purcead asupra cetii Ve-

tulia, i s apuce suiurile munte-

lui, i s deâ rsboiu asupra fiilor

lut Israil.

2. i a purces în ziua aceea lot

brbatul cel tare al lor, i otirea

lor cea de o sut i aptezeci de

mii de brbai rsboinici pedestri,

i clrei dousprezece mii, afar
de împiedecri i de ali brbai pe-

destri, cari mergeau împreun cu ei

mulime mult foarte.

3. i a tbrît în vale aproape

de Vetulia la izvor, i s'a întins l-
imea dela Dotaim pân la Vellem,

i în lungime dela Vetulia pân la

Chiamon împreajma Ezdrilomului.

4. îar fiii lui Israil, dac au v-
zut mulimea lor, s'au turburat foar-

te, i a zis fiecare ctre aproapele

su: acum vor acoperi acetia toa-

t faa pmântului acestuia, i nici

munii cei înali, nici vile, nici dea-

lurile nu vor suferi greutatea lor.

5. i a luat fiecare armele sale

cele de rsboiu, i au aâat foc în

turnurile sale, i au strjuit toat

noaptea aceea.

6. Iar în ziua a doua a scos 0-

lotern toat clrimea lui în faa fi-

ilor lui Israil, cari erau în Vetulia,

i a socotit suiurile cetii lor, i
izvoarele apelor lor le-a cercat i
le-a luat pre ele, i a pus la ele cete

de oameni rsboinici, iar el s'a în-

tors la poporul su.
7. i viind la el toi boierii fiilor

lui Isav i toi povuitorii popo-
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rului Iui Moav i domnii cei de pre

lâng mare, au zis: s auz acum

stpânul nostru cuvânt, ca s nu

se fac stricare în otirea ta.

8. C poporul acesta al fiilor lui

Israil nu ndjduefeîn sulijele sale,

ci întru înlimea munilor si, în-

tru cari lcuesc ei, c nu este lesne

a te sui pre vârful munilor lor.

9. i acum Doamnei Nu îace r-
sboiu asupra lor, cum se face r-
sboiul de otire, i nu va cdea din

poporul tu nici un brbat.

10. Rmâi în tabra ta pzind pre

fiecare din otirea fa, i s oprea-

sc slugile tale izvorul cel de ap,
care iese din rdcina muntelui,c
de acolo se adap loji cei ce l-

cuesc în Velulia, i'i va omorî pre

ei setea, i vor dâ cetatea lor.

11. Iar noi i poporul nostru ne

vom suî pre vârfurile cele de aproa-

pe ale munilor, i vom tbrî pre-

ste ele, s pzim, ca s nu ias
din cetate nici un om.

12. i se vor topî de foamete ei,

femeile lor i fiii lor, i mai 'nainte

de a veni sabia preste ei, vor pierî

în uliele lcuinei lor.

13. i vei rsplti lor cu rspl-
tire rea, pentruc n'au ascultat de

line, i n'au ieit înaintea fetii tale

cu pace.

14. i au plcut cuvintele lor îna-

intea lui Olcfern i înaintea tutu-

ror slujitorilor lui, i a rânduit s
fac precum au grit ei.

15. i s'a ridicat tabra fiilor lui

Amon, i împreun cu ei cinci mii

din fiii lui Asur, i au tbrî! în

vale, i au cuprins apele i izvoa-

rele apelor fiilor lui Israil, i s'au

suit fiii lui Isav i fiii lui Amon, i
au tbrît în munte în preajma Do-

laimului.

16. i au trimis dintru ei la au-

stru i la rsrit la Ecrevil, care

este în preajma Husiei, deasupra

pârîului Mohmur, i cealalt otire

a Asirieniîor a tbrît la câmp i
a acoperit toat faa pmântului i
corturile i poverile lor a tbrît
mul|ime mult îoarfe.

17. i fiii lui Israil au strigat c-
tre Domnul Dumnezeul lor, c s'a

împujinat duhul lor, pentruc i-au

încunjurat foi vrjmaii lor, i nu

erâ a scp din mijlocul lor.

18. i a rmas împrejurul lor toat

tabra lui Asur, pedestraii i ca-

rele i clreii lor treizeci i patru

de zile.

19. i celor ce lcuiau în Vefulia

s'au sfârit toate vasele cele de a-

p, i lacurile s'au deertat, i n'a-

veau s beâ s se sature într'o zi»

c, cu msur le dâ ior de but.

20. i au slbit pruncii lor i fe-

meile lor, i tinerii piereau de sete,

i cdeau în uliele cet|iî, i în fre-

ctoriîe porilor, i nu er putere

mai mult întru ei.

21. i s'2 adunat tot poporul la

Oziea i ia boierii cetii, tinerii i
femeile i pruncii, i au strigat cu

glas mare, i au zis înaintea tutu-

ror btrânilor:

22. Judece Dumnezeu între noi i
între voi, c ai icut nou strâm-

btate mare, negrind de pace cu

fiii lui Asur, i acum nu este nou
ajutor; ci ne-au dat pre noi Dumne-
zeu în mâinile lor, ca s cdem îna-

intea lor de sete, i cu pierire mare.

23. i acum chemai'i pre ei, i
dai cetatea toat de prad popo-

rului lui Olofern i la toat otirea

lui, c mai bine este nou s fim

de jaf lor, decât s murim de sete.

24. C vom fi robi, i va fi viu

sufletul nostru, i nu vom vedeâ

moartea pruncilor notri cu ochii

notri, i pre femeile i pre fiii no-

tri sfârindu-i sufletele lor.

25. Mrturisim asupra voastr ce-

22. Eirc 5, 21. 25. Psalm 105, 6.
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rul i pmântul, i pre Dumnezeul

nostru i pre Domnul prinîilor no-

tri cel ce ne pedepsete pre noi

pentru pcatele noastre i pentru

pcatele prinilor notri, ca s nu

fac dup cuvintele acestea în ziua

de astzi.

26. i s'a fcut plângere mare în

mijlocul adunrii tuturor dimpreun,

i au strigat ctre Domnul Dumne-
zeu cu glas mare.

27. i a zis ctre ei Oziea: n-
djduii frailor, înc cinci zile s
ateptm, în care va întoarce Dom-
nul Dumnezeul nostru mila sa spre

noi, c nu ne va prsi pre noi

pân în sfârit.

28. îar dup ce vor trece acestea,

i nu ne va veni ajutor, voiu face

dup cuvântul vostru.

29. i a risipit pre popor la ta-

bra lui, i îa ziduri i la turnurile

cetii lor s'au dus, iar pre femei

i pre prunci la casele lor i a tri-

mis, i ?u fost foarte cu mare sme-

renie în cetalî.

CAP. 8,

Iscusitul îndemn i bunul sfat al luditei

ctre btrânii poporului Israil.

i a auzit în zilele acelea Iudiia

fata lui Merari fiul lui Ocs, fiul

lui Iosif, fiul lui Oziil, fiul lui El-

chiea, fiul lui Anania, fiul lui Ghe-

deon, fiul lui Rafain, fiul lui Achiton,

fiul lui Iliu, fiul lui Eliav, fiul lui Na-

lanail, fiul lui Samaiî, fiul lui Sara-

sadai, fiul lui Israil.

2. i brbatul ei Manasi care era

din neamul i din familia ei a fost

murit în zilele secerei orzului.

3. C stând, dup cei ce legau

znopi în câmp, a venit fierbineala

preste capul lui, i s'a culcat pre

patul su, i a murit în Vetulia ce-

tatea sa. i 1-a îngropat pre el cu

prinii lui în arina cea din mijlo-

cul Dotaimului i Valamo.

4. i a fost ludlta vduv în casa

sa trei ani i patru luni.

5. i i-a fcut cort în podul ca-

sei sale, i s'a încins cu sac, i s'a

îmbrcat cu haine de vduvie.

6. i postea în toate zilele vdu-
viei sale, afar de ziua cea mai 'na-

inte de sâmbefe i de ziua sâmbe-
tei, i de ziua cea mai 'nainfe de

lun nou, i de ziua în care er
lun nou, i de srbtori i de

praznicile cele de veselie ale casei

lui îsraii.

7. i era frumoas Ia chip. i mân-
dr îa fa foarte, i a lsat ei Mâ-
nai brbatul ei aur i argint i
slugi i siujnice, i dobitoace t a-
rine, care le ine ea.

8. i viu putea nimeni s gria-

sc de ea nici un cuvânt ru, c
se temeâ de Dumnezeu foarte.

9. i a auzit cuvintele cele rele

ale poporului, care le-a grit celor

mai mari, c a slbit pentru lipsa

apeior, i a auzit ludita toate cu-

vintele, care le-a grit ctre ei 0-

ziea, cum s'a jurat lor, c va dâ ce-

tatea dup cinci zile Aerienilor.

10. i trimiând pre roaba, care

era cârmuiioare preste toate ave-

rile ei, a chemat pre Oziea i pre

Havrin i pre Harmin btrânii cet-

ei, i ei au venit la ea, iar ea a

zis ior:

11. Ascultai-m acum cpeteniile

celor ce lcuesc în Vetulia, c nu

este drept cuvântul vostru, care l-ai

grit înaintea poporului în ziua a-

ceasta, cu jurmânt întrind cele

ce ai grit între Dumnezeu i în-

tre voi, i ai zis: s dai cetatea

vrjmailor notri, de nu se va în-

toarce Domnul întru aceste zile s
ne ajute nou.

12. i acum cine suntei voi, cari

ispitii pre Dumnezeu în ziua de a-

stzi, ca i cum ai fi dumnezei în-

tre fiii oamenilor?
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13. i acum pre Domnul atotii-

torul ispitii, i nimic nu vei cu-

noate în veac, c adâncurile ini-

mei omului nu le aflai i cuvintele

cugetului lui nu le pricepei, i cum
vei ispiti pre Dumnezeu cel ce au

fcut toate acestea, i gândul lui

cum îl vei cunoate, i cugetul lui

cum îl vei pricepe?

14. Nuînîrâtei frailor pre Dom-

nul Dumnezeul nostru, c de nu va

vrea s ne ajute nou într'aceste

cinci zile, el are putere când va vreâ

s ne acopere, sau s ne piarz în-

nainiea feei vrjmailor notri.

15. Iar voi nu zlogii sfaturile

Domnului Dumnezeului nostru, c
nu este ca omul, Dumnezeu, s se

înfricoeze, nici ca fiul omului s
se judece, i s i se pue lui hotar.

16. Pentru aceea s ateptm mân-

tuirea lui, i s'l chemm pre ei

spre ajutorul nostru, i de va fi lui

plcut va ascult glasul nostru.

17. C nu întru seminiile noa-

stre, nici în ziua de astzi este neam
sau familie, sau popor sau cetate

dintre noi, care s se închine la

dumnezei fcui de mâini, precum

au fost în zilele cele mai dinainte,

pentru care lucru s'a dat sbiei i
jafului prinii notri, i au czut c-
dere mare înaintea vrjmailor no-

tri.

18. Iar noi pre alt Dumnezeu n'am

cunoscut afar de el, pentru aceea

ndjduim c nu ne va trece cu ve-

derea.

19. C de ne vom d noi, se va

dâ i toat ludeia, i se vor prdâ
sfintele noastre, i va cere Domnul
pângriciunea lor din gura noastr

i frica frailor notri, i robiea p-
mântului, i pustiirea mofenirei

noastre o va întoarce în capul no-

stru la neamurile unde vom fî robi

i vom fi de scandel i de batjo-

cur înaintea celor ce ne vor st-

pâni pre noi.

20. C nu va fi plcut robiea

noastr, ci o va întoarce întru o-

car Domnul Dumnezeul nostru.

21. i acum frailor! S artm
frailor notri, c de noi se reaz-

m sufletul lor, i sfintele i Bise-

rica i oltarul se proptesc preste

noi.

22. Afar de toate acestea s mul-

mim DomnuluiDumnezeuîui nostru

cel ce ne ispitete pre noi, ca i pre

prinii notri.

23. Aducei-v aminte, câte au f-

cut cu Avraam, i cu câte au ispitit

pre Isaac, i câte s'a întâmplat lui

lacov în Mesopotamia Siriei, când

ptea oile lui Lavan fratelui mu-
mei lui, c precum pre aceia i au

ispitit spre lmurirea inimei lor; aâ
i pre noi, nu pentru ca s fac
izbând asupra noastr, ci pentru

ca s ne învee, bate Domnul pre

toi cei ce se apropie de el.

24. i a zis ctre ea Oziea: toate

câte ai zis, cu bun inim ai grit,

i nu este cine s se împrotivea-

sc cuvintelor tale.

25. C nu astzi s'a artat îne-

lepciunea ta, ci deîa începutul zi-

lelor tale a cunoscut tot poporul

înelepciunea ta, c bun este zidi-

rea inimii tale.

26. Ci poporul acesta a însetat

foarte, i ne a silit pre noi s fa-

cem precum am grit lor, i ne-au

fcut s ne legm cu jurmânt, care

nu'l putem clca.

27. i acum roag-te tu pentru noi

c eti femeie cu frica lui Dumne-

zeu, i va trimite Domnul ploaie,

i se vor umplea lacurile noastre,

ca s nu pierim mai mult.

28. i a zis ctre ei Iudita: ascul-

tai-m pre mine, i voiu face lu-

cru, care se va pomeni din neam
în neam la fiii poporului nostru.
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29. Voi stai îa poart în noaptea

aceasta, i voiu tei eu cu slujnica

mea, i în zilele dup care ai zis,

s dafi cetatea vrjmailor notri,

va cerceta Domnul pre Israil prin

mâna mea.

30. Iar voi nu cercai s tii ce

voiu s fac eu, c nu voiu spune

vou pân ce se vor svâri cele

ce voiu s fac.

31. i a zis Oziea i boierii c-
fre ea: mergi în pace, i Domnul
Dumnezeu s mearg înaintea ta,

i s ne deâ nou izbând asupra

vrjmailor notri. i înforcându-se

dela cortul ei, s'au dus la rândurile

sale.

CAP. 9.

Rugciunea Iuditei ctre Dumnezeu,
cerându-i ajutorul pentru sdrdbirea

vrjmailor.

Iar Iudita a czut pre faa sa, i
a pus cenue pre capul su, i

s'a desbrcat de sacul, cu care erâ

îmbrcat; i erâ atuncea aducân-

du-se în Ierusalim în casa Domnu-
lui fmâerea serii aceleea.

2. i a strigat cu gias mare Iu-

dita ctre Domnul, i a zis: Doam-
ne Dumnezeu! printelui meu Si-

meon, cruia i-ai dat în mân sabie

spre izbândirea celor de alt neam,

cari au deschis zguî fecioarei spre

pângriciune, i au golit coapsa

spre ruine, i au spurcat zgul
spre batjocur.

3. C ai zis: c nu va fî aâ, i
au fcut ei lucruri, pentru care ai

dat pre boierii lor la pierire, care

aternutul lor, cel cu înelciune
amestecat l-au stropit cu sânge.

4. i ai btut pre slugi cu cei

puternici, i pre cei puternici pre

scaunele lor, i ai dat femeile ior

spre prad, i fetele lor în robie,

i toate dobânzile lor spre jaf fiilor

celor iubii de tine.

5. Cari au i râvnit râvna ta, i
s'au scârbit de pângriciunea sân-

gelui su, i te-au chemat pre tine

spre ajutor.

6. Dumnezeule Dumnezeul meu,

asculf-m pre mine vduva.
7. C tu ai fcut cele mai 'nainfe

de acelea i cele dup acelea i cele

de acum i cele viitoare le tii, i
s'au fcut cele ce ai sftuit, i au

zis: iat suntem de fa.
8. C toate cile fale sunt gata,

i judecile tale mai 'nainfe cuno-

scute.

9. C iat Asirienii s'au înmulit

întru puterea lor, i s'au flit în cai

i în clrei, i s'au semeit întru

braul celor rxedestrî, ndjduit-au
în pavz i în suli i în arc i
în pratie, i n'au cunoscut, c tu

eti Domnul cel ce sfrâm rsboa-
ele, Domnul este numele tu.

10. Tu zdrobete puterea lor cu

puterea ta, i caîc tria lor cu mâ-
nia ta, c s'au sftuit s spurce

sfintele tale, s pângreasc lca-

ul odihnii numelui slavei fale, i
s surpe cu fier cornul jertfelnicu-

lui tu.

11. Caut spre trufiea lor, i tri-

mite mâniea ta asupra capetelor lor.

D în mâna mea vduvei triea care

o am cugetat, bate pre rob cu domn
prin buzele înelciunii mele, i pre

domn cu robul lui, frânge cu mân
de femeie cerbicea lor cea ridicat.

12. C nu întru mulime este t-
riea ta, nici puterea fa în cei tari,

ci al celor smerii eti tu . Domn, i
al celor mai mici eti ajutor, al ce-

lor neputincioi sprijinitor i al ce-

lor nebgai în seam acoperitor i
al celor fr de ndejde mântuitor.

13. Aâl Aâl Dumnezeul prin-

telui meu i Dumnezeul motenire!

Q. 2. Fac. 34, 25. 11. Eire 14, 9; Jud. ^ 21; 5, 26.
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lui lsrail, Doamne al cerului i al

pmântului, fctorul apelor, împ-
rate a toat zidirea ta, tu ascult

rugciunea mea, i d cuvânt mie

spre înelciune i spre ran i
spre strunciniur celor ce împro-

tiva aezmântului tu de lege, i
a casei tale cei sfinte i a munte-

lui Sionului i a casei motenirii fi-

ilor ti, au sftuit rele.

14. i f ca fot neamul i toat

seminiea s cunoasc i s tie,

c tu eti Dumnezeu atoat puterea

i triea, i nu este altul, care a-

copere pre neamul lui lsrail, fr
numai tu.

CAP. IO.

Iudita frumos împodobit ieind din
Vetulia cu roaba sa, i aflându-o cei

ce strjuiau o duc la Olofern.

i a fost dup ce a încetat a stri-

g ctre Dumnezeul lui lsrail, i
a sfârit toate cuvintele acestea, s'a

sculat dela cderea sa, i a chemat

pre roaba sa.

2. i s'a pogorîf în casa în care

petreceâ în zilele sâmbetelor i în

srbtorile sale, i dcsvelindu-se de

sacul cu care erâ îmbrcat, s'a

desbrcat i de hainele vduviei

sale.

3. i 'a scldat trupul cu ap,
i s'a uns cu mir gros, i 'a toc-

mit prul capului su, i 'a pus

cunun pre cap, i s'a îmbrcat cu

hainele sale cele de veselie, cu care

se împodobea în zilele viejei br-
batului ei Manasi.

4. i a luat înclminte în pi-

cioarele sale, i a pus împrejurul

su gherdanurile i brrile i ine-

lele i cerceii i toat podoaba sa,

i s'a înfrumuseat foarte, ca s în-

ele ochii brbailor, cari o vor vedeâ

5. i a dat roabei sale un foaie

14. Jud. 4, 21, 5, 26.

de vin i un urcior de untdelemn,

i a umplut o traist de fin t
de ppui de smochine i de pâine

curat, i a astupat toate vasele sale,

i le-a pus pre ea.

6. i a ieil la poarta cetii Ve-

tuliei, i a gsit pre Oziea ezând
la poart, i pre btrânii cetii pre

Havrin i pre Harmin.

7. i dac o au vzut pre ea ia

fa i la haine schimbat, s'au mi-

rat foarte mult de frumuseile ei.

8. i au zis ctre ea: Dumnezeu,

Dumnezeul prinilor notri s'i deâ

ie dar, i s svâreasc tocme-

lele tale spre mrirea fiilor lui Israit

i spre înlarea Ierusalimului, i
s'au închinat lui Dumnezeu.

9. i a zis ea ctre ei: poruncii

s'mi deschiz poarta cetâei, i voiu

iei s plinesc cuvintele cele ce ai

grit cu mine, i au poruncit tineri-

lor s'i deschiz precum a zis.

10. i au fcut aa, i a ieit îu-

dita, ea i slujnica ei cu ea.

11. i s'au uitat ia ea brbaii ce-

tii, pân ce s'a pogorît din munte

i pân ce a trecut valea, i mai

mult nu o au vzut pre ea.

12. Iar ea mergea pre vale drept,

i o a întimpinat pre ea streaja cea

mai dinainte a Asirienilor, i o a

prins i o a întrebat: cine eti? l
de unde vii? i unde mergi?

13. i a rspuns ea: iat de ji-

dovi sunt, i fug dela faa lor, c
vor s se deâ vou spre mâncare.

14. Iar eu merg la faa lui Olo-

fern mai marele puterii voastre, ca

s'i spuiu cuvinte adevrate, i'i

voiu artâ lui calea, pre care s
mearg i s stpâneasc tot mun-
tele, i nu va pieri dintre brbaii
lui nici un trup, nici duh de viea.

15. Iar dac au auzit brbaii cu-

vintele ei, i au vzut faa ei, le

preâ lor foarte minunat de fru-

moas.
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16. i au zis ctre ea: mântuit-ai

sufletul iu grbind a le pogorî la

faa domnului noslru, deci acum
mergi la corlul lui i dintre noi te

vor petrece, pân ce te vor d în

mâinile iui.

17. Iar când vei sta înaintea lui,

s nu te temi cu inima ta, ci spune

dup cuvintele laie, i bine va iace

ie.

18. i a ales dintre sinei o sut
de brbai, i i a însoii cu ea i
cu slujnica ei, i o au dus pre ea

la cortul lui Olofern

19. i s'au strâns din toat oti-

rea, c s'a auzit la corturi venirea

ei, i viind o încunjurâ pre ea, în

cât a sttut afar de corlul lui 0-

loîern, pân a spus lui despre ea.

20. i se mirau de frumuseea ei,

i ludau pre fiii lui Israil pentru ea.

21. i a zis fiecare ctre aproa-

pele su: cine va huli pre poporul

acesta, care are la sine muieri ca

acesiea? i nu este bine a lsâ s
rmâe vre un brbat dintre ei, cari

de s'ar lsâ s rmâe, ar putea în-

el tot pmântul.

22. i au ieit cei ce strejuiau în

corlul lui Olofern i toi slujitorii

lui, i o au bgat pre ea în cort.

23. Iar Olofern odihneâ pre pa-

tul su cel cu acoperemânt de por-

fir i de aur i de smaragd, i cu

pietre scumpe esut, i i-a spus lui

de ea.

24. i a ieit în tinda cortului, i
îampade de argint mergeau înaintea

feei lui, i viind Iudita înaintea lui

i a slujitorilor lui, s'au mirat toi

de frumuseele feei ei.

25. Iar ea a czut preste faa sa

i s'a închinat lui, i o au ridicat

pre ea slujitorii iui.

10-11

CAP. 11.

Întâlnirea Iuditei cu Olofern i sftu-
irea ei amgitoarepentru biruina lui.

Ci a zis ctre ea Olofern: cuteaz

Ymuere, nu le teme întru inima ta,

c eu n'am fcut ru la nici un om,

care a ales a sluji lui Navuhodo-
nosor împratului atof pmântul.

2. i acum poporul tu, cel ce

lcuete muntele, de nu m'ar îî de-

fimat pre mine, n'ai fi ridicat su-

lia mea asupra lor, ci ei i- au f-

cut loru acestea.

3. Iar acum spune'mi, pentruce ai

fugit deia ei, i ai venii la noi ? Pen-

Iruc ai venit la mântuire, aibi n-
dejde.

4. In noaptea aceasta tu vei trî,

i de aci înainte, c nu este cine

s'i fac ie ru, ci bine îi va face

ie, ca robilor domnului meu îm-

pratului Navuhodonosor.

5. i a zis ctre el Iudita: pri-

mete graiurile roabei tale, i s
griasc roaba la înaintea feei laie,

c nu voiu spune minciun dom-
nului meu în noaptea aceasta.

6. i de vei ascullâ de cuvintele

roabei tale, desvârii va face Dum-
nezeu cu line lucrul, i nu va c-
dea domnul meu dela sfaturile sale,

7. C viu este Navuhodonosor îm-

pratul atot pmântul, i vie este

puterea lui, cel ce ie-a trimis pre

tine spre îndreptarea aloi sufletul,

c nu numai oamenii prin tine vor

sîuji lui, ci i hiarele câmpului i
dobitoacele i pasrile cerului, prin

puterea ta vor tti supt Navuhodo-

nosor i supt toat casa lui.

8. C am auzit de înelepciunea

la i de meteugurile sufletului tu,

i în toi pmântul s'a vestit, cum
c tu unul eti mai bun în toat

împriea, i tare întru tiin, i
mai minunat întru puterea rsbo-

iului.
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9. i acum cuvântul, care 1-a grit

Ahior la sfatul tu, am auzit graiu-

rile lui, c l-au luat pre el oamenii

din Vefulia, i le-a spus lor toate

câte a grit el înaintea ta.

10. Pentru aceea stpâne doam-

nei S nu treci cuvântul lui, ci'l

pune în inima fa, c adevrat este,

11. C nu se îâ izbând de pre

neamul nostru, c nu poafe sabie

asupra lor, de nu vor pctui Dum-
nezeului lor.

12. i acum s nu se desndj-
duiasc domnul meu, i s se în-

toarc cu lucrul nesvâril, i va

cdeâ moartea preste fafa îor, c
i-a cuprins pre ei pcat, cu care

mânie pre Dumnezeul lor, ori când

vor face frdecale.

13. C s'au sfârit lor bucatele,

i s'a împuinat toat apa, i s'au

sftuit s'i pue mâinile pre dobi-

toacele lor, i toate câte au oprit

Dumnezeu în legile lui s nu m-
nânce, ei au socotit s le mnânce.

14. i pârga grâului i zeciueleîe

vinului i jale unlulnidelemn, care

le-au Jinul sîinjiie preoilor celor ce

stau în Ierusalim înaintea îeii Dum-
nezeului nostru, au socotit s le

mSnânce, de care nici cu mâinile

nu se cdeâ s se ating nimeni

din cei* din* popor.

15. i a trimis în Ierusalim s le

aduc dela cei blrâni slobozenie,

c i cei ce lcuesc acolo au fcut

acestea; i va fi când Ie va veni lor

slobozenie de acolo, vor face i se

vor dâ ie spre pierzare în ziua aceea.

16. Pentru aceea eu roaba ta cu-

noscând toate acestea, am fugit de

la faa lor i m'au Irimis Dumne-
zeu s fac cu tine lucruri, de care

se vor minun în tot pmântul ori

câi vor auz! acestea, c roaba ia

este credincioas lui Dumnezeu, i
slujete ziua i noaptea Dumneze-
ului cerului.

17. i acum doamne voiu rmâ-
neâ la fine, i voiu iei eu roaba
fa noapfea în vale, i m voiu rugâ
lui Dumnezeu, i'mi va spune mie,

când vor face ei pcatele îor, i
viind voiu spune ie.

18. i vei ieî cu toat puterea

ta, i nimeni dintru ei nu va fî care

s sfeâ ie împrotiv, i fe voiu duce
pre fine prin mijlocul Iudeii, pân
vei ajunge în preajma Ierusalimului.

19. i voiu pune scaunul tu în

mijlocul iui, i'i vei mânâ pre ei ca

pre oile care n'au pstor, i nu va
ltra câine cu limba sa înaintea fa.

20. C acestea mi s'a zis mie. dup
cea mai nainte cunotin a mea,
i s'a vestit mie, i sunt trimis ca

sâ'i vestesc ie.

21. i plcur cuvintele ei înain-

tea lui Oîofern i înaintea tuturor

slujitorilor lui, i se mirar de în-

elepciunea ei, i ziser, c nu este

muiere ca aceasta deîa o margine

pân la cealalt margine a pmân-
tului, frumoas la fa i îneleapt
la cuvinte.

22. i a zis ctre ea Oloîern: bine

au fcut Dumnezeu, c te-au trimis

pre line înaintea poporului acestuia,

ca s fie în mâinile noastre trie;

iar întru cei ce au defimat pre

domnul meu perire.

23. Tu acum eti frumoas la chip

i bun la cuvintele tale, de vei face

i precum ai zis, Dumnezeul tu va

fi mie Dumnezeu, i fu în casa îm-

pratului Navuhodonosor vei edeâ,

i vei fî numit în fot pmântul.

CAP. 12.
Chemarea luditei la Olqfern. îngdui'
rea ei a iei noaptea la rugciune.

Ospul lui Olofern.

i a poruncit s o bage pre ea,

unde erau odoarele lui cele de ar-

gint, i a poruncit s i se deâ ei

de mâncare din bucalele lui, i din

vinul tui s'i deâ de buf.

Biblia 72.
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2. i a zis îudita:nu voiu mâncâ
dintr'acelea, ca s nu se fac vreo

sminteal, ci din cele ce am adus

cu mine voiu mânca.

3. i a zis ctre ea Oîoîern: dar

dac se vor sîâri cele ce ai adus

cu tine, de unde vom aveâ noi ca

s'i dm {ie asemenea acelora? C
nimeni nu este cu noi din neamul

tu.

4. i a zis ludita ctre el: viu

este sufletul tu domnul meu, c
nu va sfâri roaba ta cele ce sunt

cu mine, pân ce va face Domnul
prin mâna mea, cele ce au sftuit.

5. i o au dus pre ea slugile lui

Olofern la cort, i a dormit pân
la miezul nopii.

8. Iar la streaja cea de ctre di-

minea s'a sculat i a trimis la O-

loîern, zicând: s porunceasc dom-
nul meu, s lase pre roaba sa s
ias la rugciune, i a poruncit 0-

loîern pzitorilor trupului su s nu

o opreasc pre ea.

7. i a rmas în tabr trei zile,

i ieea ea noaptea în valea cetii

Vetuîiei, i se spl la izvorul apei

în tabr.

8. i dup ce se suiâ, se rugâ

Domnului Dumnezeului lui Israil, ca

s îndrepleze calea ei spre ridica-

rea fiilor poporului ei, i intrând

pelreceâ curat în cort, pân când

îi aduceâ slujnica de mâncare c-
tre sear.

9. Iar în ziua a patra a fâeut 0-

loîern osp numai slugilor sale, i
n'a chemat la acel osp nici pre

unul din cei ce erau cârmuirori pre-

ste trebi.

10. i a zis lui Vagoa famenul,

care erâ cârmuitor preste toate ale

Iui: mergi i îndeamn i pre mu-
ierea cea de Jidov, care este la tine,

ca s vie îa noi, i s mnânce i
s beâ cu noi.

11. C ruine este feii noastre,

de vom ls o muiere ca aceasta

s nu ne împreunm cu ea, c de

nu o vom atrage pre ea ctre noi,

va râde de noi.

12. i a ieit Vagoa dela faa lui

Oloîern, i a intrat la ea, i a zis:

s nu se leneveasc aceast cocoa-

n frumoas a veni la domnul meu,

ca s se mreasc înaintea feii lui,

i s bea vin veselindu-se cu noi,

i s se fac în ziua aceasta ca o

fat a fiilor lui Âsur, care stau în

casa lui Navuhodonosor.

13. i a zis ludita ctre el: i
cine sunt eu? Ca s grescîmpro-
fiva domnului meu, c tot ce va fi

plcut înaintea ochilor Iui, sârguin-

du m voiu face, i aceasfa'mi va

fi bucurie pân la ziua morii mele.

14. i sculându-se ludita s'a îm-

podobit cu îmbrcmintea i cu

toat podoaba sa cea rnuiereasc, i
a venit i roaba ei, i i-a aternut în

preajma lui Olofern jos pieile, care

le-a luat dela Vagoa pentru treaba

cea din toate zilele, ca s mnânce
ezând pre ele.

15. i viind ludita a ezut, i se

|

minun inima lui Olofern de ea i
s'a turburat sufletul lui poftind foarte

ca s se împreune cu dânsa, i c-
ut vreme, ca s o înale pre ea,

din ziua în care o vzuse pre ea.

16. i a zisOiofern ctre ea: beâ

i fii vesel cu noi.

17. i a zis ludita: beâ-voiu doam-

ne, c s'a mrit vieaa mea întru

|

mine astzi mai mult decât în toate

zilele de când m'am nscut, i lu-

ând a mâneai i a but înaintea lut

din cele ce i-a gtit roaba ei,

18. i s'a bucurat Olofern pentru

ea, i a but vin mult foarte, în

cât niciodat înir'o zi n'a but a-

tâta de când s'a nscut.
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CAP. 13.

Tierea capului lui Olofern; aducerea

lui în Vetulia. Mulumirea i binecu-

vântarea poporului ei,

Iar
dac a înserai, degrab s'au ri-

sipii slugile lui.

2. i Vagoa a închis cortul pre

dinafar, i a slobozit pre streji de

la faa domnului su, i s'au dus

Ja aternuturile lor c erau toji o-

sfenii de multa butur.
3. i a rmas ludita singur în

cort i Olofern, care mai nainte se

culcase pre patul su, c erâ foarte

beat.

4. i a zis ludita ctre roaba sa,

s steâ afar de aternutul ei, i
s pzeasc când va iei ea, ca i
în celelalte zile, c a zis: c va iei

s se roage, i lui Vagoa a spus

aceasta.

5. i s'au dus toji dela faa ei, i
nimeni n'a rmas la aternut dela

mic pân la mare.

8. i stând ludita lâng patul lui,

a zis întru inima sa: Doamne Dum-
nezeule aioat puterea, caut în cea-

sul acesta spre faptele mâinilor mele,

ca s se înale Ierusalimul.

7. Acum esle vremea a ajut mo-
tenirei tale, i a plini cele ce am
aezat eu s fac spre surparea vrj-

mailor, cart s'au sculat asupra

noastr.

8. i apropiindu-se la stâlpul pa-

lului, care ?râ la capul iui Oloîern,

a luat sabiea lui de pre el, i a-

propiindu-se de pat, I-a apucat de

prul capului su,

9. i a zis: întrete-m Dumne-
zeul lui Israil în ziua aceasta, i l-a

lovit presfe grumazi de dou ori,

cât a putut, i i-a luat capul lui de
la ei.

10. Iar trupul i l-a rsturnat de
pre aternut, i a luat acoperemân-
tul din stâlpi, i dup puin a ieit.

|

11. i a dat roabei sale capul lui

Oloîern, i l-a bgat în traista bu-

catelor sale, i au ieit amândou
dup obiceiul su la rugciune.

12. i trecând tabra au încun-

jurat valea aceea, t s'au suit în

mgura cetjei Vetuliei, i au venit

la porile ei.

13. i a zis ludita de departe ce-

lor ce pzeau la pori: deschidei,

deschidei poarta, cu noi esle Dum-
nezeu, Dumnezeul nostru, ca s fac
înc putere în Ierusalim i trie a-

supra vrjmailor, precum au fcui

i astzi.

14. i a îosl dac au auzit oa-

menii cetfei glasui ei, grbir a se

pogorî la poarta cetei lor, i au

chemat pre btrânii cetjei, i au

alergat loji dela cel mic pân ia cel

mare, c se minunau ei, c a ve-

nit ea.

15. i au deschis poarta, i le-au

primit pre ele, i aprinzând foc ca

s lumineze, le-au încunjurat pre ele.

16. i a zis ludita ctre ei cu glas

mare: ludai pre Dumnezeul Lu-
dai, ludai pre Dumnezeul C n'au

deprtat mila sa dela casa lui I-

sraiî; ci a sfrâmat pre vrjmaii
notri prin mâinile mele în noap-

tea aceasta.

,
17. i scoând capul din traist

i î-a artat, i a zis lor: iat capul

! lui Oiofern mai marele puterii lui

Asur, i iat acoperemânlul, pre

care zcea beat, unde l-au btut pre

el Domnul cu mân de femeie.

18. i viu este Domnul, care m'au

pzit pre mine în calea mea pre

care am umblat, c l-a înelat pre

el faa mea spre perirea lui, i n'a

fcut cu mine pcat spurcat i de

ruine.

19. i s'a minunat tot poporul

foarte, i plecându-se s'a închinat

lui Dumnezeu, i au zis toi cu o

13. 19. Psalm 105, 2, 106, 1.
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Inim: binecuvânta! eti Dumnezeul

nostru, cel ce ai fcui de batjocur

în ziua aceasta pre vrjmaii po-

porului tu.

20. i a zis Oziea ctre ea: bi-

necuvântat eti tu fiica Dumneze-

ului celui prea înalt mai mult decât

foaie muierile cele de pre pmânt,
i bine este cuvântat Domnul Dum-
nezeu cel ce au fcut cerul i p-
mântul, care fe-au povjuif pre tine

spre pierderea capului mai marelui

vrjmailor notri.

21. C nu se va deprfâ ndejdea

ta dela inima oamenilor celor ce'i

aduc aminte de puterea lui Dum-
nezeu pân în veac, i s fac |ie

aceasta Dumnezeu spre înlime ve-
nic, ca s te cerceteze pre tine cu

bunti.
22. C n'ai prtinit sufletului tu

pentru smerirea neamului nostru,

ci mai 'nainte ai întâmpinat cde-
rea noastr, drept umblând înain-

tea Dumnezeului nostru.

23. i a zis fot poporul: fie, fie,

CAP. 14
Sfatul luditei despre nvala celor din

Tetulia, întoarcerea lui Ahior i spai-

ma Asirienilor.

Si
a zis ctre ei ludifa: ascultai-

m frailor, i luând capul acesta

spânzura |i'l pre batea zidului vo-

stru.

2. i va fî dup ce se va lumin
de ziu, i va iei soarele pre p-
mânt, ve|i luâ fiecare armele cele

de rsboiu ale voastre, i va iei

afar din cetate fot brbatul, i veji

pune povtuitor presle ei ca i cum
v'ai pogorî la câmp asupra strejii

cei mai dinainte a fiilor lui Asur, i
nu v vei pogorî.

3.i luând aceia armele sale toate,

se vor duce în tabra sa, i vor

porni pre povuitorii ofirei lui A-

sur, i vor alerg Ia cortul lui Olo-

13-14

fern, i nu'l vor afl pre el, i va

cdeâ presfe ei fric, i vor fugi de

ctre faa voastr.

4. i urmând voi, i toi cei ce

lcuesc în hotarul lui Israil, afer-

nei'i pre ei în cile lor.

5. Iar mai 'nainte de a face ace-

stea, chemai pre Ahior Amanifea-

nul, ca s vaz, i s cunoasc
pre cel ce a defimat casa lui Israil

i pre cel ce 1-a trimis pre el la

noi, ca la moarte, i a chemat pre

Ahior din casa lui Oziea.

6. i dac a venit, i a vzut ca-

pul lui Olofern în mâna unui om
din adunarea poporului, a czut pre

faa sa, i a leinat duhul lui.

7. i dup ce l-a ridicat pre el, a

czut la picioarele luditei, i s'a în-

chinat feei ei, i a zis: binecuvân-

tat eti fu în fot slaul lui Iuda,

l întru iot neamul, cari auzind de
numele tu se vor turbur.

8. i acum spune mie, cele ce

ai fcut în zilele acestea, i i-a po-

vestit ludifa lui în mijlocul poporu-

lui toate, câte a fcut din ziua, în

care a ieit, pân când a grit cu ei.

9. i dup ce a încetat a gri, au
strigat oamenii cu glas mare, i au

dat glas de veselie în cetatea lor.

10. i vzând Ahior toate câte au
fcut Dumnezeul Iui Israil, a crezut

în Dumnezeu foarte, i i-a tiat

împrejur trupul su, i s'a adaos

la casa lui Israil pân în ziua a-

ceasta.

11. i dac s'a luminat de ziu
au spânzurat capul lui Olofern de

zid, i a luat fot brbatul armele

sale, i a ieit în rând la suiurile

muntelui.

12. Iar dac i-au vzut pre ei fiii

lui Asur, au trimis la povuitorii

si, i au venit la povfuifori, i la

cei mat mari preste mii, i la toate

cpeteniile lor.

13. i a mers la cortul iui Olo-
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tern, i a zis ctre ispravnicul Iui:

scoal acum pre domnul nostru, c
au îndrznii robii a se pogorî asu-

pra noastr la rsboiu, ca s piar

desvârit.

14. i a intrat Vagoa i a lovii

linda cortului, c gânde c el doar-

me cu ludifa.

15. i dac nimeni nu l-a auzit,

deschizând a intrat ia aternut, i
l-a aliat pre el lepdat preste ater-

nut mort, i capul lui luat dela el.

16. i a strigat cu glas mare, cu

plângere i cu suspin, i cu stri-

gare tare, i i-a rupt hainile sale,

i a intrat în cortul în care dor-

meâ îudita, i nu o a aflat pre ea

acolo.

17. Deci alergând la popor a stri-

gat: vicleug au îcut robii, fcut-au

ruine o muiere evreic în casa îm-

pratului Navuhodonosor, c iat

Olofern zace jos, i capul lui nu

este ia el.

18. Iar dac au auzit aceste cu-

vinte boierii puterii lui Asur, i-au

rupt hainile lor i s'a turburat su-

fletul lor loarte, i strigarea i chi-

otul lor s'au fcut foarte mare în

tabr.

CAP. 15.

Pierderea i fuga Asirienilor. Binecu-

vântarea luditei i darurile fcute ei.

Iar dac au auzit cei din corturi,

s'au îngrozit de lucrul ce s'a f-

cut, i au czut preste ei fric i
cutremur.

2. i nu erâ om ateptând de c-
tre fata aproapelui su înc, ci îm-

prtiindu-se toi împreun au fu-

git pre toate cile câmpului i ale

muntelui, i cei ce tbrâse la munte

împrejurul Vetuliei, s'au întors în

fug.

3. Atunci lot brbatul rsboinic

din fiii lui Israil a alergat asupra

lor, i a trimis Oziea la Velomaslem

i Vite i Hove i Hola, i la iot

hotarul lui Israil s vesteasc cele

ce s'au fcut, i pentru ca toi s
se scoale asupra vrjmailor sâ"i

pîarz.

4. Iar dac au auzit tiii lui Israil,

foi odat au alergat asupra lor, i
i-au tiat pre ei pân la Hovâ.

5. Aijderea i cei din Ierusalim

afu sosit, i din tot muntele, c au

vestit lor cele ce s'au fcut în ta-

bra vrjmailor lor.

6. i cei din Oalaad i din Gali-

leia i-au btut pre ei cu ran mare
pân ce au trecut Damascul j
hotarul lui.

7. Iar ceilali lcuitori ai Vetuliei

au nvlit asupra taberii lui Asur,

i i-au prdat pre ei, i s'au îm-

bogit foarte, i fiii lui Israil în-

torcându-se dela tiere, au prdat
cele rmase.

8. i satele i cetile cele din

munte, i cei din câmpii au cules

multe przi, c erâ mulime mult
foarte.

9. i loachhn preotul cel mare,

i btrânimea fiilor lui Israil, carii

lcuiau în Ierusalim, au venit s pri-

veasc buntjile, care au fcut
Dumnezeu lui Israil, i s vaz pre

Iudita, i s griasc cu ea pace.

10. i dac au intrat la ea, bine

o au cuvântat pre ea foi împreun,
i au zis ctre ea:

11. Tu eti înlarea Ierusalimu-

lui, tu eti laud mare lui Israil, tu

eti mrire mare neamului nostru,

c ai fcut acestea toate cu mâna
fa, fcut-ai cele bune Jui Israil, i
bine au voit preste ei Dumnezeu.

12. Binecuvântat s fii de Dom-
nul cel atotputernic în veci, i a

zis tot poporul: fie.

13. i a prdat tot poporul ta-

bra pân în treizeci de zile, i a

dat luditei cortul lui Olofern, i
toat argintria i paturile i pa-

harele, i toate lucrurile lui.



14 i luându-lc ea le-a pus pre

muchoaia sa, i a înhmat carele

sale, i ie-a grmdit acelea pre-

sfe ele.

15. i s'a strâns lot mueretuî

lui Israiî, ca s o vaz pre ea, i o

au binecuvântat pre ea, i i-au fcut

ei hor dintre ele; i au luat sfâl-

pri în mâinile lor, i au dat i
muerilor, celor ce erau cu ea, i s'au

încununat cu mslin, ea, i cele ce

erau cu ea.

16. i a mers înaintea a tot po-

porului cu hor povuind pre toate

muerile, i urmau toi brbaii lui

Israil întrarmai, cu cununi i cu

cântri în gura lor.

17. i a început ludita mrturi-

sirea aceasta înaintea a tot Israilul,

i rspundeâ tot poporul lauda a-

ceasta.

CAP. 16.

Cântarea de biruina a luditei. Po-
porul aduce jertfe de mulumire

în Ierusalim, Moartea luditei.

i a zis ludita: Incepeji Dumnezeu-
lui meu cu limpine, cântai Dom-

nului meu cu chimvale, împreunai
Iui cântare i laud înlai, i che-

mai numele lui.

2. C Dumnezeu este cel ce sf-
râm rsboaele, c în taberile lui

în mijlocul poporului m'au scos din

mâna celor ce m gonesc.

3. Venit-a Asur din muni dela

miaznoapte, venif-au cu zeci de mii

de mii sie puterii sale, a crora mul-

ime a astupat vile, i mulimea
cailor ior a acoperit dealurile.

4. Zis-au: s arz hotarele mele,

i pre tinerii mei s'i omoare cu

sabie, i pre cei sugtori s'i trân-

teasc de pmânt, i pre pruncii

mei s'i prade, i pre fecioarele

mele s le jefuiasc. îar Domnul
atotiitorul i-au sfrâmai pre ei cu

mânS de femeie.

5. C n'a czut cel tare de voi-

nici, nici fiii puterii l-au btut pre

el, nici înali uriai s'au ridicat a-

supra lui, ci ludita fata lui Merari

cu frumuseele feii sale 1-a slbit

pre el.

6. C s'a desbrcat de îmbrc-
mintea vduviei sale, ca s înale pre

Israilfenii cei necjii, uns-a faa sa

cu mir, i 'a legal prul su cu

cunun, i 'a luat vemânt de in,

ca s'! amgeasc pre el.

7. Clunii ei rpir ochii lui, i
frumuseele ei robir sufletul lui,

trecut-a sabia prin grumazul lui.

8. Ingrozitu-s'au Perii de cufe-

zarea ei, i Midii de îndrznirea ei

s'au turburai.

9. Atunci au strigat cei smerii

ai mei, i s'au temut cei neputin-

cioi ai mei, i s'au spimânlaf ei,

înlat-au glasul ior, i au fugit.

10. Fiii fetelor i-au tiat pre ei,

i ca pre nite prunci ce fug i-au

rnit pre ei, pierit-au de tabra

Domnului Dumnezeul meu: cânta-

voiu Domnului cântare nou.
11. Doamne, mare eti, i mrit

i minunat în vîrtute, i neajuns,

ie s slujeasc toat fptura ta.

12. C ai zis, i s'a fcut, trimis-

ai duhul tu, i a zidit, i nu este

cine s poat sta împrotiva cuvân-

tului tu.

13. Câ munii din temelii cu apele

se vor clii, i pietrik de fa|a ta ca

ceara se vor topi; iar spre cei ce

se tem de tine te vei milostivi

14. C puin este toat jertfa,

ca s'i fac ie miros de bun mi-

reasm, i puin este toat gr-
simea spre arderea cea de tot a ta;

iar cel ce se teme de Domnul, mare

este totdeauna.

15. Vai neamurilor 1 Care se scoal
asupra neamului meu, Domnul atof-

tilorul va izbândi asupra lor, în

16. 12. Facere i; Psalm 32, 6.



ziua judecii va dâ foc, i viermi

trupurilor for, i vor plânge cu sim-

ire pân în veac.

16. Iar dac au intrai în Ierusa-

lim s'au închinai Domnului, i dup
ce s'a curit poporul, a adus ar-

derile cele de fot ale sale, i cele

de voe ale sale i darurile sale.

17. i a adus Iudifa foaie unel-

tele lui Oioîern, care le-a dalei po-

porul, i acoperemânlul, care l-a luat

ea dela aternutul lui, dar Domnu-
lui !e-a sfinjif.

18. i s'a veselit poporul în Ie-

rusalim înaintea celor sfinte în trei

luni, i Iudifa a rmas cu ei.

19. i dup zilele acestea s'a

dus fiecare ia hioiea sa, i Iudifa

s'a dus la Vetulia i a rmas întru

averea sa.

20. i a fost în vremea sa mrit
în fot pmântul, i mulji o a poftit

pre ea, îns brbat pre ea nu o a

cunoscut în toate zilele vieii sale,

din ce ceas a murit Manasi brba-
tul ei, pân când s'a adaos la po-

porul su.
21. i trind mult foarte a îm-

btrânit în casa brbatului su pân
ia o sut i cinci ani, i a dat slo-

bozenie roabei sale, i a murit la

Vetulia.

22. i o a îngropat pre ea în pe-

tera lui Manasî brbatului ei, i o

a plâns pre ea casa lui Israil apte
zile.

23. i a împrit averile sale mai
'nainfe de ce a murit ea la toate

rudeniile lui Manasî brbatului su,
i la rudeniile sale.

24. i n'a fost mai mult cine

s sperie pre fiii lui Israil în zilele

luditei, i dup ce a murit ea, zile

multe.
*

-••c;s>J{5<^j"«»

PROROCIA LUI VARUH

CAP- 1.

Prorocul vestete i Citete poporului

din Ierusalim cartea primit dela

Evreii din Vavilon, cari fcând
mrturisiri, cer rugciuni i

jertfe pentru pcate.

Acestea sunt cuvintele crii, care

o a scris Varuh fiul lui Nirie, al

fiului iui Maasie, ai fiului Iui Sede-

chie, al fiului lui Assdie, al fiului

lui Heîchie în Vavilon.

2. In anul al cincilea, în ziua a

apfea a lunii, în vremea Inirn care

au luat Haîdeii Ierusalimul, i l-au

ars cu foc.

3. i a cetit Varuh cuvintele crii

acetia la urechile lui lehoniea fiul

lui loachim împratul lui Iuda, i
Ia urechile afof poporul, care venise

s auz cartea.

4. i la urechile celor puternici,

i ale fiilor împrailor, i la ure-

chile celor btrâni i la urecbjîe a

fot poporul, dela cel mic psn la

cel mare ale tuturor celor ce tâcu-

iau în Vavilon la rîul Sud.

5. Cari plângeau i posteau i se

rugau înaintea Domnului.

6. i a adunat argint dup cât a

putut mâna fietecruia.

7. i a trimis în Ierusalim la loa-

chim fiul lui Helchie, fiul lui Salom
preotul, i la preoi i Ia tot poporul,

cari s'au aflat cu el în Ierusalim.

8. Când a luat eî vasele casii Dom-
nului, care s'au scos din Biseric,

s se întoarc în pmântul iui Iuda

în ziua a zecea a lunii lui Siual,

vase de argint, care le-a fcut Se-
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dechie fiul lui Iosie împratul lui

Iuda.

9. Dup ce a înstrinai Navuho-

donosor împratul Vavilonului pre

Iehoniea i pre boieri i pre cei le-

gai i pre cei puternici i pre po-

porul pmântului dela Ierusalim, i
i-a dus în Vavilon.

10. i a zis: iat am trimis la

voi argint, cu care s cumprai ar-

deri de tot i pentru pcat i t-

mâe, i facei miresme, i aducei

pre jertfelnicul Domnului Dumneze-

ului nostru.

lî. i v rugai pentru vieaa lui

Navuhodonosor împratul Vavilonu-

lui, i pentru vieaa lui Valtasar fiul

lui, ca s fie zilele lor, ca zilele ce-

rului pre pmânt.
12. i va dâ Domnul vîrlule nou,

i va lumin ochii notri, i vom
trî supt umbra lui Navuhodonosor.

împratul Vavilonuiui, i supt um-

bra lui Valtasar fiui lui, i vom sluji

lor zile multe, i vom afla har îna-

intea lor.

Î3. i v rugai pentru noi ctre

Domnul Dumnezeul jnostru, c am
pctuit Domnului Dumnezeului no-

stru, i nu s'a întors mâniea Dom-
nului ]i urgiea lui dela noi pân
frCziua aceasta.

14. i vei ceti cartea aceasta,

care o am trimis la voi, ca s o

cetii în casa Domnului la zilele prz-
nuirii i la zilele vremii

15. i vei gri Domnului Dum-
nezeului nostru dreptatea, i nou
ruinea feelor, ca în ziua aceasta

omului ludeufi ceior ce lcuesc
Ierusalimul.

16. i împrailor notri, i boie-

rilor notri, i preoilor notri, i
prorocilor notri, i prinilor no-

tri.

17. C am pctuit înaintea Dom-
nului, i n'am ascultat de dânsul.

17. Daniil 9, 5.

18. i n'am ascultatlglasul Dom-
nului Dumnezeului nostru, ca s
umblm întru poruncile lui, care

le-au dat înaintea feii noastre.

19. Din ziua, în care au scos Dom-
nul pre prinii noîrii din pmân-
tul Eghipetului, i pân în ziua a-

ceasta am fost neasculttori de

Domnul Dumnezeul nostru, i ne-am

lenevit, ca s nu auzirn glasul lui.

20. i s'au lipit de noi rutile
i blestemul, care au rânduit Dom-
nul lui Moisi slugii sale în ziua,

în care au scos pre prinii notri!

din pmântul Eghipetului, ca s ne

deâ nou pmânt, din care curge

lapte i miere, precum este în ziua

aceasta.

21. i n'am ascultat glasul Dom-
nului Dumnezeului nostru dup toate

cuvintele Prorocilor, pre cari i-au

trimis la noi.

22. i am mers fietecare întru

cugetul inimii sale cei rele a lucr

dumnezeilor streini, a face rele în-

nainfea ochilor Domnului Dumne-
zeului nostru.

GAP. 2.

Evreii îfi robie mrturisesc ca pentru

pcatele lor li s'au întâmplat relele,

i cer mil dela Dumnezei*.

Oi au întrit Domnul cuvântul su,

Vcare au grit asupra noastr i
asupra judectorilor notri, carii

au judecat pre Israit, i asupra îm-

prailor notri i asupra boierilor

notri i asupra tot omul din Isiail

i din Iuda.

2. Ca s aduc asupra noastr

ruti mari, care nu s'au fcut supt

fot cerul, în ce chip au fcut în

Ierusalim, dup cele ce sunt scrise

în legea lui Moisî.

3. Ca s mnânce omul crnu-
rile fiului su i crnurile fetei sale»

20. i lege 28, 15.

2. 2. 2 lege 28, 53.
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4. i i-au dat pre ci supui tutu-

ror împrailor celor dimprejurul

noslru spre ocar i spre pustiire

întru toate popoarele cele dimpre-

jurul nostru, la care i-au risipit pre

ei Domnul.

5. i s'au fcut ei dedesupt, i
nu deasupra, pentruc am pc-
tuit Domnului Dumnezeului nostru

neascultând glasului.

6. Domnului Dumnezeului nostru

dreptatea; iar nouj i prinilor

notri ruinea obrazelor, cum este

în ziua aceasta.

7. Toate releîe,*care au grU Dam-
nul asupra noastr, acestea au ve-

nit preste noi.

8. i nu ne-am rugat feii Dom-
nului, ca s se întoarc fiefecare

dela cugetele inimii sale cei rele.

9. i au priveghiat Domnul asu-

pra celor ri, i le-au adus Domnul
preste noi, c drept este Domnul
întru toate lucrurile sale, care le-au

poruncit nou.
10. i n âm auzit glasul lui, ca

s umblm întru poruncile Domnu-
lui, care leau'dat înaintea feii noa-

stre.

îl. i acum Doamne Dumnezeul

Iui Israil, cel ce ai scos pre popo-

rul tu din pmântul Eghipetului cu

mân tare i cu bra înalt, cu semne
i cu minuni, i cu putere mare,

i i-ai fcut ie nume, cum este în

ziua aceasta.

12. Pctuit-am, pgânit-am, î-

cuf-am strâmbtaîe, Doamne Dum-
nezeul'noslru, întru toate dreptile

tale.

13. Intoarc-se jnâniea ta dela

noi, c am rmas puini întru nea-

muri, unde ne-ai risipit pre noi.

14. Ascult Doamne rugciunea
noastr i cererea noastr, i ne

* scoate pre noi pentru tine, i ne

5 Fi i lege 23, 4î;
9. Ieretn 31, 28! 44, 27. Datiiil 9, 14.

tU Daniil 9, 15.

d nou har înaintea feii celor ce

ne-au înstrinat pre noi.

15. Ca s cunoasc tot pmân-
tul, c tu eti Domnul Dumnezeul

nostru, c numele tu s'a chemat

preste Israil i preste neamul lui.

16. Doamne, caut din casa ta

cea sfânt, i iâ aminte spre noi

;

pleac Doamne urechea Sa i auzi.

17. i deschide ochii ti Doamne,

i vezi, c nu cei mori, carii sunt

în iad, dela carii s'a luat duhul

dintru cele din luntru ale lor, vor

dâ mrire i dreptate Domnului.

18. Ci sufletul cel mâhnit pentru

mrimea, care merge plecându-se,

i slbind, i ochii cei ce se sfâr-

esc, i sufletul cel flmând vor dâ

slav ie i dreptate, Doamne.

19. C nu pentru dreptile p-
rinilor notri i ale împrailor

notri, cerem mila pentru noi îna-

intea feii tale Doamne Dumnezeul

nostru;

20. Ci pentru c ai slobozit mâ-
niea ta i iuimea ta preste noi,

precum ai grit prin mâna slugilor

tale Prorocitor, zicând:

21. Aa zice Domnul: plecai um-
rul vostru, i lucrai împratului

Vavilonului, i edei în pmântul,

care l-am dat prinilor votri.

22. i de nu vei ascult glasul

Domnului, ca s lucrai împratu-

lui Vavilonului,

23. Sfârire voiu face din cetile

lui luda i dinafar Ierusalimului;

glas de veselie i glas de bucurie,

glas de mire i glas de mireas,

i va fi tot pmântul neumblat de

lcuitori.

24. i noi n'am ascultat glasul

tu, ca s lucrm împratului Va-

vilonului, i ai întrit cuvintele tale,

care ai grit în mâinele slugilor

tale Prorociior, ca s scoa oa-

16. 3! l>g> 25, 15; Isaiaa 63, 15.

17. Psalm 113, 25; Ps. 6, 5; 29, 9; 87, 11 £

117, 17;
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sele împrailor notri i oasele

prinilor notri din locul lor.

25. i iat sunt lepdate la ar-

sura zilei i la îngheul nopei, i
au murit în dureri rele, în foamete

i în sabie ! în robie.

26. i ai pus casa, în care s'a

chemat numele tu, cum este în zi-

ua aceasta, pentru rutatea casei

lui Israil i a casei lui Iuda.

27. i ai fcut cu noi Doamne
Dumnezeul nostru dup toat bu-

ntatea fa, i dup toat îndurarea

ta cea mare.

28. Cum ai grit prin mâna sîu-

gel tale lui Moisi în ziua, în care

ai poruncit iui s scrie legea ta în-

nainfea fiilor lui Israil zicând:

29. De nu vei asculta glasul meu
cu adevrat, sunetul cel mare i
mult, acesta se va întoarce în mic

îa neamurile, la care îi voiu risipi

pre ei.

30. C am cunoscut, c nu m
vor asculta, c popor tare la cer-

bice este, i se vor întoarce întru

inima lor în pmântul înstrinrei

lor.

31. i vor cunoate, c eu sunt

Domnul Dumnezeul îor, i voiu dâ

lor inim i urechi de auzif.

32. i m vor luda pre mine în

pmântul înstrinrei lor, i vor po-

meni numele mc...

33. i se vor întoarce dela cer-

bicie*» lor cea tare, i dela lucrurile

lor cele rele, c'i vor aduce aminte

de calea prinilor si, cari au p-
ctui! înaintea Domnului.

34. i îi voiu întoarce pre ei în

pmântul, care m'?m jurat prini-

lor lor, lui Âvraam i lui îsaac i
lui Iacov, i'l vor stpâni pre el, i
îi voiu înmuli pre ei, i nu se vor

împuina.

35. i voiu întri lor legtur ve-

29. Levii 26, 14: fi 2 Lege 28, lo.
31. iezecb. 36, 25.

nic, ca s fiu lor Dumnezeu, i
ei vor H mie popor, i mai mult nu

voiu mic pre poporul meu Israil

dela pmântul, care l-am dat lor.

CAP. 3.

Urmarea mrturiireipcatelor. Israil

robit pentru prsirea înelefciunei lui

Dumnezeu. Prorocie despre Mesia,

Doamne atotiitorule, Dumnezeul

lui Israil, sufletul cel ce este în

strimtoare, i duhul cel necjit stri-

g ctre tine.

2. Ascult Doamne, i ne milue-

te, c am pctuit înaintea ta.

3. C tu ezi în v*ac, i noi pie-

rim în veac.

4. Doamne atotiiforule Dumne-
zeul lui Israil, auzi rugciunea ce-

lor ce au murit ai lui Israil, i ai

fiilor celor ce au pctuit înaintea ta,

cari n'au ascultai giasui tu Dumne-
zeului lor, i s'au lipit de noi relele.

5. Nu'i aduce aminte de nedrep-

tile prinilor notri, ci'i adu a-

minte de mâna ta i de numele tu
în vremea aceasta.^*; ,

6. C tu eti Domnul Dumnezeul
nostru, i te vom lud pre (ine

Doamne.

7. C pentru aceea ai dat frica ta

în inimile noastre, ca s chemm
numele tu, i s te ludm pre

line întru înstreînarea noastr, c
am abtut dela inima noastr toat

nedreptatea prinilor notri, cari au

pctuit înaintea ta.

8. Iat noi astzi întru însfreina-

rea noastr, unde ne-ai risipit pre

noi spre ocar i spre blestem, i
spre datorie dup toate nedreptile

prinilor notri, cari s'au deprtat

j

dela Domnul Dumnezeul lor.

|
9. Auzi Israile poruncile vieei,

|
bag'i în urechi a cunoate îne-

I lepciunea.

j 10. Ce este Israile, c în pmân-,
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Iul vrjmailor eti? Invechitu-te-ai

în pmânt slrein.

11. Te-ai spurcai împreun cu cei

mori, socofitu-te-ai cu cei ce se

pogoar în iad.

12. Prsit-ai izvorul înelepciune!.

13. In calea lui Dumnezeu de ai

îi umblat, ai ii lcuit cu pace în

veci.

14. înva-te unde este rninfea,

unde este triea, unde este înele-

sul a cunoate împreun, unde este

îndelungarea viejei i vieaja, unde

este lumina ochilor t pacea?

15. Cine a aflat locul ei, i cine

a intrat în vistieriile ei?

16. Unde sunt boierii neamurilor

i cei ce stpânesc hiarele cele de

pre pmânt?
17. Cei ce cu pasrile cerului se

joac i argint strâng i aur, întru

care ndjduise oamenii, i nu este

sfârit agoniselei lor?

18. Cei ce meteugesc argintul,

i grijesc lucrul ior, i nu este a-

îlare.

19. Sfinsu-s'au, i în iad s'au po-

gorll, i alii s'au sculat în locul ior.

20. Cei mai tineri au vzut lu-

min, i au lcuit pre pmânt, i
calea tiinei n'au cunoscut.

21. Nici au îneles crrile ei, nici

s'au Jinut de ea, fiii lor departe s'au

fcut dela calea lor.

22. Nici s'au auzit în Hanaan, nici

s'au vzut în Teman.

23. Nici fiii Agarei cei ce caut
înelepciune cei de pre pmânt, ne-

gutorii Meranului i ai Temanu-
lui, i spuitorii de poveti, i cei

ce caut pricepere, i calea în{e-

iepciunei n'au cunoscut, nici i-au

adus aminte de crrile ei.

24. O lsrailel Cât este de mare

casa lui Dumnezeu, i cât de lung

locul agoniselii lui.

3. 13. Psalm 80, 12.

i
25. Mare este i n'are sfârit, înalt

i nemsurat.,

25. Âcoio au fost uriaii cei numii
înali la mrime, i tiutori la rs-
boiu.

27. Nu pre acetia i-au ales Dum-
nezeu, nici calea tiinei le au dat

lor, i au pierit.

28. Pentruc n'au avut înelep-

ciune, pierif-au pentru nesîtuirea

lor.

29. * Cine s'a suit în cer i o a

luat pre ea, i o a pogorîf pre ea

din nori?

i
30. Cine a trecut marea, i o a

aflat pre ea, i o va aduce pre ea

mat mult decât aurul cel ales?

31. Nu este cel ce s lie calea ei,

nici cel ce s cuprinz crarea ei;

32. Ci cel ce tie toate, o tie pre

ea, i o afl, pre ea cu înelepciu-

nea lui, cel ce au gtit pmântul în

vreme venic, i l-au umplut pre el

de vite cu patru picioare.

33. Cel ce trimite lumina, i mer-

|

ge i o chiam pre ea, i'î ascult

cu cutremur.

34. i stele au luminat întru stre-

jiîe sale, i s'au bucurat.
;

35. Chemalu-le au pre ele, i ele

l

au zis: de faf suntem, luminat-au

j
cu veselie celui ce le-au fcut pre ele.

36. Acesta este Dumnezeul no-

stru, i nu se va adaoge altul spre

dânsul.

37. Âîlat-au toat calea tiinei, i
o au dat lui lacov slugii sale i lui

Israiî celui iubit de dânsul.

38. Dup aceasta pre pmânt s'au

artat, i cu oamenii împreun au

lcuit.

CAP. 4.

|
Ierusalimul jelete pustiirea sa. în-

demn spre rbdare, Prorocie

despre mântuire.

Aceasta este cartea poruncilor lui

Dumnezeu, i legea, care este

în veac; toi cei ce o fîn pre ea, vor
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H spre vieaf, iar cei ce o au p-
rsii, vor miiri.

2. Intoarce-te lacove, ^i te \im

de dânsa, umbl prin strlucire în

preajma luminei ei.

3. Nu dâ altuia mrirea ta, i cele

de iolos {ie limbei streine.

4. Fericifi suntem Israile, c cele

ce plac lui Dumnezeu^ s'au artat

nou.
5. Îndrznii poporul meu, pome-

nirea lui Israil.

6. Vândutu-v'aji neamurilor nu spre

pierire, ci pentruc ai mânieaf voi

pre Dumnezeu, v'ai dai vrjmailor.

7. Pentruc ai întrîtat pre cel

ce v'au fcut pre voi jertfind draci-

lor, i nu lui Dumnezeu.

B. i aji uitat pre cel ce v'au zidit

pre voi, pre Dumnezeul cel venic,

i a{i întristat pre ceî ce v'au hrnit

pre vai, pre Ierusalim.

9. Vzut-au mâniea, care a venii

vou dela Dumnezeu, i au zis: a-

uzi{i nemernicite Sionuîui, adus-au

mie Dumnezeu plângere mare.

10.C am vzut robirea îiilor mei

i a fetelor, care le-au adus lor cel

venic.

11. C i-am hrnit pre ei cu ; bu-

curie, i i-am slobozit jcu plângere

i cu jale.

12. Nimeni s se bucure de mine

ceea ce sunt vduv i prsit de

muli; pustiitu-m'am pentru pcatele

fiilor mei, c s'au abtut dela legea

lui Dumnezeu.

13. i dreptile lui nu le-au cu-

noscut, nici au umblat în cile po-

runcilor lui Dumnezeu, nici pre c-
rrile învturii întru dreptatea lui

n'au mers.

14. S vie nemernicele Sionului,

i v aduce(i aminte de robiea fi-

ilor mei i a fetelor, care o au adus
lor cel venic.

15. C au adus preste ei neam de

departe, neam fr de ruine i^de
alt limb.

16. C nu s'au ruinat de cel b-
trân, nici le-au fost mil de prunc»

i au luat pre cei iubii ai vduvei

i pre cea fr de fete singur o

au pustiit.

17. i eu ce pot sv ajut vou?
18. C cel ce v'au adus vou re-

lele, v va scoate pre voi din mâna
vrjmailor votri.

19. Umbla{i fiilor, umbla{i, c eu

am rmas pustie.

20. Desbrcatu-m'am de vemân-
tul pcii, i m'am îmbrcat cu sa-

cul rugciunei mele, strigâ-voiu c-
tre cel venic în zilele mele.

21. îndrznii fiilor, strigai ctre

Dumnezeu, i v va scoate pre voi

din silnicie din mâna vrjmailor.
22. C eu spre ceî venic am n-

djduit mântuirea voastr, i mi a

venit mie bucurie dela cel sfânt pen-

tru milosteniea, care va veni vou
degrab dela cel venic Mântuitorul

nostru.

23. C v'am trimis pre voi cu

plângere i cu jale, i v va întoar-

ce mie Dumnezeu pre voi cu bu-

curie i cu veselie în veac.

24. C în ce chip acum au vzut
nemernicile Sionului robirea voa-

str, aâ vor vedea curând mântu-

irea cea dela Dumnezeul vostru, care

va veni vou cu mrire mare i cu

luminarea celui venic.

25. Fiilor! îndelung rbdai mâ-
niea. care v'a venit vou dela Dum-
nezeu, c le-a gonit pre tine vrj-

maul tu, ci degrab vei vedeâ pie-

rirea lui, i preste grumazii lor vet

clca.

26. tei gingai ai mei au [mers

pre ci Vârloase, ridtcatu-s'au ca

o turm risipit de vrjmai.
27. îndrznii fiilor i strigai c-

tre Dumnezeu, c cel'ce v'au adus
pre voi la acestea, îi va aduce a-

minte de voi.
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28. C precum a fost cugetul vo-

stru, ca s v abatei dela Dumne-

zeu, cu zece pri adogei a v în-

toarce, ca s'l culai pre el.

29.C ce! ce v'au adus vou rele,

aduce-va vou venic veselie îm-

preun cu mântuirea voastr.

30. îndrznete îerusalime, mân-
gâiâ-le-va cel ce te-au numit.

31. Miei sunt cei ce te-au nec-
jit pre tine, i s'au bucurat de c-
derea ta.

32. Ticloase sunt cetile, crora
au slujit fiii ti, ticloas este ceea

ce a primit pre fiii ti.

33. C precum s'a bucurat de

cderea ta, i s'a veselit de surpa-

rea la, aâ se va mâhni pentru pu-

stiirea sa.

34. i voiu luâ deîa ea bucuria

cea de mult gloat, i semejia ei

va fi spre plângere.

35. C foc va veni preste ea dela

cel venic întru zile îndelungate, i
se va lcui de draci în mult vreme.

'36. Caut împrejur ctre rsrit,

îerusalime, i vezi veselia, care'{i

vine ie dela Dumnezeu.

37. Iat vin fiii ti, pre cari i-au

trimis, vin adunai dela rsrituri

pân la apusuri cu graiul celui sfânt,

bucurându-se de slava lui Dumnezeu.

CAP. 5.

Chemarea Ierusalimului spre "bucurie

pentru întoarcerea jiilor si cu mrire.

te îmbrac cu bun cuviina mri-
rei, care este deîa Dumnezeu în veac.

2. lmbracvemsntuldrepileicei
dela Dumnezeu, pune cununa mâ-
rirei celui venic pre capul tu.

3. Pentruc Dumnezeu va artâ
la tot cel de supt cer strlucirea ta.

4. C se va chemâ numele tu
dela Dumnezeu în veac, pacea drep-

tei i slava cinstei dumnezeeti.

5. ScoaS-te îerusalime i sli, i
preste cele înalte caut împrejur c-
tre rsrituri, i vezi pre fiii ti a-

dunaji dela apusurile soarelui, pân
la rsrituri, cu graiul celui sfânt,

bucurându-se de aducerea aminte

a lui Dumnezeu.

6. C au ieit dela tine pedestri

dui de vrjmai iar Dumnezeu îi

va aduce pre ei la tine înljai în-

tru mrire ca pre fiii împriei.
7. C au rânduit Dumnezeu s

smereasc tot muntele înalt i stân-

cile cele venice i vile s se um-

ple, s fie pmântul neted, ca s
umble Israil fr de fric întru slava

lui Dumnezeu.

8. i vor face umbr lui Israil i
pdurile, i tot lemnul bun miro-

sitor, cu porunca lui Dumnezeu.

9. Pentruc va povjui Dumnezeu
pre Israil cu veselie întru lumina

slavei sale, cu mila i cu dreptatea

cea dela el.

Desbrac-te îerusalime de haina

întristrei i a necazului tu, i
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Mai 'nainte spunerea robiei i îndem-

nare ca sa prseasc închinarea

idolilor.

Isvodul cârjei, care a trimis Iere-

miea ctre cei ce erau s se duc
robii în Vaviion de împratul Va-

viloneniior, s le spue îordup cum
s'au poruncit lui dela Dumnezeu.

2. Pentru pcatele, care ai pc-
tuit înaintea lui Dumnezeu, v vei

duce în Vaviion robii de Navuho-

donosor împratul VavilOnenilor.

3. i dup ce vei intr în Vavi-

ion, vei fi acolo ani muli i vremi

multe, pân în apte neamuri; iar

dup aceea v voiu scoate pre voi

cu pace de acolo.

4. i acum vei vedeâ în Vaviion

dumnezei de argint i de aur i de

lemn puriându-se pre umeri, artând

îricâ neamurilor.

5. Pzii-v dar, ca nu i voi a-

semnându-v celor de alt neam,

s v asemnai, i s v cuprinz

fric pentru ei.

6. Deci când vei vedeâ gloate

dinaintea i dinapoia lor închinân-

du-se lor, zicei cu cugetul: ie fre-

bue a ne închin Stpâne.

7. C îngerul meu cu voi este, el

cearc sufletele voastre.

8. C limba lor este ras de te-

2, ferem. 25, 9.

4. Isaia 44, 10.

slar, i ei sunt de aur împrejur i
de argint împrejur, i sunt minci-

noi i nu pot s griasc.
9. Ca la o fecioar iubitoare de

podoab iau aur.

10. i fac cununi, care le pun pre

capetele dumnezeilor si, i une ori

se întâmpl de iau preoii dela dum-
nezeii lor aur i argint, i'l cheltu-

esc pentru sine.

11. i dau dintr'însele i curve-

lor, i'i împodobesc pre ei ca pre

nite oameni cu îmbrcminte, dum-
nezei de argint i dumnezei de aur

i de lemn.

12. i acetia nu sunt aprai de

rugin i de cari.

13. îmbrcai fiind ei cu îmbr-

cminte mohorît, tergând obrazul

lor de praful cei din cas, care

este mai mult preste dânii.

14 i are schiptru ca un jude-

ctor de ar, care pre cel ce pc-
tuete nu'l va omorî.

15. i are sabie în dreapta i
scure; iar pre sine din rsboiu, i
dela tâlhari nu se va scoate, dintru

care s tii, c nu sunt dumnezei.

16. Drept aceea s nu v temei

de ei, c precum vasul cel spart al

omului, de nici o treab nu este,

aâ sunt dumnezeii lor.

17. Fiind ei pui în case, ochii



CARTEA LUI IEREMIA PROROCUL 1151

lor sunf plini de praf, dela picioa-

rele celor ce intr.

18. i ca la oarecare, care a fcut

strâmblafe împratului, suni în-

chise curile, i ca celui ce se a-

duce la moarte, casele lor le înt-

resc preoii cu ui i cu lacte i
cu zvoare, peniru ca s nu se fure

de tâlhari.

19. Lumini le aprind, i mai multe

decât la ei, din carii nici unii nu

pot s vaz, de vreme ce sunt ca

o grind din cas.

20. i inimile lor zic c se rod

de cele târâtoare, care sunt din

pmânt, i cându îi mnânc pre ei

i îmbrcminlele lor, ei nu simt.

2t . Înnegrite sunt feele lor de fumul,

care se face în cas.

22. Pre trupul lor i pre capul

lor zboar liliecii, rândiineîete i
pasrile, aijderea i dihori, de unde

vei cunoate, c nu sunf dumnezei.

23. Nu v temei dar de ei, pen-

tru c cu aurul, cu care pentru fru-

musee sunt îmbrcai, de nu va

terge cinevâ rugina, nu vor sclipi.

Cci nici când se turnau, simeau.

24. Din tot preul cumprai sunt,

întru cari nu este duh.

25. Fr de picioare preste umr
se poart, artându'i batjocura sa

oamenilor, i se ruineaz i cei ce

slujesc lor, ca nu cumva s caz
pre pmânt i prin ei s se ridice.

26. Nici de'l va pune cinevâ pre

el drept pre sine se va micâ, nici

de se va pleca, nu se va îndrept.

27. Ci ca la nite mori pun daru-

rile la ei înainte, i jertfele lor vân-

zându-îe preoii lor le chelluesc.

28. Aijderea i muerile dintr'în-

sele lucreaz, nici unui srac, nici

unui neputincios dau din jertfele

lor, când sunt în curgerea sânge-
lui, i lehuze fiind le ating.

29. Deci cunoscând dintr'acestea,

25. Isaica 46, 7,

c nu sunt dumnezei, nu v temei

de ei, de unde dar se vor chem
dumnezei ? Peniru c mueriie pun

dinainte la dumnezeii cei de argint

i de aur i de lemn?

30. In casele lor ed popii lor

având hainele lor rupte, i capetele

i brbile rase, ale crora capete

descoperite suni.

31. i sbiar strigând înaintea

dumnezeilor lor ca unii la cina mor-

tului, îmbrcmintea lor iuând-o

popii îi îmbrac muerile lor t
pruncii. i nici de li se va face de

la cinevâ ru sau bine, vor puteâ

s rsplteasc, nici s puie împ-

rat pot, nici s scoa.

32. Aijderea nici avuie, nici a-

ram nu vor puteâ s deâ. De va

fgdui lor cinevâ fgduin, i
nu o va dâ, niciodat nu o vor

cere.

33. Deîa moarte pre om nu'l vor

izbvi, nici pre cel mai slab dela

ce! mai tare nu'l vor scoate. Omu-

lui orb vedere nu'l vor dâ, nici pre

om din nevoie nu'l vor scoate. Pre

vduv nu o vor tniluî, nici sracu-

lui nu'i vor face bine.

34. Asemenea pietrilor celor dela

munte sunt aceste de lemn, i cele

ferecate cu aur i cu argint, iar

cei ce slujesc acestora, se vor ru-

ina.

35. Cum dar trebue a'i socofî, au

a'i chema dumnezei ? De vreme ce

i însui Haldeii îi necinstesc pre ei.

35. Carii când vd pre un muf

neputând gri aducând pre Vil, s
roag s 'griasc, ca i când ar pu-

teâ s sirn, i acestea vzându-le

ei tot nu pot s'i lase, pentru c
n'au simire.

37. îar rnuerik încinse cu funii:

ed în ci tmâind frâe; iar când

vreuna dintr'înseîe de vre unul din

cei ce trec tras la curvie ocrte
pre cea de aproape, c nu s a în-
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vrednicii ca i ea, nici lumea ei nu

s'a rupi.

38. Toate câte se isc înfiu ei,

minciuni suni, cum dar trebue s
se socoteasc, au s se zic c
ei suni dumnezei?

39. De leslari i de argintari suni

fcui, i nu pol s tie alta, îr
numai ce vreau meterii sâ fac

cu ei.

40. i cei ce îi îac pre ei, nu pot

s aib viea de muli ani, cum

dar cele ce se îac de ei pot s îie

dumnezei?

41. Pentru c au lsat lucruri

minciun i batjocur celor ce ii

se vor nale în urm , cci când

vor veni asupra lor rsboiu i ru-

ti, se sîluesc între sine popii,

unde se vor ascunde împreun cu

dânii?
42. Cum dar nu este a cunoate,

c nu sunt dumnezei, cei ce nu se

pot pre sine mântui nici de rsboiu

nici de ruti ?

43. Pentru c sunt de lemn i
ferecai cu aur i cu argint, mai

pre urm tuturor neamurilor vor fi

cunoscui, c sunt mincinoi, i
împrailor aevea va fi c nu sunt

dumnezei, ci lucruri de mâini ome-

neti, i nici un lucru al lui Dum-
nezeu întru dânii nu este.

44. Cine dar nu cunoate, c nu

sunt dumnezei? C împrat rii

nu vor ridic, nici ploaie oamenilor

nu vor dâ.

45. i judecat nu vor judeca

lor, nici vor mântui de slrâmbtate,

iiind ei neputincioi c sunt ca nite

cioare între cer i între pmânt.
46. Cci i când va cdea foc

în casa dumnezeilor celor de lemn,

cari suni ferecai cu aur, au cu ar-

gint, popii lor vor fugi i vor sc-
pa, iar ei ca nite grinzi In mijloc

vor arde de toi.

47. i împratului sau vrjmai-

lor nu vor sfâ împrofiv, cum dar

trebue s se socoteasc, au s se

numeasc c sunt dumnezei?

48. Nici de furi, nici de tâlhari

nu vor scp dumnezeii cei de lemn

i ferecai cu argint i cu aur, dela

cari cei ce pol luând aurul i ar-

gintul i îmbrcmintea cea de pre-

ste ei.se vor duce avându-le, nici

loru nu vor ajuta.

49. Cât mai bun este împratul

care îi arat vitejiea sa, sau va-

sul cel de treab în cas, cu care

se va folosi cel ce'l are, decât dum-
nezeii cei mincinoi.

50. i ua casii, care pzete cele

ce sunt înfr'însa, decât dumnezeii

cei mincinoi, i stâlpul cel de lemn
ia împrii decât dumnezeii cei min-

cinoi.

51. C soarele i luna i stelele

fiind luminoase, i trimise la trebi

bine asculttoare sunt, aijderea i
fulgerul, când se va ivi bun este la

vedere, 'înc i un vânt în tos! ara
bate.

52. i norii când li se porunce-

te dela Dumnezeu s mearg pre-

sie foaljlumea, plinesc porunca, i
focul când se trimite de sus s to-

peasc [munii, i codrii îac po-

runca.

53. Iar ace1»a nici cu chipurile,

nici cu puterile lor sunt asemnai,
pentru [aceea nu trebue nici s se

socoteasc, nici s se numeasc
dumnezei, de vreme ce nici judecat

nu pot judec, nici a face bine oa-

menilor.

54. Cunoscând dar c nu sunt

dumnezei, nu v temei de ei.

55. C nici pre împrai vor ble-

stema, nici vor binecuvânlâ, i sem-

ne întru neamuri i în cer nu vor

art.
56. Nici ca soarele nu vor str-

luci, nici vor lumin ca luna.

57. marele decât ei suni mai bune,
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care pol îugî supf acopermânt s'i
foloseasc lor.

58. Deci fiindc nici într'un chip

nu esfe nou dovedii, c sunt dum-

nezei, pentru aceea s nu v temei

de ei.

59. C precum la o grdin cu

semnturi este un semn de om,

care nimic nu pzete, aâ sunt

dumnezeii lor cei de lemn i fere-

cai cu aur i cu argint.

60. i ca i spinul cel din grdin,
pre care toat pasrea ade dea-

supra, aijderea i cu mortul cel a-
*

runcat întru înfunerec, sunt aseme-

nea dumnezeii lor cei de lemn,"i
îereca|i cu aur i cu argint.

61. Dela porfira i dela strluci-

rea care putrezete preste ei, îi ve(i

cunoate pre ei, c nu sunt dum-
nezei, i mai pre urm i ei se vor

mâncâ, i vor fî batjocur în {ar,

62. Deci mai bun este omul drept,

care n'arc idoli, c va fi departe de

batjocur.

CÂNTAREA CELOR TREI TINERI
IN CUPTORUL VAV1LONULUI

i stând Azariea în mijlocul focu-

lui, i deschizând gura sa, aâ
s'a rugat zicând:

2. Bine eti cuvântat Doamne Dum-
nezeul prinilor notri i ludat i
proslvit este numele tu în veci.

3. C drept eti întru toate câte

ai fcut nou, i toate lucrurile tale

sunt adevrate, i drepte cile tale

i toate judecile tale adevrate.

4. i judec{iîe adevrului ti f-

cut dup toate cele ce ai adus a-

supra noastr i asupra cetii cei

sfinte a prinilor notri Ierusalimul;

c întru adevr i judecat ai adus

acestea toate asupra noastr pentru

pcatele noastre.

5. C am pctuit i am fcut

frdelege, deprtându-ne dela tine.

6. i am greit întru toate, i po-

runcile fale n'am ascultat, nici le-am

pzit, nici le-am fcut, dup ciim

ne-ai poruncit nou, ca s fie bine

nou.
7. i toate câte ai adus asupra

noastr, i toate câte ai fcut nou,
întru adevrat judecat le-ai fcut.

8. i ne-ai dat pre noi în mâinile

vrjmailor ceîor frdelege i pro-

iivnicilor celor pismfare!, i îm-

pratului ceîui nedrepl i mai ru
decât tot pmântul.

9. i acum nu esfe nou a des-

chide gura; ruine i ocar ne-am
fcut robilor ti i celor ce te cin-

stesc pre tine.

10. Nu ne dâ pre noi pân în

sfârit pentru numele tu, i nu stric

legtura ta.

11. i nu deprta mila ta dela noi,

pentru Avraam cel iubit de tine i
pentru Isaac robul tu i pentru I-

srail sfântul tu.

12. Crora ai grit s le înmul-

eti smâna lor, ca stelele cerului

i ca nisipul cei de pre marginea

mrii.

13. C Stpâne ne-am împuinat
mai mult decât toate neamurile, i
suntem smerii în tot pmântul a-

stzi, pentru pcatele noastre.

14. i nu este în vremea aceasta

domn i proroc i cpetenie, nici

ardere de tot, nici jertf, nici prinos,

Biblia. 73.
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nici lmâe, nici loc a aduce înain-

tea ia, i a afl mil.

15. Ci cu suflet umilit i cu duh

plecat s fim primii.

16. Ca întru ardere de tot de ber-

beci i de junei, i ca întru zeci de

mii de miei grai, aâ s fie jertfa

noastr înaintea ta astzi, i s se

sîârasc dup tine, c nu este ru-

ine ceior ce ndjduec întru tine.

17. i acum urmm ie cu toat

inima, i ne temem de tine, i c-
utm fata ta.

18. S nu ne ruinezi pre noi, ci

f cu noi dup blândeile tale, i
dup mulimea mitei tale.

19. i ne scoate pre noi dup
minunile tale, i d mrire nume-

lui tu, Doamne; i s se ruineze

toi cei ce arat robilor ti rele.

20. i s se ruineze de toat

puterea ta, i triea lor s se sf-

râme.

21. i s cunoasc c tu eti

Domn, Dumnezeu singur, i mrit
preste toat lumea.

22. in'au încetat cei ce i-au b-
gat pre dânii, slugile împratului,

arzând cuptorul cu catran i cu

smoal i cu câli i cu vi.

23. i s'a vrsat para focului

deasupra cuptorului de coi patru

zeci i nou.
24. i s'a vrsat, i a ars pre

carii i-a aflat împrejurul cupt©rului

Haldeilor.

25. Iar îngerul Domnului s'a po-

gorît împreun cu cei dimprejurul

lui Azaria în cuptor, i a scuturat

para focului din cuptor.

26. i a fcut mijlocul cuptorului

ca un duh de rou suîiând, i nu

s'a atins de dânii nicidecum focul,

i nu i-a întristat, nici i-a mâhnit

pre ei,

27. Atunci acei trei, ca dintr'o

gur au ludat, i au mrii, i bine

au cuvântat pre Dumnezeu în cup-

tor, zicând:

28. Bine eti cuvântat Doamne
Dumnezeul prinilor notri i lu-
dat, i prea înlat în veci.

29. Bine este cuvântat numele

slavei tale cel sfânt, i prea lu-
dat, i prea înlat întru toi vecii.

30. Bine eti cuvântat în Biserica

sfintei slavei tale, i prea cântat

i prea mrit în veci.

31. Bine eti cuvântat cel ce vezi

adâncurile, i ezi pre Heruvimi,

i ludat i prea înlat în veci.

32. Bine eti cuvântat pre scau-

nul slavei împriei tale i prea

ludat, i prea înlat în veci.

33. Bine eti cuvântat întru triea

cerului i prea ludat, i prea m-
rit în veci.

34. Binecuvântai toate lucrurile

Domnului pre Domnul, ludai 'I,

i'l prea înlai pre dânsul în veci.

35. Binecuvântai ceruri pre Dom-
nul, ludai'l i'l prea înlai pre

dânsul în veci.

35. Binecuvântai îngerii Domnu-
lui pre Domnul, ludai'l i'l prea

înlai pre dânsul în veci.

37. Binecuvântai apele, i toate

cele mai presus de cer pre Domnul,

ludai'l i'l prea înlai pre dân-

sul în veci.

38. Bine s cuvinfeze toate pu-

terile Domnului pre Domnul, lu-

dai'l i'l prea înlai pre dânsul

în veci.

39. Binecuvântai soare i luna

pre Domnul, ludai'l i'l prea înl-

ai pre dânsul în veci.

40. Binecuvântai stelele cerului

pre Domnul, ludai i'l prea înl-

ai pre dânsul în veci.

41. Binecuvântai toat ploaia f
roua pre Domnul, ludai i'l prea

înlai pre el în veci.

42. Binecuvântai toate duhuriel
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pre Domnul, ludai t'l prea înl-

|a|i pre dânsul întru toi vecii.

43. Binecuvânfa|i focul i zdu-
ful pre Domnul, ludai i'l prea în-

nlai pre dânsul în veci.

44. Binecuvântai frigul i cldura

pre Domnul, ludai i'l prea înl-

ai pre dânsul în veci.

45. Binecuvântai roua i zpada
pre Domnul, ludai i'l prea înl-

ai pre dânsul în veci.

46. Binecuvântai nopi i zile pre

Domnul, ludai i'l prea înlai
pre dânsul în veci.

47. Binecuvântai lumina i în-

lunerecul pre Domnul, ludai i'l

prea înlai pre dânsul în veci.

48. Binecuvântai ghiaa i gerul

pre Domnul, ludai i'l prea înl-

ai pre dânsul în veci.

49. Binecuvântai brume i z-
pezi pre Domnul, ludai i'l prea

înlai pre dânsul în veci.

50. Binecuvântai fulgere i nori

pre Domnul, ludai i'i prea înl-

ai pre dânsul în veci.

51. Binecuvinteaz pmânluie pre

Domnul, laud i'l prea înal pre

dânsul în veci.

52. Binecuvântai muni i dea-

luri pre Domnul, ludai i'l prea

înlai pre dânsul în veci.

53. Binecuvântai toate cele ce

rsar pre pmânt pre Domnul, lu-
dai i'l prea înlai pre dânsul în

veci.

54. Binecuvântai izvoarele pre

Domnul, ludai i'l prea înlai
pre dânsul în veci.

55. Binecuvântai mri i rîuri

pre Domnul, ludai i'l prea în-

nlai pre dânsul în veci.

56. Binecuvântai chii i toate

cele ce se mic în ape pre Dom-
nul, ludai i'l prea înlai pre

dânsul în veci.

57. Binecuvântai toate pasrile

cerului pre Domnul, ludai i'l prea

înlai pre dânsul în veci.

58. Binecuvântai toate hiarele

i toate dobitoacele pre Domnul,

ludai i'l prea înlai pre dânsul

în veci.

59. Binecuvântai fiii oamenilor

pre Domnul, ludai i'l prea înl-

ai pre dânsul în veci.

60. Binecuvântai Israî! pre Dom-
nul, ludai i'l prea înlai pre dân-

sul în veci.

61. Binecuvântai preoi pre Dom-
nul, ludai i'l prea înlai pre

dânsul în veci.

62. Binecuvântai slugi pre Dom-
nul, ludai i'l prea înlai pre

dânsul în veci.

63. Binecuvântai duhurile i su-

fletele drepilor pre Domnul, ludai
i'l prea înlai pre dânsul în veci.

64. Binecuvântai cei cuvioi i
smerii cu inima pre Domnul, lu-

dai i'l prea înlai pre dânsul în

veci.

65. Binecuvântai Ananie, Azarie

i Misail pre Domnul, ludai i'l

prea înlai pre dânsul în veci; c
ne-au scos pre noi din iad, i din

mâna morei ne-au mântuit pre noi,

i ne-au izbvit pre noi din mijlocul

cuptorului, care ardeâ cu par de

foc, i din mijlocul vpei ne-au izb-

vit pre noi.

66. Mriurisii-v Domnului, c
este bun, c în veac este mila lui.

67. Binecuvântai foi credincioii

pre Domnul, Dumnezeul dumneze-

ilor, ludai i mrturisii, c în veac

este mila lui.
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CAP. 1.

Despre putile care le-a adus losie, i
despre împraii urmtori lui fn la

robia Vavilonului.

i a adus îqsiea patile în Ieru-

salim Domnului su i a jertfit

pasha în patrusprezece zile ale îu-

nei dintâi, tocmind preojii dup rân-

dul lor, împodobii în Biserica Dom-

nului.

2. i a zis leviiîor slugilor ce-

lor sîinte ale lui Israil: s se sfin-

easc pre sine Domnului, ca s pue

sicriul cel sfânt al Domnului în casa

care o a zidit Soîomon fiul iui Da-

vid împratul.

3. Nu va fî vou s'î ridicai pre

umeri pre el, i acum slujii Dom-
nului Dumnezeului vostru i slujii

neamului lui îsrall.

4. i gtii dup neamurile i dup
felurile voastre, dup scrisoarea lui

David împratul lui Israil i dup
mrimea lui Soîomon fiul lui.

5. i stând în Biseric dup în-

ceptura cea printeasc a prfei

voastre a levi{iior celor dinaintea

frajilor votri fiilor lui Israil.

6. Cu rânduial jertfii patile, i
gtii jertfele frailor votri, i facei

patile dup porunca Domnului, ca-

re s'au dat lui Moisî.

7. i a druit losiea poporului

celui ce s'a aflat, din miei i din

iezi treizeci de mii, vi{ei trei mii,

acestea din ceie împrteti s'a daî

dup fgduina sa, poporului i pre-

oilor i levitilor.

8. i au dat Helchia t Zaharia

i Siilos, ispravnicii Bisericii pre-

oilor pentru pati, oi dou mii ase
sute, vitei trei sute.

9. i lehonia i Samca i Nafa-

nail fratele su, i Savias i Ohiit

i loram cei presle mii, au dat le-

vitilor pentru pati, oi cinci mii, vi-

tei apte sute.

10. i dup ce s'au fcut acestea

cu bun cuviin, sltul-au preoii

i levipi, având azimete dup feluri

i dup împrtelele începturii p-
rinilor înaintea poporului, ca s a-

duc Domnului dup cele scrise în

cartea lui Moisl, i aâ de dimi-

nea.

11. i au fript pasha la ioc, cum
se cade, i jertfele le-au fiert în cl-

dri i în tingiri, cu bun miros, i
au adus ia toi cei din popor.

12. i dup acestea au gtit lor

i preoilor frajilor lor, fiilor lui A-
aron, pentruc preoii aduceau gr-
simile pân la miaznoapte, i le-

viii au gtit lorui i preoilor, fra-

ilor fiilor iui Aaron.

13. i cântreii Bisericei, fiii lui

Asaî erau în rândul lor, dup cum
a rânduit David.

14. i Asaf i Azaria iEddinus
cel dela împratul.
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15. i portarii la fiecare poart,

ca s na treac fîerecare rânduiala

sa, pentruc fraii lor leviii au g-
tii lor.

16. i s ra svârii cele de jertf

Domnului, ca întru acea zi s se

aduc patile, i s se aduc jert-

fele pre jertfelnicul lui Dumnezeu

dup porunca împratului losie.

17. Si au adus fiii lui Israil, cei

ce s'au aflat în vremea aceasta, pa-

tile i praznicul azimelor apte zile.

18. i nu s'a adus pati ca ace-

stea îniru îsrail din zilele lui Sa-

muil prorocuî.

19. i toi împraii lui Israil n'au

adus pati ca acestea, în ce chip

au adus losie i preoii i leviii i
jidovii, i tot Israilul, cel ce s'a

aflat în lcuina lor în Ierusalim.

20. In anul al optsprezecelea al îm-

priei lui losie, s'au adus patile

acestea.

21. i s'au îndreptat faptele lui lo-

sie înaintea Domnului, cu inim pli-

n de bun credin.

22. i lucrurile lui s'au scris întru

vremile cele mai dinainte, pentru

cei ce au pctuit, i au fcut pgâ-
ntae înaintea Domnului, mai mult

decât fot neamul i împria, i
cele ce l-au asuprit pre el ca s
sim, i cuvintele Domnului s'a scu-

lat întru Israil.

23. i dup toate lucrurile ace-

stea ale lui losie, s'a întâmplat Fa-

raon împratul Eghipetului venind

a ridica rsboiu în Carhamis la E-

îrat.

24. i a ieit întru întâmpinarea

tui losie, i a trimis la el împra-
tul Eghipetului, ztcând: ce este mie

si ie împrate al lui Iuda? Nu a-

supra ta sunt eu trimis dela Dom-
nul Dumnezeu.

25. C asupra lui Efraim rsboiul

meu este, i acum Domnul cu mine

este, i Domnul cu mine sârguind

este.

26. Deprteaz-te dela mine, i

nu st împrotiva Domnului.

27. i n'a întors dela el losie

carul su, ci s'a apucai s deâ rs-

boiu, neluând aminte graiurile lui le-

remiea prorocuî cele din gura Dom-

nului, cel ce au pus asupra lui rs-

boiu în câmpul lui Maghedaus.

28. i s'au pogorît boierii la îm-

pratul losie, i a zis împratul slu-

gilor sale: deprfai-m dela rs-

boiu, c am slbit foarte.

29. i îndat l-au deprtat pre el

slugile lui dela rând, i s'a suit în

al doilea car al lui, i ajungând la

Ierusalim 'a schimbat vieaa sa i

s'a îngropat în mormântul cel p-

rintesc.

30. i toat Iudeia a jelit pre Io*

sie, i a plâns îeremia prorocuî pen-

tru losie, i cei ce ed mai sus l-au

plâns pre el cu muierile pân în

ziua aceasta.

31. i s'a dat aceasta, ca s se

fac pururea la fot neamul lui Israil»

32. i acestea sunt scrise în car-

tea celor artate pentru împraii lui

Iuda, i toate lucrurile care.s'au f-

cut de losie i de mrirea lui i

înelegerea iui în legea Domnului-

33. Iar cele ce s'au icut de el

mai 'nainte, i cele de acum s'au

scris în cartea împrailor lui Isra»

i ai lui Iuda.

34. i luând cei mai alei din po-

por pre loahaz fiul lui losie, l-au

pus împrat în locul lui losie fat'

lui, fiind de douzeci i trei de ani.

35. i a împrii în Iuda i *n

Ierusalim trei luni.

36. i 1-a mutat pre el împratul

Eghipetului, ca s nu împreasc
în Ierusalim.

37. i a pgubit pre popor cu o

sut de talani de argint i cu un

talant de aur.
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38. i a pus împratul Eghipe-

tului împrat pre loachim fratele lui,

împrat lui luda i Ierusalimului.

39. i a legat loachim pre boie-

rii cei mari, i pre Zaracht fratele

lui prinzându'î î-ascos din Eghipet.

40. i erâ loachim de douzeci

i cinci de ani, când s'a fcut îm-

prat în ludeia i în Ierusalim, i
a fcut ru înaintea Domnului.

41. i asupra acestuia s'a suit

Navuhodonosor împratul Vavilonu-

lui, i legându'l cu legturi de ara-

m, î-a dus în Vavilon.

42. i din sfintele vase ale Dom-
nului luând Navuhodonosor, i du-

cându-le te-a spânzurat în capitea

lui în Vavilon.

43. i cele ce s'au scris de el i
de necurjiea lui, i hula lui s'au

scris în cartea vremilor împrailor.

44. i în locul lui loachim a îm-

prii fiul lui, care când s'a pus

împrat erâ de optsprezece ani.

45. i a împraii trei luni i zece

zile în Ierusalim, i a fcut ru îna-

intea Domnului.

46. i dup un an trimiând Na-

vuhodorosor, 1-a mutat pre el în Va-

vilon împreun cu vasele cele sfinte

ale Domnului.

47. i a pus pre Sedechia împ-
rat lui luda i Ierusalimului, de dou-
zeci i unul de ani fiind.

48. i a împrjit unsprezece ani,

i a fcut ru înaintea Domnului,

i nu s'a ruinat de graiurile, care

s'a grit prin Ieremia prorocuî din

gura Domnului.

49. i fiind jurat de împratul Na-

vuhodonosor pre numele Domnului^

clcând iurmântul s'a deprtat.

50. i învîrtoindu'i cerbi cea sa

i inima sa, a clcat cele legiuite

ale Domnului Dumnezeului lui Israil.

51. i pov{uilorii poporului i ai

preoilor multe nelegiuiri au fcut,

mai multe decât toate necur(iile

tuturor neamurilor, i au spurcat Bi-

serica Domnului cea sfinit în Ie-

rusalim.

52. i au trimis Dumnezeul p-
rinilor lor pre îngerul su s'i che-

me pre ei, c nu se îndur de ei

i de lcaul su.
53. Iar ei îi bteau joc de vesti';,

torii lui, i în ziua în care au grll

Domnul, ei batjocoreau pre proro-

cii lui, pân ce mâniindu-se el pre

poporul su pentru pgânti, au
poruncit împrailor Haldeilor s se

suie asupra lor.

54. Acetia au omorît pre tinerii

lor cu sabie împrejurul sfintei lor

Biserici, i nu le-au fost mil de cel

tânr i de fecioar i de btrân,

i de cel mai tânr al lor.

55. Ci pre loi i au dat în mâinile

lor, i toate vasele Domnului cele

sfinte, cele mari i cele mici i va-

sele sicriului lui Dumnezeu.

56. i lzile cele împrteti lu-

ându-le le-au dus în Vavilon, i au

ars casa Domnului.

57. i au surpat zidurile Ierusali-

mului i turnurile lui le-au ars cu foc,

i au sfârit toate cele mrite ale lui

a le face de nimic, i pre cei r-
mai de sabie i-au dus în Vavilon.

58. i au fost slugi iui i fiilor

lui, pân ce au împrii Perii, cas
se plineasc cuvântul Domnului,

care a fost în gura lui Ieremia, pân
va binevoi pmântul sâmbetele sale,

în toat vremea pustiirei sale a

serbat întru plinirea anilor apte-

zeci.

CAP. 2.

Kir, împratul Perilor,d voie Iudei-

lor robii a'i rezidi Templu i Ieru-

salimul; iar Artaxerx U oprete.

Imprfind Kir preste Peri în anuî

dintâiu, ca s se plineasc cuvân-

tul Domnului, care a fost în gura

lui leremiea.
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2. Ridicaf-au Domnul duhul lui

Kir împratul Perilor, i a strigai

în toat împria sa, i împreun
prin scrisori zicând :

3. Aceasta zice împratul Peri-

lor, Kir : pre mine Domnul lui Is-

rail, Domnul ceî prea înalt mau a-

rtat împrat lumii.

4. i mi-au artat mie s zidesc

lui cas în Ierusalimul cel din !u-

deia.

5. Cine este dar dintre voi din

neamul lui, Domnul lui cu dânsul,

i suindu-se la Ierusalimul cel din

ludeia, s zideasc casa Domnului

lui Israil, acesta este Domnul cel

ce au slluit în Ierusalim.

6. Drept aceea, câ.i lcuesc pre

alocurea,s ajute lui, cei din locul lui.

7. Ci. aur i cu argint, cu dri,

cu cai i cu vite împreun cu cei-

lali, carii la rugciune sunt pui
în Biserica Domnului cea din Ieru-

salim.

8. i aezându-se mai marii nea-

murilor familiilor lui luda, i nea-

mul lui Veniamin, i preoii i le-

viii, i a tuturor a crora au ri-

dicat Domnul duhul, ca s se suie

s zideasc casa Domnului din

Ierusalim, i cei de prin prejurul lor.

9. Au ajutat întru toate cu argint

i cu aur, cu cai, cu dobitoace i
cu multe fgduine ale multora, a

crora minte s'a ridicat.

10. i împratul Kir a scos va-

sele Domnului cele sfinte, care Ie-a

fost adus Navuhodonosor din Ieru-

salim, i le- a fost spânzurat în ca-

pitea Iui.

11. i scoându-le Kir împratul

Perilor, le-a dat lui Mitridat pzi-

torului cmrii sale.

12. i prin acesta s'au dat lui

Avasar cârmuitorului Iudeii.

13. i numrul acestora erâ: pa-

hare de aur o mie, i pahare de

argint o mie, câui de argint dou-

zeci i nou, nslrpi de aur trei-

zeci, de argint dou mii si patru

sute zece, i alte vase o mie.

14. i toate vasele, care s'au

adus de aur i de argint, cinci mii

patru sute asezeci i nou.
15. i s'au adunai dela Sanava-

sar împreun cu cei din robie din

Vavilon la Ierusalim.

16. Iar în anii cei dup vremea

lui Artaxerx împratul Perilor, a

scris la el împrotiv asupra celor

ce lcuesc în Ierusalim i în lu-

deia, Vilemos i Mitridat i Tave-

lios i Ratimos i Veelfemos i
Samelios scriitorul, i ceilali, carii

cu acetia împreun se sftuesc, i
cei ce lcuesc înSamariea i în cele-

lalte locuri, aceast isclit carte*

17. împratului Artaxerx domnu-

lui : slugile taie Rrim cel preste

cele ce se întâmpl, i Samelie

scriitorul, i ceilali ai sfatului lor,

i judectorii cei din Kilo-Siriea i
din Finichia.

18. i acum în tire s fie dom-

nului nostru împratului, c Evreii

suindu-se dela voi la noi, viind la

Ierusalim cetatea cea viclean i
rea, zidesc uliele i zidurile ei le

tocmesc, i Biserica asemenea o

încep.

19. Deci de se va zidi cetatea a-

ceasta, i se vor sfâri zidurile,

bir nu vor suferi a dâ, ci i îm-

prailor vor stâ împrotiv.

20. i de vreme ce se fac ale

Bisericii, bine a fî am socotit, s
nu trecem aceasta cu vederea.

21. Ci s întiinm pre domnul

nostru împratul, ca în ce chip se

va preâ ie, s se cerceteze cr-

ile cele dela prinii ti.

22. i vei afl întru cele de po-

menire scrise despre acestea, i
vei cunoate, c cetatea aceea erâ

viclean i împrai i ceti tur-

burând.
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23. i Evreii vicleni i rsboaie

btând întru ea înc din veac, pen-

tru care pricin i cetatea aceasta

s'a pustiit.

24. Acum dar artm {ie doamne
împrate, c de se va zidî din nou

cetatea aceasta i se vor ridic zi-

durile ei, mai mult {ie pogorîre nu

va îi la Siriea cea gropiloas, i la

Finichia.

25. Atunci a rspuns împratul
lui Ratim celui ce scrieâ cele ce se

întâmpl i lui Veeltem i lui Same- -

lie scriitorului i celorlali, carii

împreun cu ei se sftuesc i î-

cuesc în Samariea i în Siriea i
în Finichia, cele mai jos scrise:

26. Cetit-am cartea, care o ai

trimis la mine, drept aceea am po-

runcit s se caute i s'a aflat, cum
c cetatea aceea este din veac îm-

protivitoare împrailor.

27. i oamenii, vicleuguri i rs-
boaie întru ea fcând, i împrai
tari i puternici erau în Ierusalim

stpânind, i bir luând dela Siriea

cea gropiloas i dela Finichia.

28. Acum dar am poruncit s
opreasc pre oamenii aceia a zidi

cetatea, i rnai înainte a se socoti

ca afar de acestea nimic s nu se

fac.

29. i s nu mearg înainte mai
mult rutatea, ca împraii s se

turbure.

30. Atunci cetindu-se cele scrise

de împratul Artaxerx, Rafimos i
Samelios scriitorul i cei ce cu a-

cetia împreun se sftuiau, purce-

zând la Ierusalim cu sârguin, cu

cai i cu rânduial de gloat, au
început a opri pre cei ce zideau.

31. i s'a oprit zidirea Bisericei

din Ierusalim pân la al doilea an
al împriei lui Darie împratul
Perilor.
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CAP- 3.

Dormind Darie dup ospul cel mare,

care a fcut, la deteptare afl supt

perna scrise trei întrebri: au vinul,

împratul, femeia sau adevrul este

mai tare? i cere explicarea lor.

Oi împrind Darie, a fcut osp
j mare tuturor celor de supt ascul-

tarea Iul, i tuturor celor din cas
nscui ai lui.

2. i tuturor boierilor celor mart

ai Midiei i ai Persiei i tuturor

domnilor i povuitorilor i stpâ-

nitorilor locurilor celor dela India

pân la Etiopia, cari erau întru cele

o sut douzeci i apte de domnii.

3. i dup ce au mâncat i au

but, i dup ce s'au. sturat, s'au

risipit; atunci Darie împratul s'a

dus la aternutul su i a adormit

i s'a deteptat.

4. Atunci cei trei tineri pzitorii

trupului su, cari pzeau trupul îm-

pratului a zis unul ctre altul:

5. S zicem fiecare dintre noi un

cuvânt, care va fî mai tare, i ori

al cruia cuvânt se va art mai

înelept decât celalf, îi va dâ lui

Darie împratul, daruri mari i bi-

ruine mari.

6. i cu porîir a se îmbrc, i
din vase de aur a beâ, i pre aur

a dormi, i care cu frâne de aur,

i chivr de vison i lntue îm-

prejurul grumazilor lui.

7. i al doilea va edeâ dup Da-

rie pentru înelepciunea lui, i rud
lui Darie se va numi.

8. Atunci scriind fiecare cuvântul

su, l-a pecetluit, i 1-a pus supt

perna lui Darie împratul i au zis

:

9. Când se va sculâ împratul,

vor dâ lui cartea, i pre care va ju-

dec împratul i cei trei mari dre-

gtori ai Persiei, c cuvântul lui

este mai înelept, Iui se va dâ biru-

ina în ce chip s'a scris.
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10. Unul a scris : mai tare este

vinul.

11. Celalt a scris: mare tare este

împratul.

12. i al treilea a scris: mai tari

sunt muieriie, iar mai mult decât

toate biruete adevrul.

13. i când s'a sculat împratul

din somn, luând scrisorile le-au dat

lui, i le-a cetit.

14. i trimifând, a chemat pre to{i

boierii cei mari ai Persiei i ai Mi-

diei, i pre domnii i povuitorii

i cpeteniile locurilor i dregtorii.

15. i a ezut în divan, i a ce-

tit scrisorile înaintea lor.

16. i a zis: chema|i pre tinerii

aceia, i ei s'i arate cuvintele lor.

17. is'au chemat, i au intrat în-

Suntru i le-a zis lor: spunei nou
cele ce a(i scris.

18. i a început cel dintâiu, cel ce

a zis c vinul este mai tare, i zise

aa: o brbailor, cum nu este mai
tare vinul? C pre toi oamenii cari

ÎI beau îi înal.
19. Cugetul i al împratului i

al orfanului i al robului, i al ce-

lui slobod i al sracului i al bo-

gatului îl îace unul.

20. i tot cugetul îl schimb spre

bun plcere i spre veselie, i nu'i
aduce aminte de tot necazul i de

toat datoria.

21. i toate inimile le face bogate,

i nu'i aduc aminte de împrat
sau de domn, i toate prin talani

le face a gri.

22. i nu'i aduc aminte când

beau, a iubî pre prieteni i pre frai, ci

îndat dup puin timp scot sbiile.

23. i când se trezesc de vin,

nu'i aduc aminte de cele ce au
fcut.

24. O brbailor ! Au nu este mai

tare vinul, care silete a face aâ?
i dup ce a zis acestea, a tcut.

CAP. A.

Biruina adevrului. Darie înapoiaz
vasele cele sfinte, dând Iudeilor voie

i de cheltuial pentru zidirea Ieru-

salimului i a Bisericei,

i a început al doilea a grî, cel

ce a zis, c este mai tare împ-
ratul.

2. 0 brbai! Au nu sunt mai lari

oamenii, cei ce stpânesc pmân-
tul i marea, i toate câte sunt în-

'tr'înscle?

3. Iar împratul mai tare este, t
domnete preste toi i'i stpâne-

te, i tot orice va zice lor fac, de

va zice lor s fac rsboiu unul a-

supra altuia, fac.

4. i de'i va trimite pre ei asu-

pra vrjmailor, merg iîsurp muni
i i ziduri i turnuri.

|
5. Ucid i se ucid, i cuvântul îm-

j

pârâtului nu'l calc.'ijde vor bi-

{
ruî, împratului îi aduc toate.

6. i câte vor prdâ, i celelalte

toate, i câi nu se otesc i nu dau
rsboiu, ci lucreaz pmântul, iari
dup ce seamn, secerând aduc îm-

pratului.

7. i unul pre altul silind aduc

dajdie împratului, l el unul sin-

gur este.

8. De va zice: s omoare, omoa-
r, de va zice: s lase, las, de va

zice: s bat, bate.

9. A zis: s pusfiasc, pustiesc,

a zis: s zideasc, zidesc, a zis: s
laie, taie, a zis: s rsdeasc, r-
sdesc.

10. i tot poporul lui i puterile

lui de el unul ascult, i la toate a-

cestea el ade, mnânc, beâ i
doarme.

11. i acetia îl pzesc pre el îm-

prejur, i nu poate fietecare a

merge i a face lucrurile sale, nici

pot s nu'l asculte pre el.

I
12. O brbailor 1 Cum nu esle mai
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fare împratul, c aâ ascultai este?

i a tcui.

13. Iar al treilea cel ce a zis de

muieri i de adevr, acesta este Zo-

rovavel, a început a grî:

14. O bârbafilor 1 Au doar nu

este mare împratul, i mulji sunt

oamenii? i vinul nu este tare?

15. Dar cine este cel ce îi stpâ-

nete pre ei, sau cine este cel ce'i

domnete pre ei? Au nu sunt mu-
ierile? Muierile au nscut pre împ-
ratul i pre iot poporul, care st-

pânete marea i pmântul.

16. i din ele s'au fcui, i ace-

stea au crescut pre aceia ce! ce s-
desc viile, din care se face vinul.

17. i acestea fac îmbrcmintele
oamenilor, i acestea fac mrire oa-

menilor, i fr de muieri nu pot

fi oamenii.

18. i de voradunâ aur i argint

i tof lucrul frumos, au nu iubesc

pre o muiere frumoas ia chip i
la frumuele?

19. i toate acestea lsându-le, la

dânsa caut, i cu gura cscat se

uit la ea, i toi pre ea o aleg mai

mult decât aurul i decât argintul

i decât tot lucrul frumos.

20. Las omul pre tatl su, care

1-a hrnit pre el, i ara sa, i se

lipete de femeia sa.

21. i cu muierea îi las sufle-

tul, i nici de tatl su nu'i aduce

aminte, nici de muma sa, nici de

(ar.

22. i dintru acestea se cad€ s
tiji voi, c muierile v stpânesc
pre voi.

23. Au nu trudii i ostenii, i
toate le aducei i le dai muierilor,

i iâ omul sabiea sa, i iese la ci
s tâlhreasc i s fure, i pre

mare umbl i prin rîuri,

24. i pre leu vede, i întru în-

iunerec merge, i dup ce fur i
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rpete i desbrac de haine, la

cea iubit aduce.

25. i mai mult iubete omul pre

muierea sa, decât pre tatl su i
pre muma sa.

26. t muli s'au fluturat la chi-

puri pentru muieri, i robi s'au f-
cut pentru ele.

27. i muli au pierit i au gre-

it i au pctuit pentru muieri.

28. i acum nu'mi credei mie?

Au nu este împratul mare cu o-

blduirea lui? Au nu toate rile se

tem a se atinge de el?

29. Vzutu'l-am pre el i pre Â-

pamina fata lui Vartac celui minunat,

iitoarea împratului ezând dea-

dreapta împratului.

30. i luând stema de pe capul

împratului, i puind-o pre capui

su, dâ palme împratului cu stânga.

31. i la acestea împratul cs-
când gura se uit la ea, i de'i va

râde lui, râde; iar de se va mâhnî

asupra îui, se cucerete ei, ca s
se împace cu el.

32. O brbailor 1 Cum nu sunt

far.i muierile, de vreme ce fac aâ?
33. Atunci împratul i dregto-

rii cutau unul la altul.

34. i a început a grî pentru a-

devr. O brbailor! Au nu sunt tari

muierile? Mare este pmântul i
înalt este cerul i iute la alergat

soarele, c într'o zi se întoarce i
înconjur cerul, i iari alearg la

locul su.
35. Au nu este mare cel ce face

acestea? Ci adevrul este mare i
mai tare decât toate.

36. Tot pmântul chiam adev-
rul, i cerul pre el bine îl cuvin-

teaz, i toate lucrurile se cltesc

i se cutremur, i nimic la el nu

este strâmb.

37. Nedrept este vinul, nedrept este

împratul, nedrepte sunt muierile,

nedrepi sunt toi fiii oamenilor i
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nedrepte sunt oale lucrurile lor,

cele ce sunt ca acestea, i nu este

întru ele adevr, i cu nedreptatea

lor pier.

38. Iar adevrul rmâne i este

tare în veac, i trete i biruefe

în veacul veacului.

39. i nu este la el privire de îee,

nici osebiri, ci cele drepte îace de

toate nedrepfjiie, i relele se fere-

te, i la toi sunt plcute lucrurile

lui.

40. i la judecata lui nimic nu
este nedrept, i aceasta este pute-

rea i împrâiea i oblduirea i
mrimea tuturor veacurilor; bineeste

cuvântat Dumnezeul adevrului.

41. i a încetat s grî, i tot po-

porul atunci a rspuns.
42. i atunci a zis: mare este

adevrul, i mai tare este. Atunci

împratul a zis lui: cere ori ce vei

vreâ, mai mult decât cele scrise, i
voiu dâ |ie, pentruc te-ai aflat mai

înelept, i alturea cu mine vei e-
deâ, i rudeniea mea le vei chemâ.

43. Atunci a zis împratului : a-

du'i aminte de fgduina, care ai

fgduit s zideti Ierusalimul.

44. In ziua, în care împria ta

ai luat toate vasele cele luate din

Ierusalim s le trimii, care le-a

osebit Kir, când a fgduit s taie

Vavilonut, i s'a fgduit c le va

trimite acolo.

45. i tu ai fgduit s zideti

Biserica, care* o au ars îdumeii,

când s'a pustiit ludeia de Haldei.

46. i acum aceasta este, ce te

rog doamne împrate, i cc cer

dela tine, i aceasta este mrimea
dela tine, rogu-m dar pentru ca

s faci fgduina care ai fgduit
prin gura ta a face împratului

cerului.

47. Atunci sculându-se împratul

Darie 1-a srutat pre el, i a scris

pentru el cri ctre toi dregtorii

i biruitorii locurilor, i povuitorii

i domnii, ca s'l petreac pre el

i pre toi cei cu el, carii s suie

s zideasc lersusalimul.

48. i la toi biruitorii locurilor

din Siriea cea gropiîoas i din

Finichia, i la cei din Livan a scris

cri, s duc lemne de chedru din

.
Livan la Ierusalim, i împreun cu

el s zideasc cetatea.

49. i a scris la toi Iudeii, carii

sunt a se sui dela împrie la lu-

deia, despre slobozenie, tot cel tare,

i biruitorul de loc i domnul i
dregtorii de case, s nu mearg
la uile lor.

50. i toat ara, care o in ei,

s fie lor fr de dajdie, i s lase

Îdumeii satele, care le oprise Iu-

deilor.

51. i la zidirea Bisericii s deâ

pre an talani douzeci, pân ce

se va zidi.

52. i la jertfelnic arderi de tot

s se iâ în toate zilele, precum au

porunc; ali aptesprezece alani

s aduc, i preste an zece.

53. i toi cei ce merg din Vavi-

îon s zideasc cetatea, s fie vol-

nici ei, i fiii lor i toi preoii,

cari merg.

54. i a scris i darea i po-

doaba preoeasc, cu care slujesc

întru eai

55. i leviilor a scris s ie deâ

dare pân în ziua când se va s-
vâri casa, i ierusalimul a se zidi.

56. i la toi cei ce pzesc ceta-

tea a scris s le deâ lor sori i
cheltueli.

57. i a trimis oale vasele, care

le-a osebit Kir dela Vavilon, i toate

câfe a zis Kir s fac i el a po-

runcit s fac, i s frimi la Ie-

rusalim.

5S. i când a ieit tinerelul Zoro-

vavel, ridicând faa sa lacerînain-
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tea Ierusalimului, a binecuvântat pre

împratul cerului, zicând

:

59. Dcla tine este biruina, i de

la tine este înelepciunea, i a ta

este mrirea» i eu robul tu sunt.

60. Bine eti cuvântat cel ce

mi-ai dat mie înfelepciune, i ie îi

mrturisesc Stpâne aî prinilor.

61. i a luat crile, i a ieit,

i a venit în Vavilon, i a vestit

tuturor frailor si.

62. i binecuvântar pre Dumne-
zeul prinilor si, cci le-au dat lor

slobozire i rsuîlar,

63. Â se sul i a zidi Ierusalimul

i Biserica, întru care s'a numit

numele Domnului, i s'au desftat

cu muzici i cu bucurie apte zile.

CAP. 5.

însemnarea celor întori din robia Va-
vilonnlui. începerea înnoirei cetii

i a Bisericii.

Oi dup aceasta s'a ales a se suî

Vcpeteniile caselor neamurilor
dup felurile lor, i muierile lor i
fiii i fetele lor, i slugile i sluj-

nicile lor, i dobitoacele lor.

2. i Darie a trimis împreun cu

ei o mie de clrei pân îi vor

aez pre ei în Ierusalim cu pace,

i cu muzici i cu timpene i cu

îluere.

3. i foi fraii lor jucând, ii-au

fcut pre ei s se sue împreun
cu aceia.

4. i acestea sunt numele brba-
ilor celor ce se suiau dup neamu-

rile lor la feluri, la împreala în-

cepturii lor.

5. Preoii îiil lui Finees, fiii lui

Aaron Isus al lui Iosedec, al lui

Sareu, i loachim a lui Zorovavel

al lui Salaiiil din casa lui David,

din smâna lui Fares, i din nea-

mul lui Iuda.

6. Care a grit la Darie împ-
ratul Perilor cuvinte înelepte la

ai doilea an al împriei lui în

luna lui Nisan, luna dintâiu.

7. i acetia sunt din Iudeia,

carii s'au suit din robia înstrinrii,,

pre carii i au înstreinat Navuhodono-

sor împratul Vaviîonului la Vavi-

lon, i s'au înapoiat la Ierusalim.

8. i cealalt evreime fiecare la

a sa cetate, carii au venit cu Zoro-

vavel i cu Isus, Neemiea, Zaharia,

Oheiseu, Eniu, Mardoheu, Velsar,

Asfaros, Reeliu, Roim, Vaana, a ce-

lor dintâiu povuitori ai lor.

9. Numrul celor dela neam, i
povuitorii lor.

10. Fiii lui Foros dou mii o sut
aptezeci i doi.

11. Fiii lui Safat patru sute apte-

zeci i doi.

12. Fiii iui Ares aptesuîe cinci-

zeci i ase.

13. Fiii lui Faaf Moav dou mii

opt sute doisprezece.

14. Fiii lui Ham o mie dou sute

cincizeci i patru.

15. Fiii lui Zatii nou sute patru-

zeci i cinci.

16. Fiii lui Horve apte sute cinci.

17. Fiii lui Vani ase sute patru-

zeci i opt.

18. Fiii lui Vive ase sute treizeci

i trei.

19. Fiii lui Sadac trei mii dou
sute douzeci i doi.

20. Fiii lui Adonican ase sute

asezeci i apte.

21. Fiii lui Vagoi dou mii ase-

zeci i ase.

22. Fiii lui Adinu patru sute cinci-

zeci i patru.

23. Fiii lui Atiriziu nouzeci i doi.

24. Fiii lui Kilan i Azifas ase-

zeci i apte.

25. Fiii lui Azuran patru sute trei-

zeci i doi.

26. Fiii lui Ananiea o sut unul.

27. Fiii lui Arom treizeci i doi.
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28. Fiii lui Vasâ trei sule dou-
zeci i trei.

29. Fiii lui Arsifurit o sut doi.

30. Fiii lui Metirus trei mii cinci.

31. Fiii lui Vellomon o sut dou-
zeci i trei.

32. Cei din Netofas cincizeci i
cinci.

33. Cei din Anatot o sut cinci-

zeci i opt.

34. Cei din Vetsamos patruzeci i
doi.

35. Cei din Caritiarios douzeci

i cinci.

36. Cei din Cafiras i din Virot

apte sute patruzeci i trei.

37. Cei din Piras apte sute.

38. Cei din Hadias i Amidii pa-

tru sute douzeci i doi.

39. Cei din Kirama i Gavdis

ase suie douzeci i unul.

40. Cei din Macalon o sul dou-
zeci i doi.

41. Cel din Vitolio cincizeci i doi.

42. Fiii lui Nefis o sut cincizeci

i ase.

43. Fiii lui Calamolal i Onus

apte sute douzeci i cinci.

44. Fiii lui terehu dou sute pa-

truzeci i cinci.

45. Fiii lui Anaas trei mii trei

sute treizeci.

46. Preoii fiii lui îeddu fiul Iui

Isus, la fiii lui Sanasiv nou sute

aptezeci i doi.

47. Fiii din Esemtrot o mie cinci-

zeci i doi.

48. Fiii lui Fassaron o mie pa-

truzeci i apte.

49. Fiii din Cârmi dou sute apte-

sprezece.

50. Iar levi|ii îiii lui îesue, i Cad-

miu" i Van i Suia aptezeci i patru.

51. Cântreii Bisericii fiii lui A-

saf o sut douzeci i opt.

52. Portarii fiii lui Salum, îiii lui

lafal, fiii lui Tolman, fiii lui Dacovi,

fiii lui Tita, îiii Iui Savi de toi o

sut treizeci i nou.
53. Robii Bisericii îiii lui Isaî, fiii

iui Asiîâ, fiii lui Tavaot, fiii 'lui Ki-

rss, fiii lui Sud, fiii iui Faleu, fiii

lui Lavanâ, fiii iui Agravâ, fiii lui

Acuâ, fiii lui Ulâ, fiii lui Kitav, fiii

lui Agavâ, îiii lui Seve.

54. Fiii lui Ânan, fiii lui Catuâ,

fiii iui Ghedur, fiii lui Eru, fiii lui

Desan, fii! lui Noivâ, îiii lui Hase-

vâ, îiii lui Gazerâ, îiii lui Aziu, fiii

iui Finees, fiii lui Asarâ, îiii lui Va-

stâ, îiii lui Âsanâ, fiii lui Meani, fiii

lui Nafisl, fiii lui Acuv, fiii lui An-

cîâ, îiii lui Asur, îiii iui Farachim,

fiii lui Vasalot.

55. Fiii lui Meedâ, îiii lui Cutâ,

fiii lui Harsâ, fiii lui Harcus, îiii lui

Asirsr, fiii lui Tomî, fiii lui Nasit,

fiii lui Âiifâ,

56. Fiii slugilor Iui Solomon, fiii

Iui Asapfion, îiii lui Farîrâ, îi»i lui

leii, îiii lui Lo20n, îiii lui îtdail, fiii

lui Saiet.

57. Fiii lui Aghiei, fiii lui Fana-

re!, fiii lui Saviâ, fiii lui Saros'eâ,

îiii lui Masiâ, fiii iui Gar, îiii lui A-

dus, fiii lui Suvâ, îiii lui Aîerâ, fiii

lui Varodis, fiii lui Savat, fiii lui

A!om.

58. To{i robii Bisericii i fiii slu-

gilor lui Solomon trei sute aptezeci

i doi.

59. Acetia sunt cari s'au suit de

la Termelet i Telersss povtuitorul

lor 'rferîatalar i Âtar, i nu puteau

s vesteasc neamurile lor i se-

miniile, c sunt din îsraii îiii lui

Ladsn, fiul lui Van, fiul lui Nico-

dan ase sute cincizeci i doi.

60. Si din preoii cei ce se fin de

preofte, i nu s'au aflat îiii lui Ov-

diei, îiii iui Acos, îiii lui Addîi, ce-

lui ce a luat pre Âvghiea muiere

din fetele iui Verzeleu, i s'au numit

pre numele lui.

61. i cercându-se la socoteal



1166 CARTEA A TREIA.

scrisoarea cea de rud a acestora,

i neaflându-se s'au înlturat a pre-

ofl.

62. i le-au zis lor Neemiea i At-

taria, s nu aib ei parte din cele

sîirtte, pân ce se va sculâ Arhie-

reu, îmbrcat cu artarea i cu a-

devârul.

63. i acefia toi erau dela Is-

rail, de doisprezece ani i mai sus,

aîar de slugi, i slujnice patruzeci

i dou de mii trei sute asezeci.

64. Slugile lor i slujnicile apte
mii trei sute patruzeci i apte.

65. Cântreii i cânttorii dou
sute patruzeci i cinci.

66. Cmile patru sute treizeci i
cinci.

67. i cai apte sute treizeci i
ase.

68. Mucoi dou sute patruzeci i
cinci.

69. Asini cinci mii cinci sute dou-
zeci i cinci.

70. i din povuitori dup nea-

muri, când veneau ei la Biserica lui

Dumnezeu cea din Ierusalim s'au

fgduit s ridice casa în locul ei

dup puterea lor, i s se deâ la

sfânta cmar pentru lucruri taleri

de aur o mie, i de argint taleri

ase mii, i veminte preoeti o

sut.

71. i s'au slluit preoii i le-

vifii i cei din popor în Ierusalim

i în ar, i cântreii Bisericii i
portarii i tot îsrailul la satele lor.

72. i sosind luna a aptea, i
fiind fiii lui Israil fietecare întru

ale sale, s'au adunat cu toii dim-

preun la lrgimea porii cei din-

tâiu, care este ctre rsrit.

73. i stând Isus al lui Iosedec,

i fraii lui preoii i Zcrovavei al

lui Salatiil i fraii lui, au gtit jert-

felnicul Dumnezeului lui Israil, ca

s aduc pre ei arderi de tot, dup
j

urmarea celor mrturisite în cartea

lui Moisi omul lui Dumnezeu.

74. t s'au adunat la ei din cele-

lalte neamuri ale pmântului, i au

aezat jertfelnicul la locul su, c
în vrajb erau ei, i i-au întrit pre

ei toate neamurile de pre pmânt,
i aduceau jertfe dup vremi i ar-

deri de tot Domnului dimineaa i
seara.

75. i au svârit praznicul înfi-

gerei corturilor, în ce chip s'a rân-

duit în lege i jertfe în toate zilele

cum se cuveneâ, i dup acestea

aducerile cele neîncetate i jertfa

sâmbetelor i a lunilor nou, i a

tuturor praznicilor celor sfinite.

76. i ori câi au fgduit fg-
duin lui Dumnezeu din luna a no-

ua a lunei a aptea, au început a

aduce jertfe lui Dumnezeu, c Bise-

rica lui Dumnezeu înc nu se zidise.

77. i au dat bani pietrarilor i
meterilor de lemn i mâncri i
buturi de bucurie.

78. i care Sidonenilor i Tirie-

nilor, ca s aduc ei dela Livan

lemne de chedru, ca s le duc
plute la vadul lopiei dup porunca

care s'a scris lor dela Kir împra-
tul Perilor.

79. i în al doilea an mergând

la Biserica Iui Dumnezeu în Ieru-

salim în luna adoua, a început Zo-

rovavei al lui Salatiil i Isus al Iui

Iosedec i fraii Jor i preoii i le-

viii i toi cei ce au venit din ro-

bie în Ierusalim, i au întemeiat casa

lui Dumnezeu la lun nou a lunei

adoua, în al doilea an, dup ce au

venit ei în Iudeia i în Ierusalim.

SO*. i au pus pre levii de dou-
zeci de ani preste lucrurile Domnu-

lui, i a sttut Isus i fiul lui i
fraii, i Cadmiil fratele i fiii lut

Madiavun, i fiii lui Iuda al lui Ili-

adun, împreun cu fiii i fraii, toi

leviii cei dimpreun cârmuitori pre-
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sie lucruri, fcând îa lucruri în casa

lui Dumnezeu, i au zidit zidarii Bi-

serica lui Dumnezeu.

81. i au sttut preoii foi împo-

dobii cu muzici i cu trâmbie, i
leviîi fiii lui Âsaî având chimvalele

ludând pre Domnul, i binecuvân-

tând dup rânduiala lui David îm-

pratul Iul lsrail.

82. i au glsuit prin laude mr-
turisind Domnului, c buntatea lui

i mrirea lui este în veci întru tot

Israilui.

83. i tot poporul a trâmbiat, i
a strigat cu glas mare dând laud
Domnului pentru ridicarea casei

Domnului.

84. i au venit din preoi, din le-

vii i din cei ce ed înainte dup
neamurile lor cei btrâni, cari au

vzut casa cea mai dinaintea ace-

tia, îa zidirea acetia cu plângere

i cu strigare mare, i muli pentru

trâmbie i pentru bucuria cea cu

glas mare, în cât poporul n'auzeâ

trâmbiele pentru plângerea popo-

rului.

85. Pentruc erâ gloat, care trâm-

bi foarte tare, ca de departe s
se auz.

86. i auzind vrjmaii neamului

lui luda i ai lui Veniamin, au ve-

nit ca s cunoasc, pentruce este

glasul frâmbifilor.

87. i au cunoscut, c cei din

robie zidesc Biserica Domnului Dum-
nezeului lui lsrail.

88. i viind la Zorovavel i la

Isus i la pov|uitorii neamurilor,

au zis lor: s ztfim împreun cu

voi, c asemenea cu voi ascultm

de Domnul vostru, i lui jertfim din

zilele lui Asvasaret împratul Asi-

rienîlor, care ne-a mutat pre noi aici.

89. i au zis Zorovavel i Isus i
povuitorii neamurilor iui lsrail: nu

este nou i vou a zidi casa Dom-
nului Dumnezeului npstru, c noi

singuri vom zidî Domnului lui lsrail

cu urmare precum a rânduit vou
Kir împratul Perilor.

90. i neamurile pmântului îm-

protivindu-se asupra celor din lu-

deea i btând cetatea, opreâ zidi-

rea, i vicleuguri i aduceri de po-

poare, i rzvrtiri fcând, au oprit

a se svâri zidirea în toat vremea

vieei împratului Kir, i s'a oprit

dela zidire în doi ani, pân la îm-

pria lui Darie.

CAP. 6.
Evreii zidesc Biserica lui Dumnezeu,

ca slobozenia lui Darie.

Iar în anul al doilea al împriei
lui Darie, au prorocit Agheu i

Zahana al lui Addo prorocii asupra

Evreilor din Iudeea i din Ierusa-

lim, întru numele Domnului Dum-
nezeului lui lsrail.

2. i atunci stând Zorovavel aî

lui alatiil i Isus al lui Iosedec,

au început a zidi casa Domnului

cea din Ierusalim îiind împreun
cu prorocii Domnului, cari Ie ajutau

lor.

3. Intr'aceast vreme erâ la ei de

fa Sisinis biruitorul Siriei i al Fi-

nichiei i Satravuzan i cei împre-

un tovari ai lui, i ziser lor:

4. Cine v'a rânduit vou, de zi-

dii casa aceasta i acoperemântul

acesta, i celelalte toate svârii?
i cari sunt ziditorii, cei ce svâr-
esc acestea?

5. i au avut har btrânii judeilor,

socotin fcându-se în robie dela

Domnul.

6. i nu s'a oprit deia zidire pân
se va face tire îui Darie pentru ei,

i pân se va rspunde.

7. îzvodul crii, care au scris
"

lui Darie, i au trimis Sisinis birui-

torul Siriei i al Finichiei i Satra-

vuzan, i cei împreun tovari, l
cei din Siriea i din Finichia domni,

împratului Darie bucurie.
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8. Toate tiute s fie domnului

nostru împratului, c mergând la

ara Iudeii, i viind în Ierusalim

cetatea, am prins pre Evreii cei b-
trâni ai robiei în cetatea Ierusali-

mului zidind cas nou mare, Dom-
nului.

9. De pietre cioplite de multprel,

îemne puindu-se îr. ziduri.

10. i lucrurile acelea în grab se

iac, i bine sporindu-se lucrul în

mâinile lor, i cu ioat mrirea i
nevoina svârindu-se.

11. Atunci am întrebat pe btrânii

aceia, zicând : cine poruncindu-v

vou zidiji casa aceasta, i înte-

meiai lucrurile acestea ?

12. Deci î-sm întrebat pre ei pen-

tru ca s artm jie, i s scrim {ie

pre oamenii cei ce povuesc, i
scrisoarea numelor cerem deîa cei

ce erau înainte povuitori.

13. i ei au rspuns nou, zi-

când : noi suntem slugile Domnului

celui ce au fcut cerul i pmântul.

14. i erâ casa aceasta zidit

mai înainte cu mu!{i ani prin îm-

pratul lui Israil cel mare i tare,

i s'a sfârit.

15. i de vreme ce prinii notri

amrând au pctuit asupra Dom-
nului celui ceresc al lui Israil, i au

dat pre ei în mâinile lui Navuho-

donosor împratul Vavilonului i a

Haldeilor.

16. i casa stricând'o a ars'o,

i pre popor l-a dus în robie îa

Vavilon.

17. Iar în anul dintâiu când îm-

prteâ Kir preste jara Vavilonului,

a scris împratul Kir s se zideasc

casa aceasta.

18. i sfintele vase ceie de aur

i de argint, care Ie-a scos Navu-

hodonosor din casa cea din Ieru-

salim, i le-a spânzurat în capitea

lui, împratul Kir iari le-a scos

din capitea cea din Vavilon, i

A TREIA

s'au dat lui Zorovavel i lui Sana-

vasar biruitorului.

19. i s'a poruncit Iui, ca s duc
aceste vase, i s le pue în Bise-

rica cea din Ierusalim i Biserica

Domnului aceasta s se zideasc

în locul ei.

20. Atunci Sanavasar acela mer-

gând, a pus temenele casei Domnu-
lui cei din Ierusalim, i de atunci

pân acum zidindu-se, nu a luat

svârire.

21. Acum dar de socotete îm-

pratul s se caute în cmrile îm-

prteti crile lui Kir;

22. i de se va afla, cum c cu

tirea împratului Kir se face zidi-

rea casei Domnului cei din Ierusa-

lim, i de se pare domnului împ-
ratului nostru, rspunz pentru a-

cestea.

23. Atunci împratul Darie a po-

runcit s caute în cmrile cele

împrteti crile cele ce se aflau

în Vavilon, i s'a aflat la Ecvatana

în turnul cel din ara Midiei Ioc,

întru care erau pomenite acestea.

24. In anul dintâiu al împriei
Iui Kir a poruncii acesta s zideasc

casa Domnului cea din Ierusalim,

întru care jertfesc cu foc fr de

încetare.

25. Âcreea înljimea de asezeci

de coi, limea de coi asezeci i
trei, case de pietre cioplite, i o

cas de lemn nou de ar, i chel-

tuial s se deâ din casa împra-

tului Kir.

26. i vasele cele sfinte ale casei

Domnului, cele de aur i cele de

argint, care le-a scos Navuhodono-

sor din casa cea din Ierusalim, i
le-a adus în Vavilon, s le aeze în

casa cea din Ierusalim unde erau

stând, ca s se pun acolo.

27. i a poruncii lui Sisinis birui-

torul Siriei i al Finichiei, i lui

Satravuzan i celor împreun lo-
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vari, s se nevoiasc, i celor

rânduii în Siriea i în Finichia po-

vuilori, s se fereasc de ioc, i
s lase pre Zorovaveî sluga Dom-

nului i biruitorul Iudeii i pre b-
irânii Iudeilor, a zidi în loc casa

aceea a Domnului.

28. i eu am rânduit cu tot dea*

dinsul* s zideasc i s iâ aminte,

pentru ca lucreze împreun cu

cei din robia Iudeilor, pân se va

svâri casa Domnului.

29. i' din birul Kilo Sirid i a

Finichiei, cu nevoint rânduial s
se deâ oamenilor acestora, ce s'a

rânduit spre jertfa Domnului, lui

Zorovaveî biruitorului, din tauri i
din berbeci i din miei.

30. Aijderea i grâu i sare i vin

i untdelemn neîncetat preste an,

în ce chip preoii cei din Ierusalim

vor zice; s se cheltuiasc în toat

ziua fr de cârtire.

. 31. Ca s aduc turnri lui Dum-
nezeu celui Înalt pentru împratul

jnpentru slugile lui, i s se roage

pentru vieata lor.

, ,32. i a porunci!, ca ori câi ya
trece cevâ, din cele mai înainte

seri 33, s'au nu vor plini, s se iâ

lemn ..dintru ale iui, i întru acela

s sfr, spânzure i averile lui s fie

împrteti.
33. Pentru aceea i Domnul, al

cruia nume se cîiiam acolo, s
sting prejoî împratul i pre tot

neamul,
. care va întinde mâna sa

s opreasc, au fac ru casei

Domnului cei din Ierusalim.

34. i eu împratul' Darie am
poruncit ca, cu nevoint se fac
acestea.

CAP. 7.

Svârirea Bisericii; sfinirea ei i
serbarea Patilor.

Âtunci Sisinis biruitorul Kilo-Si-

riei i al Finichiei i Salravu-

zan i cei împreun tovari, ur-

mând celor poruncite dela împra-

tul Darie,

2. Cârmuiau preste lucrurile cele

sfinte mai cunevoin ajulorind b-
trânilor, Iudeilor, preoilor i st-

ttorilor Bisericii.
''
T

'

3. i cu spor se îâceau lucrurile

cele sfinte, prorocind Agheu i Za-

haria prorocii.

4. i s'au svârit acestea prin po-

runca Domnului Dumnezeului iui Is-

rail, i cu voea lui Kir i a lui Da-

rie i a lui Artaxerx împratului

Perilor.

5. i s'a svârit casa cea sfânt

pân în douzeci i trei de zile ale

lunii lui Adar, întru al aselea an

al lui Darie împratul Perilor.

6. i au fcut fiii lui Israil i preo-

ii i leviii i ceilali din robirne,

carii s'zu adaos, dup cele ce sunt

scrise în cartea lui Moisl.

7. i au adus la sfinirea casei

I
Domnului fauri o sut, berbeci dou

j
sute, miei patru sute;

8. api pentru pcatul a tot Is-

raiiui doisprezece dup numrul în-

ceptorilor de neamurile lui Israil.

9. i au sttut preoii i leviii

dup neamuri împodobii la lucru-

rile Domnului Dumnezeului lui Îs-

rai!, dup cartea lui Moisl, i po^

tarii la fiecare poart.

10. i au adus fiii lui Israil îm-

preun cu cei din robie pastile în

patrusprezece zile, a lunei dirttâhr,

când s'au curit preoii
'

i leviii,-

11. împreun i toi fiii robtei,

carii s'au curit.

12. C leviii to|r odat s'au cu-

rit, i au junghiat paîile la toi

fiii robiei i la fraii lor preoii, i

lorui.

'13.' i au mâncat fiii lui Israil cei

din robie, toi câi s'au osebit de

urîciunile neamurilor pmântului,

cutând pre Domnul.
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14. i au adus srbtoarea azime-

lor apte zile veselindu-se înaintea

Domnului.

. 15. Pentruc au tnlors sfatul îm-

pratului Asirienilor spre ei, ca s
întreasc mâinile lor la lucrurile

Domnului Dumnezeului lui Israil.

< CAP. 8.

Esdra'se suie în Ierusalim. Scrisoarea

lui Artaxerx. Darurile fcute Bi-

sericei Domnului, i numrarea
poporului acolo.

i dup acestea, când a împrii
Artaxerx împratul Perilor,

2. Mers-a Esdra al lui Sareu, al

lui Ezeriu, al lui Heîchiu, ai lui Sa-

luni, a! lui Saduc, al lui Ahitov, al

Iui Amariu, al lui Eziii, al lui Me-

merot, al lui Zareu, al ui Saulie,

al lui Voca, al lui Avisum, al lui

Finees, al lui Eliazar, al lui Aaron

preotul celui dintâiu.%

i. 3, Acest Esdra s'a suit din Va-

vilon, ca un crturar iscusii fiind

în legea lui Moisî, cea de Dumne-
zeu dat lui Israil.

4. i i-a dat lui împratul mrire,

aflând har înaintea lui ia toate pof-

tele lui. , , ,
r

.

5. l s'au suit împreun din fiii

lui Israil i din preoi i din tevii

i cântrei de biseric i portari

i robi ai bisericii, în Ierusalim.

&Jm anul al aptelea al împr-
iei iui Artaxerx în luna a cirscea,

acesta > este anul al aptelea al îm-

pratului,.,c rteind.;dela Vavilon la

lun nou a lunei dlntâiu^

7. Au. sosit la kriaîim dup c-
ltoria cea^ hun, jCare s'a dat lor

dela Domnul. .
(

. U
8. Pentruc Esdra mult tiin

cuprinde!, ca nimic s nu lase din

cele din legea Domnului, i din po-

runci a înv pre tot Israilul toate

îndreptrile i judecile.

9. l viind porunca, care s'a scris

A TREIA

de Artaxerx împratul la Esdra

preotul, i cetitorul de legea Dom-
nului, a cliruia isvod este scrisoa-

rea cea mai jos scris:

"10. Împratul Artaxerx lui Es-

dra preotului i cetitorului legii Dom-
nului bucurie.

1 °

11. i cele iubitoare de oameni

eu alegând, am poruncit celor ce

vor vreâ din neamul Evreiiof ale-

gând ei i din jreoi i din levii,

i fiind ei întru împrieâ noastr,

s mearg împreun cu fine la Ie-

rusalim; * r
"

12. Deci câi vor pofrî mearg îbt*

preun, cum s'a prut i mtâf ce-

lor apte prieteni sfeinicl.

13. Pentruc s cerceteze cele ee

sunt în ludeia t în Ierusalim.

14. Cu uffftare în ce chip se^a-

fl în legea Domnului. r '
f

15. i s aduc daruri Ddnitiutu1
!

r
tui Israil care le-am fgduit, i eu

i prietenii în Ierusalim, l tot a*

uruî i argintul care s'ar an1f-*m

ara Vavilonului, Domnului în Ieru-

salim.

IC împreun ' cii cel drurf-de

popor la Biserica Domrfuluf dftftv

nezeului lor cea din IerusaltmTs

se adune i argint i aur -^pentru

junei i pentru berbeci î'penlru

miei i pentru cele ce urineaz a*

cestora. ' n

17. Cât sf aduc "jertfe Domnu-
lui la jertfelnicul Domnblui Dumne-
zeului lor Cel din Ierusalim.

18. i toate oVi câte vei vreâ îm-

preun cu tiiW \H s Iaci cu a-

urul i'cu i^gîiltul, 1â dup vbea

Dumnezeului tu.
'*

19. i vasele cele sfinte ale Dom-
nului, ce se dau ie la treaba Bi-

sericei cei din Ierusalim a Dumne-

zeului tu, le vei pune înaintea Dum-
nezeului tu în Ierusalim.

20. i celelalte ori câte vor tre-

bui ie la treaba Biserlcei Dumne-



zeului tu, vei d din vistieria cea

împrteasc.
21. i cu împratul Artaxerx am

poruncit pzitorilor., vistieriilor Si-

riei i ai Finichiei, cl câie va tri-

mite Esdra preotul i cetitorul legii

lui Dumnezeu celui de sus, cu gr-

bire s i se deâ.

22. Pân la o sut de taiani de

argint, aijderea i pân la o sut
de cori de grâu, i vin vedre o sut
i altele cât de multe.

23. Toate dup a lui Dumnezeu
lege , se svâreasc cu nevoin
Dumnezeului celui înalt, pentru ca s
nu îie urgie întru împârfiea împ-
ratului i a fiilor lui.

24. i vou vi se zice, ca tuturor

preoilor i îevi|ilor i cântreilor

Bisericii i portarilor i robilor Bise-

ricii, i tocmi torilor Bisericii acetia,

25. Nici un bir, nici aii ru s
se fac. i nimeni s nu aib voî-

nicie a pune cevâ asupra acestora.

26. i tu Esdro dup înelepciu-

nea lui Dumnezeu pune judectori

i legiuitori, ca s judece în toat

Siriea i Finichiea pre toi cei ce

tiu legea Dumnezeului tu, i pre

cei ce nu tiu îi vei înv.
27.

' î toi câi vor clcâ legea

Dumnezeului tu, i cea împr-
teasc cu deadinsul se vor cert,

ori cu moarte, ori cu munc, sau

cu pagub de argint, sau cu izgo-

nire.

28. i a zis Esdra scriitorul : bine-

cuvântat este singur Domnul Dum-
nezeul prinilor mei, cel ce au dat

acestea în inima împratului, ca s
cinsteasc casa lui cea din Ieru-

salim.

29. i pre mine m'au cinstit îna-

intea împratului i înaintea sfetni-

cilor i înaintea tuturor prietenilor

i a boierilor lui.

30. i eu cu bun îndrznire

m'am fcut dup ajutorul Domnu-

lui Dumnezeului meu i am adunai

brbai din Israii, ca s se suie cu

mine. -

31. i acetia sunt cei mai mari

povuilori dup neamurile lor, i
dup împririle începturilor, cei

ce se suie cu mine din Vavilonîm-

prind Artaxerx împratul.

32. Din Siii lui Finees, Ghirson, din

liii lui Itamar, Gamail.

33. Din fiii Iul David, Letus al Iui

Seheniu.

34. Din îiii lui Fares, Zaharie i
cu el s'au scris oameni o sut
cincizeci.

35. Din fiii lui Salomon, Aveli,

Acnias al lui Zaharia, i cu el oa-

meni dou sute.

36. Din fiii lui Zatom, Sehenias

al lui îezel i împreun cu eî oa-

meni trei sule.

37. Din fiii lui Adin, Ovir aj lui

lonan i cu el împreun oameni

dou sule cincizeci.

38. Din fiii iui Elam, Iesias al sui

Ootoliu i împreun cu el brbai
aptezeci.

39. Din îiii lui Saîatia, Zaharia al

lui Mihail i împreun cu e! br-
bai aptezeci.

40. Din fiii lui îoav, Avadias al

lui îezil, i cu el brbai dou sute

doisprezece.

|
41. Din fiii lui Vanid, Asahrnot al

lui losafia, i cu el brbai o sut
asezeci.

42. Din fiii lui Vavi, Zaharia aî

lui Vivai i cu al brbai douzeci

i opt.

43. Din fiii lui Astat, loanis Aca-

ian i cu el brbai o sut zece.

44. Din fiii lui Adonicam cei mai

de pre urm i acestea sunt numele

lor; Etiîalatos, feuil i Samea i cu

ei brbai aptezeci.

45. Din fiii lui Vaguti al iui fs-

talcuri i cu el brbai aptezeci.

46. i i-am adunat pre ei la rîuî
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cc se zice Teran, i am tbrîî trei

zile acolo i i-am oblicii pre ei.

47. i din fiii preoilor i din le-

vili, neaîlând acolo am trimis la

Eleazar i iat a venit i Iduil i
Maia i Masman i Alnatan i Sa-

mean i lorivon, Natan, Eniatan

Zaharia i Mosolamon, povuilorii

i tiutorii.

48. i am zis lor s mearg ia Da-

deu povuiforul, cel din locul pazei

veslieriei, poruncindu-le lor s gr-
iasc cu Dadcu i cu fraii lui i
cu cei din locul pzitorilor de vis-

tierie, s ne trimit nou pre cei

ce vor slujî în casa Domnului no-

stru.

49. i am adus nou dup mâna
cea tare a Domnului nostru, br-
baii tiutori din îiii lui Mooii ai

lui Levl al lui Israil, pre Asevivsa

i pre îiii lui i pre fraii carii erau

optsprezece.

50. i Asevian i Ânuon i 0-

sean frate din fiii Hananeului i
fiii lor brbaji, douzeci.

5î. i din robii Bisericii, carii a

dat David i povuilorii îa lucrul

leviilor robi ai Bisericii, dou sute

douzeci, a tuturor s'au artat scri-

soarea numelor.

52. i am fgduit acolo post ti-

nerilor înaintea Domnului Dumne-

zeului nostru, s cerem dela el bun
cltorie i nou i celor ce erau

împreun cu noi fiilor notri i
dobîloacelor.

53. Penfruca m'am ruinai a

cere dela împratul i pedesfri

i clrei î petrecere pentru ap-
rarea de cei ce ne stau împrotiv.

54. C am zis împratului cum
c puterea Domnului nostru va fi

cu cei ce'l caut pre el întru toat

îndreptarea.

55. i iar ne-am rugat Domnu-
lui nostru pentru toate acestea, i
l-am aflat pre el bun i blând.

I 56. Osebit-am din cpeteni.le nea-

murilor i ale preo{ilor brbai doi-

sprezece, pre Esesvria i pre Asa-

i mian i împreun cu ei dintre fraii

lor brbai zace.

57. i le-am pus lor argintul i

j

aurul i sfintele unelte ale casei Dom-
f nului nostru, care le-au druit îm-

pratul i sfetnicii lui, i dregtorii

i tot IsrailuL

58. i când am pus le-am dat lor

falani de argint ase sute cincizeci,

i vase de argint de o sut de ta-

lani, i de aur de o sut de talanji,

i ferecturi de aur douzeci. •

59. i vase de aram, de aram
bun, care sclipete ca aurul, vase

dousprezece.

60. i le-am zis lor; i voi sfini

suntei Domnului, i vasele cele sfin-

te i aurul i argintul este fg-
duin Domnului prinilor notri.

61. Priveglîiai i pzii pân le

vei dâ cpeteniilor neamului pre-

oilor i loviilor i povui lorilor

|
neamurilor iui Israil în Ierusalim în

I cmrile casei Dumnezeului nostru.

62. i preoii i leviii cei ce au
' luat argintul i aurul i vaseie cele

din Ierusalim, le-au bgat îrt Bise-

rica Domnului.

63. i mergând dela rîul lui Tera

în dousprezece ale luuei dintâiu,

am intrat în Ierusalim dup mâna
cea tare a Domnului nostru ceea ce

era deasupra noastr, i ne-au mân-

tuit pre noi dela intrare de tot vrj-

maul, i am venit în Ierusalim.

64. i îcândii-se acolo ziua a

treia, în ziua a patra stând, argin-

tul i aurul s'au dat în casa Dom-
nului nostru, i Marimot fiul luiluri

preotului.

65. i cu el erâ Eleazar ai lui Fi-

nees, l erâ cu ei losavados al lui

Isus i Moit al lui Savanu leviii la

numr i la toat cumpnitura.
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66. i au scris fol frasul lor în-

Iru acel ceas.

67. i cei ce au venitndin robie,

au adus jertfe Dumnezeulullui Israil,

Domnului, junince dousprezece, i
peniru fol Israiluî berbeci nouzeci

i ase.

68 Miei aptezeci i doi, api pen-

iru mântuire doisprezece, toate jertf

Domnului.

69. i au dat poruncile împra-

tului la dregtorii cei împrteti ai

casei, i la biruitorul Kilo-Siriei i
al Finichiei, i au slvit pre popor

i pre Biserica Domnului.

70. i dup ce s'au svârit ace-

stea, au venii îa mine povuitorii

zicând:

„71. N'au osebit neamul lui Israil

i boierii i preoii i leviii nea-

murile cele de alt neam ale pmân-
tului,, i necuriiîe deîa neamurile

Hananeilor i ale Heteilor i ale

Ferezeiîor i ale levuseilor i ale

Moavîienilor i ale Eghiptenilor i
aie Idumeilor.

72. Pentruc au lcuit împreun
cu feele. lor, i ei i fiii lor, i s'a

amestecat smâna cea sfânt cu

neamurile cele de alt neam ale p-
mântului, i aveau parte cei mai mari

povunoriî i dregtorii din nele-

giuirea aceasta dela începutul lu-

crului.

73. i a fost- îndat când am a-

uzit eu acestea, mi-am rupt hainele

i vemântul cei sfinit, i mi-am

smuls prul din cap ^i din barb
i am ezut în gânduri "i mâhnit.

74. i s'au pornit asupra; mea, câi

atunci erau râvnitori spre cuvântul

Domnului Dumnezeului îui Israil,

plângând eu pentru nelegiuire, i e-
deam trist pân îa jertfa cea de seara.

75. i scuiându-m dela post rup-

te având hainele i vemântul cel

sfânt, plecând genunchele i înfin-

zând mâinile ctre Domnul ziceam:

76. Doamne, ruinatu-m'am i
m'am înfruntat înaintea feei tale.

77. Pentruc pcatele noastre s'au

înmulit preste capetele noastre, i
necunofinele noastre au ajuns pân
la cer.

78. înc din vremea prinilor no-

tri, i suntem întru mare pcat pân
în ziua aceasta.

79. i pentru pcatele noastre i
ale prinilor notri ne-am dat îm-

preun cu fraii notri, i împreun
cu împraii notri i împreurj

cu preoii notri, cei ce au împ-
rii pmântul . spre sabie i spre

robie i spre prad cu ruine pân
în ziua aceasta.

80. i acum întru cât s'au fcut
nou mil dela fine Doamne, ca s
rmâe nou rdcin i nume în

locul sfinirei laie.

81. i a se descoperi nou lumi-

ntor în casa Domnului Dumneze-
ului nostru, s ne deâ nou hran
în vremea lucrului nostru.

82. i lucrând noi n'am fost p-
rsii de ctre Dumnezeul nostru,

cel ce nc-au fcut pre noi, cu har îna-

intea împrailor Perilor, s ne deâ

nou hran.

83. i a proslvi Biserica Dom-
nului nostru, i a ridic Sionul cei

pustiu, i a ne dâ nou£ întrire în

ludeea i în Ierusalim. ,

84. i acum ce vom zice Doamne
având acestea? Pentruc am clcat

poruncile tale, care le-ai dat în mâ-
na slugilor tale prorocilor, zicând:

85. C pmântul întru care intrai

s/l motenii, este pmâni pâng-
rit cu pângriciunea celor de alt

neam ai pmântului, i de necur-

ia lor l-au umplut pre el.

86. i acum fetele lor s nu ie

împreunai la lca cu fiii votri, i
fetele voastre s nu le dai la fiii

lor.

87. i nu^cutai a v uni cu ei
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în toat vremea, ca s v întrii

i s mâncai cele bune al^pmân-
tului, i vei îace motenire fiilor

votri pân în veac.

88. i cele ce se întâmpl toate

se fac nqu pentru lucrurile noa-

stre cele rele, i pentru pcatele noa-

stre cele mari, penfrucâ fu Doamne
ne-ai uurat de pcatele noastre.

89. i ne-ai dat nou rdcin
ca aceasta, iari ne-am întors a

clcâ legea la, ca s ne amestecm
Intru necuriea neamurilor pmân-
tului.

90. Au nu te-ai mânieai spre noi?

Ca s ne pierzi pre noi? In cil s
nu rmân rdcin i smân i
numele nostru?

91. Doamne al lui Israil adevrat

eti, pentruc am rmas rdcin
de astzi înainte.

92. Iat acum suntem înaintea ta

întru frdelegile noastre, pentruc

numai este a sfâ înaintea ta pen-

tru acestea.

93. i când se rugâ Esdra, se mr-
turisea plângând czut la pmânt
înaintea Bisericii, s'a adunat la el

din Ierusalim mulime mult foarte,

brbai i muieri i tineri, pentruc

mare plângere erâ întru mulime.

94. i strigând lehonieaal lui leii

din îiii fui îsrail a zis: Esdrol Noi

am pctuit Domnului Dumnezeu,

cci" am lcuit împreun cii muieri

de alt neam din neamurile pmân-
tului.

95. i acum este deasupra a toi

Israilul, întru aceasta fac-se nou
jurmânt ctre Domnul,s scoatem

toate muierile noastre cele de alt

neam împreun cu fiii lor.
~

96. Precum socoteti tu, i câi

se supun legii Domnului, scoal- te,

svârete.
97. Pentruc la tine este lucrul,

i noi cu tine suntem pururea a

îace.

98. t* sculându-se Esdra a jurat

pre cpeteniile neamului preoilor

i ai levilîor a fot Israilul, ca s
fac acestea, i au jurat.

CAP. 9.

Porunca de a lebda muierile i copiii

de neam strein. Numirea leviilor i
a preoilor vinovai întu aceasta,

Esdra cetind legea Domnului,

foruncete ca toi s se în-

toarc pe acas veseli.

i sculându-se Esdra dela curtea

Bisericii, a mers la cmara lui

Ionan al lui Eiiasiv.

2. i mâind acolo, pâine n'a gu-

stat, nici a but ap, plângând fr-
delegile cele mari ale mulimei.

3. i s'a fcut strigare în toat

ludeia i în Ierusalim la toi cei

din robie, ca s se adune în Ieru-

salim.

4. i câi nu s'ar întâmpl în dou
sau trei zile dup judecata btrâ-

nilor, cari mai sus ed, se vor o-

morî dobitoacele lor, i el seva în-

streinâ dela mulimea robiei.

5. i s'au adunat toi cei. din nea-

mul lui Iuda i a lui Veniamin în

trei zile în Ierusalim, aceast este

luna a noua în douzeci ale 'lunei.

6. i a ezut împreun toat

mulimea în curtea bisericii tremu-

rând pentru iarna care erâ.

7. i sculându-se Esdra a zis lor:

voi ai fcut frdelege, i ai lcuit

împreun cu muieri de alt neam, ca

s adaogei pcatele lui Israil.

8. i acum dai mrturisire i sla-

v Domnului Dumnezeului nostru.

9. i facei voea lui, i v ose-

bii de neamurile pmântului i de

muierile cele de alt neam.

10. i a strigat fot poporul, i a

zis cu glas mare: aâ dup cum
ai zis vom face.

11. Ci mulimea este mult, i vre-

me de iarn, i nu putem s stm
descoperii, i lucrul nostru nu este
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de o zi sau de dou, pentruc mult

am pctuit întru acestea.

12. i s steâ povyiforii cei din-

nainte ai mulimei, i toi cei din

lcaurile noastre, câi au muieri de

alt neam.

13. S vie s'i iâ vreme din lot

locul btrânii i judectorii, pân
vor deslegâ mâniea Domnului dela

noi cea pentru porunca aceasta.

14. lonaias al lui Azail i Ezechia

al lui Teocan au artat dup acestea,

i Mosolamos i Levî i Savateu,

au îndemnai împreun cu ei,

15. i a fcut dup toate acestea

cei dintru robime.

16. i au ales lui Esdra preotul

brbai povuitori ai prinilor lor,

pre toi pre nume, i au ezut îm-

preun la luna cea nou a lunei a

zecea a cerc lucrul.

17. i s'a adus la svârit cele

pentru brbaii cei ce in la sine

muieri de alt neam pân la luna a

noua a lunei cei diniâiu.

18. i s'au aflat din preoii cei

ce s'au adunat, cari aveau muieri

de alt neam.

19. Din fiii lui lsus al lui losedec

i ai frailor lui Matilas i Eleazar

i Iorivos i loadanos,

20. i au pus mâinile s scoa
pre muierile lor, i spre curire

berbeci pentru necuriea lor.

21. i din fiii lui Emir, Ananiea,

Zavdeu, Ianis, Sameos, Ereil i A-

zariea.

22. i din fiii lui Fesur. Elliona,

Masias, Ismailos, Natanail, Ochodi!

i Saluas.

23. i din levii, lozavados i Se-

mie i KoHos, acesta este Calitas,

Pateu i Iuda i lonas.

24. Din cântreii Bisericii, Elia-

savos i Vakhur.

25. Din portari, Salum iTutvanos.

26. Dintr'ai lui Israil, din fiii lui

Foros, lermas, Edias, Melhias, Mai-

los, Ejiazar, Asevias i Vaaneas.

27. Din fiii lui' Ila, Maftania, Za-

hariea, Ezreil, Ioavdiu, Icreniot i
Andias.

28. i din fiii lui Zamo 4
,
Eliadas,

Elisimus, Ofonia, Iarimot, Savaf,

i Zeralias.

29. Din fiii lui Vivai, Ioan, Ananiea,

îosavad i Amatis.

30. Din fiii lui Mani, Olamos, Ma-

muhos, Iedeos, Iasuv, Iasaiios i
leremot.

31. i din fiii lui Addi, Naafos,

Moosiâs, Lacconos, Naidos, Mata-

nias, Sesfil, Valnuos i Manasia.

32. i din fiii lui Anan, Elionas,

Aseas, Melhia, Savveos i Simon

al lui Hosameu.

33. i din fiii lui Asum, Attaneu,

Matafias, Vanias, Elifalat, Manasl

i Semei.

34. i din fiii lui Vaani, Ieremiea,

Modis, Omairos, loil, Mavdan, Pe-

dias, Ands, Caravasion, Enasiv,

Mamnifanaim, Eliasi, Vanus, Eliali,

Samis, Selemia i Natania.

35. i din fiii lui Ozora, Sesis,

Esril, Azail, Samatos, Zamvri i
losifu.

3. i din fiii lui Etma, Mazighiea,

Zavadeia, Ides, TuiI i Vaneas. Toi
acetia au lcuit împreun cu mu-
ieri de alt neam i le-au slobozit

pre ele împreun cu fiii.

37. i au lcuit preoii i leviii

i cei ce erau din Israil în Ierusa-

lim i în ar la lun nou a lunei

a aptea, i fiii iui Israil întru l-

caurile lor.

38. i s'au adunai toat mulimea
împreun de o dat la lrgimea

cea de ctre rsritul porii Bise-

ricii.

39. i a zis Iui Esdra preotului

i cetitorului, s aduc legea lui

Moisî, care s'au dat de Domnul
Dumnezeul lui Israil.
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40. i a adus Esdra Arhiereul

legea la toat mulimea dela om
pân" ta muiere i ta toi preoii s
auz legea în lun nou a lunei

a aptea.

„41 • l asceii la lrgimea porii

cei dintâiu a Bisericii din zori pân
la amiaz zi, înaintea brbailor i a

muierilor i adaoserâ toat muli-

mea la lege.

42. i a sttut Esdra preotul i
cetitorul legii pre scaunul judecii

cel de lemn» care s'au tocmit.

43. i a sttut lâng el Mafalias,

Santus, Ananiea, Azariea, Uriea, E-

zekiea i Valasam deadreapia.

44. i deastânga Faldeu, Misail,

Melhiea, Lotasuf i Navariea.

45. i luând Esdra cartea legii

înaintea mulimei, pentruc edeâ
întâiu cu mrire înaintea tuturor,

46. i deslegând legea, toi în pi-

cioare au sttut i a binecuvântat

Esdra pre Domnul Dumnezeul cel

înalt, pre Dumnezeul Savaof alot-

iitorul.

47. i a strigat toat mulimea:

Amin.

48. i ridicând în sus mâinile i

czând la pmânt s'au închinat

Domnului.

49. Isus, Anus, Saraviea, Adinos,

lacov, Savatea, Affea, Meanas, Ca-

îetas, Azarîa, îoazavd, Ananiea i
Viatas, leviii învau legea Domnu-
lui tâlcuind cetirea, j

50. i a zis Ataratis lui Esdra

Arhiereului i cetitorului i leviilor

celor ce citeau mulimei, ctre toi

zicând:

51. Ziua aceasta este sfânt Dom-
nului i toi plângeau când auzeau

legea. ,

.

52. Drept aceea mergând, mân-
cai grsimi i bei dulceuri i tri-

mitei trimiteri la cei ce n'au.

53. Pentruc sfânt este ziua

Domnului i nu v mâhnii, c
Domnul v va mrî pre voi.

54. i leviii porunceau toate a-

ceslea poporului zicând : ziua a-

ceasta sfânt este Domnului, nu v
mâhnii.

55. i s'au dus toii s mnânce
i s beâ i s se veseleasc, i
s deâ trimiteri celor ce n'au, i
se veseleasc foarte pentruc s'au

tâlcuit cuvintele, care le-âii învat
i s'au adunat,

*
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CAP. 1.

înelepciunea adevrat, îndemnare
spr^e dreptate, fr de care nu este în-

elepciune.

Iubifi dreptatea cei cc judecai p-
mântul, cunoate}'! pre Domnul în-

tru buntate i întru smerenia ini-

mii cutai'l pre el.

2. C se afl celor ce nu'l ispi-

tesc pre el, i se arat celor ce nu

au credin întru dânsul.

3. C cugetele cele rzvrtite de-

spart dela Dumnezeu, iar puterea

ce s'a ispitit mustr pre cei fr
de minte.

4. C în sufletul cel viclean nu

va intr înelepciunea, nici va îâcui

în trupul cel supus pcatului.

5. C Duhul cel sfânt al înv-
turii va fugi de vicleug, i se va

deprtâ dela cugetele cele fr de

înelegere, i va mustr viind ne-

dreptatea.

6. C duh iubitor de oameni este

înelepciunea, nu va mântui pre cel

hulitor cu buzele sale, rrunchilor

lui martor este Dumnezeu, i al ini-

mei lui socotitor adevrat i al lim-

bei auzitor.

7. C Duhul Domnului a umplut

lumea, i cel ce ine toate are cu-

notina graiului.

1. 1. 3 Imp. 3, 9 i 2 Parai, l, 10.

2. Isaia 56, 1. J. 2 Pacal. 15, 2.

5. Galat. 5, 22. 6. Icrem. 17. 10.

7. Isaia 6, 3.

8. Pentru aceasta cel ce griete

cele nedrepte nu se poate ascunde

nici îl va trece pre el dreptatea cea

doveditoare,

9. C în sfaturile celui necredin-

cios cercare va ft, iar auzirea cu-

vinteloi lui la Domnul va veni, ca

s dovedeasc frdelegile lui.

10. C urechea râvnirei aude toate

i gâlceava rptitorilor nu se va

ascunde.

11. Pzii-v dar de rptire care

nimic nu folosete, i de clevetiri

v oprii limba, c cuvântul cel în-

tru ascuns îndeert nu va trece, i
gura cea mincinoas omoar su-

fletul.

12. Nu poftii moartea întru ne-

cazurile vieei voastre, nici v tra-

gei vou pierire cu lucrul mâinilor

voastre,

13. C Dumnezeu moarte n'a f-

cut, nici se bucur de pierirea ce-

lor vii.

14. C toate le-au fcut, ca s fie,

i de mântuire sunt fpturile lumei,

i nu este întru ele lecuire de pie-

rire, nici iadului împrie pre p-
mânt.

15. C dreptatea este nemuritoare,

iar nedreptatea slujete morei.

16. i cei necredincioi cu mâi-

nile i cu cuvintele o au chemat

pre ea, prietin socotînd'o s'au to-

13. Iezecb. 18, 32; 33, 12.



1178 CARTEA INELEPCIUNEI

pil i legtur au fcut cu ea c
vrednici sunt s'i fie parfe ei.

CAP. 2.

Petrecerea necredincioilor ce nu au n-
dejde în vieaa venic. Prigonirea

celui drept i urmrile rului.

C au zis întru sine cugeîând ne-

drept: puin esfe i cu necaz

vieaa noaslr, i nu este lecuire îrrh

proiîva morei omului, i nu s'a cu-

noscut cel ce s'au întors dela iad.

2. C din nimic ne-am fcut, i
dup aceasta vom fi, ca i cum

* n'am II fost, c fum este rsuflarea

în nrile noastre, i cuvântul scân-

tee care mic inima noastr.
>- 3. Care stingându-se, cenu se

va faee, trupul i duhul se va vrs
ca aerul cel moale.

4. i numele nostru se va uitâ.

cu vreme, i nimeni nu'i va aduce

aminte de lucrurile noastre, i va

trece viea|a noastr ca urma noru-

lui, i se va risipi ca negura, când

se, gonete de razele soarelui, i se

îngreuiaz de fierbineala lui.

5. C umbr trectoare este vi-

eaa noastr, i nu este întoarcere

sfâritului nostru, c s'au pecetluit

i nimeni nu se va întoarce.

6. Venii dar, i s ne desftm
c*hbuntile cele de acum, i
ne slujim cu fptura, ca i cu ti-

nereile degrab.

7. De vin de mult pre i de mi-

ruri bine mirositoare s ne umplem
i s nu ne treac floarea vremei.

8. S ne încununm cu flari de

trandafir pân nu e vetejesc. »

9. Nimeni dintru noi s nu- fie. ne-

împrtit desmerdrei noastre, pre-

tutindenea s lsm semne de ve-

selie, ca aceasta este partea noastr,

i soarta aceasta.

2. 1 Iov 7, 1; H, i.

6. Isaia 22, 13{ 56, 12.

7. 1 Cor. 15, 32; Isaia 5, 12: Ps. 102, 15;
Isaia 40, 6.

10. S asuprim pre sracul cel

drept, i s nu ne îie mil de v-
duv, nici de crunteele btrânu-

lui cele de muli ani s nu ne ru-

inm.
11. i triea noastr s ne îie

nou lege dreapt, c ce este slab

de nici o treab nu ete.

12. Deci cu vicleug s vânm
pre cel drept, c de nici un bine

nu ne este nou, i se împfoiivele

lucrurilor noastre, i ne imput nou
pcatele legii, i dovedete pcatele

învturii noastre.

13. Se zice pre sine, c are cu-

notina lui Dumnezeu, i fiul lui

Dumnezeu pre sine se riumefeV

. 14. Fâcuu-s'a nou spre dovedi-

rea cugetelor noastre. '

15. Greu ne este nou i a'l ve-

deâ, c vieaa lui nu este ca a ce-

lorlali, i schimbate surit crrile

lui.

16. Necurai suntem socotii îna-

intea iui, i se ferete de cile noa-

stre ca de nite necurii, fericete

j
cele mai de pre urm ale drepilor

j
i se laud, c are tat pre Dum-
nezeu. .

17. Deci s vedem, ,de sunt cu-

vintele, lui adevrate, i s, ispitim

cele ce se vor întâmpl lui.
;

18. C de esfe dreptul fiul lui Dum-
nezeu, îl va aprâ pre el, i'l va

scoale din mâna celor ce'i stau îm-

protiv.

19. Cu. ocar i cu munc s'l

cercam pre el, ca s cunoatem
blândeele lui, i s ispitim rbda-

rea rului lui.

20. Cu moarte urît s'l judecm,
pentrue va fî socoteala lui din cu-

vintele lui.

21. Acestea au gândit i au r-
tcit, c i-au orbit pre ei rutatea lor.

22. i n'au cunoscut tainele lui

13. Matern 27; 4. 14. Ioan 7, 7.

18. Ps. zii 8V 19. Ierem. 11, 10.
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Dumnezeu, nici au ndjduit plata

dreptii, nici au ales cinstea sufle-

telor celor curate.

23. C Dumnezeu auzfdlt pre om
spre nestricciune, i dup chipul

fiinei sale l-au fcut pre el.

24. Iar prin pizma diavolului moar-

tea a intrat în lume, i'l ispitesc pre

el cei ce suni din partea lui.

CAP. 3.

Fericirea drepilor i fedepsirea i

. pctoilor.
j

Iar sufletele drepilor sunt în mâna
j

lui Dumnezeu, i nu se va atinge i

; de dânsele munc.
J

2. Prutu-s'au întru ochii celor
\

nepricepui a muri, i s'a socotii

pedepsire ieirea lor.

3.t mergerea dela noi sfrâmare,

iar ei sunt în pace.

4. C înaintea feii oamenilor de

vor i lua munci, ndejdea ior este

pHtf'Be nemurire.

5. i puin fiind pedepsii, cu mari

faceri de bine se vor drui, c Dum-
nezeu i-au ispitit pre dânii, i i-au

aflat lui vrednici.

6. Ga aurul în topitoare i-au l-
murit pre ei, i ca o jertf de ar-

dere întreag i au primit.

7. i în vremea cercetrii lor vor

strluci, i ca scânteile pre paie vor

fugî.

8. Judecâ-vor limbi, i vor stpâ-

ni popoare, i va împrî într'înii

Domnul în veci.

9. Cei ce ndjduesc spre dânsul

vor înelege adevrul, i credincio-

ii în dragoste vor petrece cu dân-

sul, c dar i mil este întru cuvi-

oii lui, i cercetare întru aleii lui.

10. Iar cei necredincioi precum

au socotit, se vor pedepsi; cei ce au

prsit pre cel drept, i dela Dom-
nul s'au deprtat.

23. Fac. 1, 27; 5, I. 24. Fac. 3, 4.

3. 1. 5, 5 i H 2 Lege 33, 3.

7. Mat. 13, 43. 8. t Cot. 6, 2.

11. C cel ce defim înelepciu-

nea i învtura, ticlos este, i de-

art este ndejdea lot i ostene-

lele lor fr de folos i netrebnice

lucrurile lor.

12. Muierile lor fr de minte, i
fiii lor ri.

13. Blestemat este naterea lor,

c fericit este cea stearp, care nu

s'a pângrit, care n'a cunoscut pat

cu pcat, aveâ-va road la cerceta-

rea sufletelor.

14. i fâmenului care n'a fcut

cu mâinile sale frdelege, nici a

gândit împrotiva Domnului rele, c
se va dâ lui darul credinei cel a-

îes, t soart poftit în Biserica

Domnului,

15. C road ostenelelor bune cu

bun cinste este, i neczut este

rdcina înelepciune].

16. i fiii prea curvarilor nu vor

fî desvârii, i din patul cel fr-
delege smâna se va stinge.

17. C de vor i aveâ viea lun-

g, întru nimic se vor soeofl, i ne-

cinstite vor îî btrâneele lor cele

mai de pre urm.
18. i de vor murî curând n'au

ndejde, nici în ziua judecii mân-

gâere.

19. C al neamului nedrept ru
este sfâritul.

CAP. 4. 6 .

Ce trebue crezut despre moartea cea

timpurie a drepilor ^i - ^espre soarta

pctoilor.

Mai bine este a nu aveâ prunci

i a aveâ buntate, c nemu-

rire este întru pomenirea ei, c i la

Dumnezeu se cunoate buntatea,

i la oameni.

2. i când este de fa o urmeaz,

i dac se duce o doresc, i în veac

cununat petrece, biruind nevoina

celor nepângrite biruine.

14. Isaia 56, 3.
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3. Iar mulimea pruncilor celor ne-

credincioi nu se va folosi, i din
;

odraslele pruncilor nu se va înr-

dcinâ adânc, nici va fj s4emeiu 'în-

trit.

4; Cj de va .i odrsll câivâ vre-

me în sfâlpri, cu sminteal fiind se

vor clti de vânt i de puterea vân-

Jurilor se vor desrdcinâ.

5. împrejur se vor frânge ramu-

rile lor neîiind desvârite, i rodul

lor nefiind copt, i nu bun la mân-

care i de nici un folos.

^ 6. C fiii cei ce se nasc din pa-

J
turile cele frdelege, rmrtiurii sunt

ruiei asupra prinjilor întru cer-

cetarea lor. j.

7. Iar dreptul de se va sfâri, mai

înainte întru odihn va fi.

8. C btrânelele sunt cinstite, nu

cele de mul]i ani, nici cele ce se

numr cu numrul anilor;

9. i cruntejele sunt înelepciu-

nea oamenilor, i vârsta btrânele-

lor vieaf nespurcat. t

10. Plcut lui Dumnezeu fiind l-au

iubit, i vieuind între pctoi s'a

mutat.

11. Rpitu-s'a, ca s nu schimbe

rutatea mintea lui, sau înelciu-

nea s înale sufletul tui.

.12. C râvna rutjei întunec cele

bune, i neînîrânarea poftei schim-

b gândul cel fr de rutate.

13. Sîârindu-se curând au plinit

ani indelungafi.

14. C plcut erâ Domnului su-

fletul lui, pentru aceasta s'au gr-
bit a'l scoate din mijlocul rut|ei,

15. Iar popoarele vzând, n'au* cu-

noscut, ntci au pus în gând una ca

aceasta, c dar i mil este întru

cuvioii lui i cercetare întru a-

leii lui.

16. Iar dreptul murind va osândi

pre necredincioii cei vii, i finere-

4.. 4. Ieremia 17, 6. 5. Mateiu 7, 27.

11. Evrei 11, 5.

(ele cele curând svârite pre btrâ-

nelele, nedreptului cele de mulfi ani.

17. C vor vedeâ sfâritul îne-

leptului,^ nu vor cunoate ce au

sftuit pentru, dânsul, i spre ce 1-a

întemeiat pre el Domnul.

18. Vedeâ-vor si vor defimâ, iar

Domnul îi va batjocori pre ei, i
dup aceasta vor cdeâ cu necin-

ste i cu ocar între cei morfi în

veac.
'

19. C îi va rupe în dou pre

ei fr de glas, i'i va arunc cu

fata în jos, i îi va clti pre dânii

din temelie, i pân la cel de pre

urm se vor pustii întru durere i
pomenirea lor va pieri. m

20. C vor veni întru cugetul gre-

alelor sale spâimântaji, i'i vor mu-
str pre dânii de fat, frdelegile

lor. - •••

r ..
.' CAP. 5.

Cina cea prea târzie a pctoilor;
fericirea drepilor i pedepsirea ne-

credincioilor.

Âlunci va st cu mult îndrz-

neal dreptul înaintea iefei ce-

lor ce l-au necjit pre dânsul, i a

celor ce n'au bgat în seam osfe-

nelele lui. *

2. i vzându'lpre el, se vor tur-

bur cu cumplitliric, i se vor

mir de minunata tui mântuire.

3. i< vor zice iînfru âine cindu-
se, i pentru'i împuinarea duhului

vor suspin zicând?: acesta este, pre

care noii l-am avut oareeând derîs

ixpîld de batjocur.

4. Noi cei fr de minte vieafa lui

o am socotit nebunie i sfâritul lui

fr de cinste.

5. i cum s'a socotit între fiii lui

Dumnezeu, i între sfini soarta lui

este?

6. Rtcif-am dar deîa calea ade-

vrului, i lumina dreptei nu ne-a

5. 4. 3, 1 i H 2 Lege 33, 3.
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strlucit nou, i soarele nu ne-a

rsrit nou.
7. Umpiutu-ne-am de crTileîr-

delegei i ale pierzrel, i arh um-

blat pre crri neumblate, iar ca-

lea Domnului nu o am cunoscut.

X 8. Ce ne-a folosit nou trufiea?

i avuiea cu fal, ce ne-a adus

nou?
9. Toate acestea ca umbra au tre-

cut, i ca o veste ce alearg pre

aproape.

10. Ca corabia care trece prin va-

lurile apei, ale creia treceri nu se

âfl urma, nici calea umblrei ei în

valuri.

11. Sau ca pasrea ce sboarîn
aer, a creia nici semn de clto-

rie nu se afl.
*

\t. Ci cu aripile btând vânt u-

dr, i !

despicându'l cu sila porni-

rei, micând aripile se preumbl, i
dupâ' âceakta nu se ail semnul um-

blrei înfr'însul.

13. Sau ca sgeata, sgetând la

local însemnat, aerul împrindu-se

îndat iar se împreun, în cât nu

se tie pre unde a trecut.

14. Aâ^i noi dup ce ne natem
ne sfârim, i nici un semn de fapt

bun nu avsm a art, ci întru r-
utatea noastr ne sfârim.

15. C ndejdea celui necredin-

cios este ca praful ce'l spulber vân-

tul, i ca bruma care e gonete

de vifor subire, i ca fumul care

se împrtie de vânt, i ca pome-

nirea unui oaspef, ce trece^tntr'o zi.

16. Iar drepii în veac vor
f

fl vii,

i întru Domnul plata lor, " i pur-

tarea de grij pentru dânii dela cel

prea înalt.

17. Pentru aceasta vor lu împ-
ria podoabei i stema irumuseei

din mâna Domnului, c cu dreapta

sa îl va acoperi pre ei, i cu bra-

ul su îi va scutî pre ei.

25. Ps. l, 4î Pilde 10, 18; 11, 7.

18. Luâ-va toat arma râvna lui,

i va înirarmâ fptura spre izbânda

vrjmailor.

19. Imbrcâ-se-va în zaoa drep-

tfei, i'i va pune lui coif judecata

cea ne farnic. -* ,

20. Luâ-va pavz nebiruit, sfin-

eniea i va ascui cumplit mânie
ca o sabie i va da rzboi împre-

un cu el lumea asupra celor fr
de minte.

21. Merge-vor drept nemeritoare

sgeile fulgerilor i ca dintr'unarc

bine încordat a? norilor la int vor

lovi

22. i din mâniea cea svârlitoare

de pietre pline se vor arunca grin-

dinile.

23. Intrâtâ-se-va asupra lor apa
mrii i rîuriîe îi vor înnecâ de

nprasn.
24. Siâ-va împrofiva lor duhul

puterii, i ca un vifor îi va vântur
pre ei, i va pustii tot pmântul
frdelegea, i rutatea va rsturn
scaunele puternicilor.

1 CAP. 6
îndemnul sipânitorilor lumiis caute

i s urmeze înelepciunea
i dreptatea.

Auzii dar împrai i înelegei,

învai-v judectorii margeni-

lor pmântului.

2. Bgai în urechi cei ce stpâ-
nii mulimi i cei ce v trufii "în-

tru popoarele neamurilor, v
3. C dela Domnul s'au dat vou

stpânirea i puterea dela cel prea-

înalt* care va cercet faptele voa-

stre i sfaturile va cercâ.

4. C ispravnici fiind împriei
lui, n'ai judecat drept, nici ai p-
zit legea i nici ai umblat dup
sfatul lui Dumnezeu.

5. Cu fric i cu grab va st a-

18. Psalm 17, 41; 19. Efes. 6, 13.

6. 4. Inel. Sol. 13, l; Roma: 13, 1.

5. Colos. 3, 25; l Pett. 1, 17; Gal. 2, 6;
H 2 Lege: lo, 17.
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supra voastr, c Judecat cum-

plit va fi celQF mai mari. T

6. C celui mai mic s% ngdu-
iete mil, Jar cei «tari cumplit se

vor jeertâ.% *ti •
.. *v»

7: Stpânul tuturor nu se. va

ruinâ de ?a$l mei se va sfit de

mr,iF3, c i. pre cef raic i pre cel

maFe, el l-au fcut i de fop-agjpe-

neaJui este pronie.

8. Iar celor mai mari grea cer-

care le st asupr,

9. Deci ctre voi împrai' suni

cuvintele mele, ca s învai în-

elepciune i s nu cdei.

10. Pentruc cei ce au pzit cu

cuviin cele cuvioase, cuvioi vor

3 i cei ce vor înv acestea, vor

aflâ rspuns.

11. Poitiji dat cuviniele mele i
le dorii i v vei înv.

12. Luminat i nevetejit este

înelepciunea i lesne se vede de

cei ce o iubesc i se afl de cei

ce o caut.

13. Mai 'nairtfe alearg la cei xe
o doresc, camai 'nainte s se cu-

noasc.

14. Cel ce mânec la ea nu se

va osteni, c o vâ afl ezând la

porile lui.

15. C a cuget de dânsa svâr-

irea gândului este, i cel ce va

pj^eghiâ pentru ea, curând va H

fr de grije.

16. C ea umbl împrejur cu-
tând pre cei vrednici de ea i în

cî se arat lor cu bun- bar i ,în*

tru tot cugetul, îl întâmpin pe ei.

17. C începutul ei este pofta cea

adevrat a 'învturii.
"*

18. Iar pofta învturii este dra-

gostea i dragostea este pzlfea le-

gilor ei.

19. Iar pzirea legilor este temeiul

7. 2 Parai. Î9, 7; Sirab 35, 15; Fapte 10, 44.

10, Ram. 2, 14;

nevinoviei i nevinovia face a fî

aproape de Dumnezeu.

20. Drept aceea pofta înelepciunei

duce la împria
s
cea venic.

21 .. Deci dar de v bucurai de

scaune i de schipfrtui împraii

popoarelor, cinstii înelepciunea, ca

în veac s împrii.
22. Iar ce este înelepciunea i

cum s'a fcut, spune-yoiu vou.

21, i nu voiu ascunde de ctre

voi tahiele, ci dela începufuLJacerii

voiu cercei %

24. i voiu pa^e la. ar&tare cu-

notina ei i nu \^u tre.cje ade-

vrul.
t

J

„ v
25. i nu voiu umbl cm^pizma

cea fopitoare, c aceasa nu %va
împreun cu înelepciunea,

26. Iar mulimea înelepilor rnân-

tuire este lumii i împratul îne-

lept este bun întemeere poporului.

27. Drept aceea învai-v cu cu-

vintele mele i v vei folosi. •<>.

r

| CAP. 7. i.

J

înelepciunea i foloasele «ei. Minunata
înlare a omului prin ea. >•

Sunt i eu om muritor asemenea

tuturor din neamul celui dintâiu

zidit din pmânt. '/ J <

"

2. i în pântecele maicii mele

m'am închipuit, în '

vreifte 'de zece

luni închiegatu-m'am îri sânge din

smân brbteasc i du somn
de dulcea împreunându-se.

3. i dup 4

ce m'am * nscut, am
tras aerul cel de' obte, i aseme-

nea ptima
1

am czut pre acest

pmânt *
'

4. Glasul cel dintâiu, ca i al tu-

turor celorlali mi-a fost plânsul, în

scutece am fost hrnii i cu griji.

5. C nici un împrat n'a avut

alt începui al naterii.

6. Ci una este intrarea tuturor în

viea i ieirea asemenea.

7. 2. Iov 10, 10. 6. 1 Tim 6, 7.
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7. Pentru aceea m'am rugat i
minte mi s'a dat mie, chiemat^am i
a venit întru mine duhul înelep-

ciunii, t
8. Mai mult o anii ates pre ea,

decât schipfrurilc i acswrete.

9. i bogiea întru nimic o am
socotit asemnând'o cu ea.

10. Nici piatra scump nu o am
asemnat cu, ea, c tot aurul ase-

mnat cu ea .ca puin nisip este, i
argintul înaintea ei ca tina se va

socoti.

11. Mai mult decât sntatea i
frumuseea o am iubit pre ea, i o

am ales pre ea s o am în loc de

lumin,, c nestins este lumina ei.

12. i mi-au venit mie toate bu-

ntile împreun cu ea, i nenu-

mrat bogie prin mâinile ei, i
m'am veselit de toate, c înelepciu-

nea le povuete pre ele, i nu ti-

eam c ea este nsctoarea ace-

stora, y

»13. i fr de vicleug o am în-

vat, i îr de pizm dau i avu-

ieâ ei nu o ascunz.

14. C este comoar nesfârit

oamenilor, cu care cei ee se folo-

sesc, se fac prietenii lui Dumnezeu,

pentru darurile învturii.

15. Mie mi-au dat Dumnezeu s
gresc dup gândul meu, i s cu-

get cum se cade de cele ce se dau,

c el este p'bvuilorul înelepciu-

nei i îndrepttorul înelepilor.

16. C în mâna lui suntem i noi I

i cuvintele 'noastre, i toat înelep-

ciunea i tiina lucrurilor.

17. C el mi-au dat mie cunotin
adevrat de cele ce sunt, ca s
tiu tocmirea lumii i lucrarea sti-

hiilor,

18. începutul i sfâritul i mij-

locul vremilor, schimbrile fimpu-

9. Iov 28, 15.

12. 3 Imp. 3, 13; Materne, 33.

> rilor i mutrile vremilor, cursurile

anilor, i rânduiaia stelelor,

19. Firile dobitoacelor i mâniile

i hiarelor, putere® f^RfuriTor i gân-

d-urfîe oamenilor^ osebirile odrasle-

lor i tria rdcinilor;

20. i toate cek ascunse r cele

artate le-am cunoscut, crn'a în-

vat înelepciunea, metera tuturor.

21. C este într'însa duh de în-

elegere, sfânt, curai, de multe fe-

luri, supire, mictor, strlucit, ne-

spurcat, luminat, îr de patim,,

iubitor de bine, ascuit, neoprit, < de

bine fctor.
,

22. Iubitor de oameni, adevrat,

statornic, fr de fric, atot puter-i

nic, a toate vztor, i care rzbate

pre toate duhurile cele înelegtoare,

curate i foarte supfiri.

23. C decât toat micarea
s
mai

mictoare este înelepciunea, i p-
trunde i încape prin toate pentru

curjiea sa.

24. C este aburul puterii lui Dum-
nezeu, i curgere limpede a mrirei

celui Atotputernic, pentru aceea ni-

mic nu o întina pre ea.

25. Pentruc este strlucirea lu-

minii cei venice, i oglind curat

a lucrrii lui Dumnezeu, i chipul

buntii lui.

26. i fiindc este una, toate ie

poate, i întru sine rmâindj toate

le înnoele, i prin neamuri în su-

fletele ceie curate se mutfi prieteni

lui Dumnezeu i proroci întocmete*

27. C nimic nu iubete,Dumne-
zeu, ff numai pt*? cel ce netrece

cu înelepciune.

28. C ma| frumoas este ea de

cât soarele i decât toat orândui-

rea «Ielelor,., asemnat cu lumina,

mai de frunte se afl ea.

29.C dup lumin urmeaz noap-

tea, iar pre înelepciune nu o biru-

ete rutatea.

I 24. Evrei 1, 14.
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CAP. 8.

Trebuina melepciynei i cererea ei

dela Dumnezeu.

i ajunge dcla margini pân !a mar-

gini cu trie i întocmete toate

cu folos.

2. Aceasta o am iubit i o am
cuiaf din tinereile mele, i am cer-

cat s mi-o aduc mie mireas, i
frî'am fcut iubitor frumuelelor ei.

3. Neamul su cel bun îl mrete
petrecerea care o are împreun cu

Dumnezeu, i stpânul tuturor o au

iubit pre ea.

4. Pentruc ea înva| tiin|a lui

Dumnezeu, i alege lucrurile lui.

5. i de este bogjiea câtigare

poftit în vieaf, ce este mai bogat

decât înelepciunea, care toate le

lucreaz?

6. Iar dac lucreaz înelepciunea,

cine este mai bun meter decât ea,

din cele ce sunt?

7. i de iubete cineva dreptatea,

ostenelele ei sunt faptele bune, c
înva frezvirea i înelepciunea,

dreptatea i brbtiea, decât care

nimic nu este mai de folos în vi-

eaa oamenilor.

8. i de poftete cineva a tî

multe, tie cele trecute, i cele vi-

itoare le semuete, tie întorsurile

cuvintelor i dezlegrile întrebrilor

celor întunecate, semne i minuni

mai 'nainfe cunoate, i întâmpl-

rile vremilor i ale anilor.

9. ]udecai-am drept aceea s o

aduc pre aceasta s veuiasc cu

mine, c tiu c m va -sftui 'cele

bune, i'mi va fi mângâere în griii

i în necazuri.

10. i voiu aveâ pentru dânsa

mrire întru mulime, i cinste la

cei btrâni tânr fiind eu.

1Î. Ascuit m voiu afl Ia jude-

cat, i înaintea celor puternici mi-

nunai voiu fî.

12. Când voiu tceâ vor atepta,

i când voiu gri vor luâ aminte

j
i de voiu gri eu mai mult, îi

' vor pune mâna la gur.

13. Aveâcvoiu pentru dânsa ne-

murire i pomenire venic voiu

lsâ la cei dup mine.

14. Voiu cârmui popoare i nea-

muri se vor supune mie,

15. Teme-se-vor de mine auzind

tiranii cei groaznici, la mulime m
voiu vedeâ bun i la rzboiu vi-

teaz, intrând în casa mea,m voiu

odihni cu ea.

16. C n'are amrciune., petre-

cerea cu ea, nici durere vieuirea

cu ea, ci veselie i bucurie. -

17. Aceasta socotind întru* mine

i grijind în inima mea, c este

nemurire întru cunoaterea înelep-

ciunii.

18. i întru prieteugul ei desf-

tare bun i întru ostenelele mâi-

nilor ci avu}ie nesfârit i înjr,u

petrecerea vorbii cu ea înelepciune,

i cinste împreunarea cuvintelor ei,

încunjurat-am cutând, ca s o iau

pre ea ta mine.

19. i am fost prunc iste ii su-

flet am avut bun. .

20. i mai vârtos preaum eram

bun, am venit în trup nepurcaf.

21. i am cunoscut e.u, c /nu

voiu fi într'alt chip rbdtor,' de

nu'mi va dâ Dumnezeji, i aceasta

er a întelepciunei
e
a ti al cui este

darul, i m'am rugat Domnului i
m'am umilit înaintea lui i am zis

din toat inima mea:

CAP. 9.

Rugciunea lui Solomon ctre Dumne-
zeu pentru dobândirea înelepciuuei,

care este defolos tuturor oamenilor.

Dumnezeul prinilor i Doamne
ai milii 1 Cel ce ai fcut toate

cu cuvântul tu.

2. l cu înelepciunea ta ai orân-
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duil pre om, ca s stpâneasc
preste zidirile cele fcule de line.

3. i s cârmueasc lumea cu

euviin| i cu dreptate, i cu suflet

drept s fac judecat.

4. D'mi mie înelepciunea, care

st aproape de scaunul tu i nu

m lepda din slugile fale.

5. C sluga ta sunt eu i fiul

slujnicei tale, om slab i cu viea
scurt, i mai" puin a înelege ju-

decata i legile.

6. C de va i ii cinevâ des-
vârit între fiii oamenilor, de'i va

lipsî înjelepciunea cea dela tine,

întru nimic se va socoti.

7. Tu mai 'nainte m'ai ales pre

•mine împrat poporului tu i ju-

dector fiilor i fetelor tale.

8. Zis-ai s zidesc Biseric în

muntele cel sfânt al tu i în ce-

tatea îcuinii tale jertfelnic în a-

semnarea cortului celui sfânt, care

mai nainte l-ai gtit dintru început.

9. i cu tine este înelepciunea,

care tie faptele tale i care er
de fa{ când ai fcut lumea i care

tie, ce este plcut înaintea ochi-

lor ti i ce este drept întru po-

runcile taie, trimiie-o pre ea din

sfintele ceruri i dela scaunul sla-

vei tale.

10; Trimiie-6 pre ea, ca s fie cu

mine întru ostenele, i s cunosc

ce este bine plcut înaintea ta.

11. C aceea toate le tie i le

îh{elege i m va povui întru lu-

crurile mele întelepjeîe i m va

pzi întru mrirea sa.

12. i vor îî primite lucrurile

mele, i voiu judec pre poporul

tu cu dreptate, i voiu îî vrednic

de scaunul tatlui meu.

13» C ce om va cunoate sfatul

lui Dumnezeu? Sau cine va pri-

cepe ce voiete Dumnezeu ?

9. 5. Psalm 115, te.

7. 1 Parat. 28, 5; 2 Parai. 1, 8.

8. Pilde 8, 22.

13. Isaia 40, 13; Rom. 11, 34; 1 Cov. 2, 16.

14. C gândurile muritorilor sunt

cu fric, i cu greal cugetele lor.

15. C trupul cel putrezitor în-

greuiaz sufletul i lcuina cea

pmânteasc apas pre mintea cea

cu mult grij.

16. i abiâ chibzuim cele de pre

, pmânt, i cele ce ne sunt în mâini

cu osteneal le aflm; iar cele din

ceruri, cine le-a cercat?

17. i sfatul tu cine'l va cunoa-

te, de nu vei dâ tu înelepciune?

i de nu vei trimite pre Duhul tu
cel sfânt dintru cele înalte ?

18. C aâ s se îndrepteze c-
rrile celor de pre pmânt,

19. i s se învee oamenii cele

plcute ie, i cu înjelepciunea s
se mântuiasc.

CAP. IO.
Minunata susinere a celor ce du iubit

înelepciunea cea dela Dumnezeu.

Âceasta pre printele lumii, cel

întâiu plsmuit, care singur au

fost fcut, Ia pz?t.

2. i l-au scos pre el din cderea
sa, i l-.au dat lui putere s stpâ-

neasc preste ioaie.

3. i deprtându-se dela ea cel

nedrept cu urgiea sa, i cu mânia

cea ucigtoare de frate, a pierit.

4. Pentru care, când a înnecat apa

pmântul, iar a mântuit înelep-

ciunea, prin lemn prost pre cel

drept cârmuind.

5. Aceasta i întru unirea rutii
neamurilor celor împreunate* a cu-

noscut pre cel drept i 1-a pzii

pre el fr de prihan lui Dumne-
zeu, i cu mila cea mare a Fiului

celui tare l-a pzit.

6. Aceasta pre cel drepi care a

fugit când au pierit cei necredin-

cioi, l-a mântuit din focul care s'a

pogorît preste cele cinci ceti.

IO. t- Fac. 1, 27; Fac. 2, 7.

3. Fac. 4, S. 4. Fac. 7, 12. 5. Fac. II, 2.

6, Fac. 19, 17.

Biblia.
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7. A crei ruti mrturie este

înc pmântul cel pustiu, care fum,
i pomii lui roduri fr de folos

odrslesc, i stâlpul cel de s-are,

care este mormântul sufletului ce-

lui necredincios.

8. C nebgând seam de înelep-

ciune, nu numai s'a pgubit a cu-

noate cele bune, ci i pomenirea

nebuniei sale a lsat în vieaa a-

ceasta, ca nici cu lucrurile, care

a pctuit, s nu se poat ascunde;

9. Iar înelepciunea a scos din

nevoi pre cei ce i-au slujit ei.

10. Aceasta pre dreptul cel ce

fugeâ de mâniea fratelui su 1-a

povuit pre ci drepte i i-a ar-

tat împria lui Dumnezeu, i i-a

dat cunotina ceior sfinte i 1-a

sporit pre el întru necazuri, i a în-

mulit osienelele lui.

îl. Intru lcomiea, celor ce'l st-

pâneau pre el, a sttut de fa i l-a

îmbogit pre el.

12. PzituJ

l-a pre el de vrjmai,
i de cei ce'l pândeau l-a aprat i
biruin tare i-a dat lui, ca s cu-

noasc, c decât toate este mai

tare bunacredin.

13. Aceasta pre dreptul cel vân-

dut nu l-a prsit, ci de pcat l-a

mântuit.

14. Pogorîtu-s'a cu el în groap, i
în legturi nu l-a lsat pre el, pân
i-a dat schîplrul împriei i pu-

tere preste cei ce'l tiraniseau pre el,

i mincinoi a artat pre cei ce au

grit ru de el i ia dat lui mrire
venic.

15. Aceasta pre poporul cel cu-

vios i smâna cea nevinovat,

l-a- izbvit dela neamul celor ce'i

necjeâ.

1§. Intrat a în sufletul robului

Domnului i a sttut împrotivaîm-

7, Fac. 19, 20, 21 : 13. Fac. 39, 12.

14. Fac; 41, 40.

prailor celor groaznici, cu minuni

i cu semne.

17. Dat-a celor cuvioi plata oste-

neîelor lor, povuifu-i-a pre ei în

caîe minunat i Ie-a fost lor ziua

acoperemâni i noaptea lumin de

slele.

18. Treculu-i-a pre ei marea Roie
i i-a trecut prin ap mult;

19. Iar pre vrjmaii lor i-a în-

necat, i din adâncul cel fr de

fund i-a scos pre ei.

20. Pentru aceea drepii au jefuit

pre cei necredincioi, i au ludat

Doamne numele fu cel sfânt i
mâna tcea aprtoare, toi îm-

preun cu o inim o au ludat.

21. C înelepciunea a deschjs

gura muilor i limbile prunpilor

le-a fcut vorbitoare.

CAP. 11.

înelepciunea povuitoare poporului a-

les, Dumnezeu pedepsete pe vrj-
maii lui i ateapt îndreptarea

pctoilorv - ~=

Fcuf-au s sporeasc lucrurile

lor prin mâna sfântului Proroc.

2. Trecut-au prin pustia cea ne-

lcuit, i în locuri neumblate au

întins corturi.

3. Sttut-au împrotiva vrjmai-
lor, i asupra împrotivniciîor, i au

izbândit.

4. Irtseîoai-au i te-au chemat

pre tine, f s'au dat lor ap din

piatr oolurat t astâmprare se-

tei din piatr yârloas.

5. C prin care s'au pedepsit

vrjmaii lor, prin acelea ei în lip-

s au luat faceri de bine.

6. C în locul izvorului celui dea-

pururea al rîului celui curgtor,

care s'a fost turburat cu sânge,

7. Spre dovedirea poruncii cei

omorâtoare de prunci, le-ai dat lor

ap de ajuns nendjduind ei.

19. Elte 14, 31; Psalm 77, 16.
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8. Artând prin sete cea de a-
j

tunci, cum ai'mim cit pre vrjmai.
)

9. Cci^când s'au ispitit, mcar I

c cu mil st certau, au cunoscut,
j

c cu mâniea aii fost judecai cei
j

necredincioi, i s'au pedepsit. !

10.' C prc acetia ca un printe
j

dojenindu'i i-ai cercat; iar pre a-
j

ceia ca un împrat nsâinic osân-
\

dindu'i i-ai ispitit.
]

11. i cei ce erau de fa i cei
J

departe fnîr'un chip se chinuiau.
j

12.C îndoit durere i-au cuprins
j

pre ei i suspin i aducerea aminte I

de lucrurile cele trecute. *

'

13. C auzind, c cu pedepsele
]

sale s'au fcut acelora bine, 'au a-
j

dus aminte de Domnul.
\

14. C pre care mai nainte le-

pdat i de batjocur l-au avut,

mai pre urm s'au minunat de el,

nu asemenea cu cei drepi, însefo-

ind ei.

•15. i pentru gândurile cele ne-

înelegtoare ale slrâmbiii lor,

întru- care rtcind cinsteau jivinele

cele necuvânttoare i jignii de

nimic, trimis-ai asupra lor mulime
de hiare necuvânttoare, ca s fac
izbând. ;

^"i6.iCa s tie, c prin* care Uj-

cruri pctuete cinevârprin acelea

se i pedepsete.

17. Nu era cu anevoie mâinii tale

cei atotputernic, care a zidit lu-

mea din nimica, a trimite asupra'

Iot mulime de uri i lei îndrz-

nei, i

18. Sau hiare de curând ns-
cute, necunoscute, pline de mânie,

sau care slobod foc când sufl,

sau care ca vântul sufl fum, sau

care; fulger dut ochi scântei groaz-

nice.

19. A crora nu numai vtma-
rea ar puteâ s'i sfrâme, ci i ve-

derea spimântându'i, s'i piarz.

11» 18. Ierem. 8, 17.

20. i fr de acestea, cu o su-

flare puteâ s caz gonindu-se ei

de dreptate, i vânturându-se de vân-

tul puterii tale; ci toate cu trsur
i cu numr i cu Cumpn le-ai

rânduit. ,;v . £

21. C tu pururea ai putere^ mare,

i triei braului tu cine va stâ înv

protiv?
,

,
v*'

22. C, ca plecarea cumpenei iesle

toat lumea înaintea fa, i ca pi-

ctura de rou cea de dimineaa ce

se pogoar pre pmânt. , ,j

23. i milueli pre foi, c toate

le poi, i treci cu vederea greatele

oamenilor, ca s se pociasc.
24. Penfrue iubeti to,ate cele ce

sunt, i de nimic din cele ce ai f-

cut nu te scârbeti, c nimic riai

fcut, care s urti.

25. i cum ar H rmas cevâ de

n'ai fî vrut tu? Sau cum s'ar tineâ,

cei ce*nu s'ali chemat delaf fine?

26. Ci ieri tuturor, c toate, ale

tale sunt Stpâne iubitorule de su-

flete. :rn i-y-'-^j

CAP. 12.

Mrimea îndelunge* rbdri a luiDum-
nezeu i a dreptei Dmnezeeti.

C duhul tu' cel riesirica este

întru toate. " *

2. Pentru aceea pre cei ce cad,

câte puin îf
s mustri, i âducându-le

aminte cu^e pctuesc, îi învei

ca s se înstreineze dela rutate,

i s creaz întru tine Doamne.
3. C pre lcuitorii cei de demult

aT sfântului tu pmânt i*ai urît.

4. Pentruc fceau lucruri vrjm-
eti de iermecluri i jertfe necu-

rate,

5. i pre omorîtorit de prunci cei

nemilotivi, i pre cei ce mnânc
cele dinluntru ale trupurilor ome-
neti, i sânge.

6. i pre prinii ucigtorii sufle-

telor celor fr de ajutor ai vrut a'i
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pierde prin mâinele prinilor no-

tri din mijlocul Durmtezeetei tale

taine.

7. Ca acest pmânt, care decât

toa te este 'nuri cinstit înaintea ta, l-

cuitori vrednici s primeasc pre fiii

iul Dumnezeu.

8. Ci i acestOTa, ca unor oameni

ai iertat, i ai trimis înainte alerg-

tori faberii tale viespi, ca pre ei pre

încet s'i piarz.

9. Nu pentruc doar cu rsbohi

n'ai fî putut supune pre cei necredin-

cioi drepilor, sau cu hiare groaz-

nice, sau cu cuvânt cumplit odat
s'i pierzi;

10. Ci judecând pre încet le dai

loc de pocin, nu nefiind c vi-

clean este neantul tor i fireasc r-
utatea lor, i înluntru rsdit, i
'Cum c nu se va schimb gândul

lor în veac.

11. Pentruc din început a fost

smân blestemat, nici pentruc

te lemi de cinevâ le dai iertare p-
catelor lor.

12. C cine va zice ie : ce ai f-

cut? Sau cine va stâ împrotiva ju-

decii tale? Sau cine va face Vin
ie de neamurile cele pierite care

le-ai fcut, tu? Sau cine va veni iz-

bândifor asupra fa pentru oamenii

cei nedrepi?

13. C nu este Dumnezeu afar

de tine, care s aib grij de toate,'

ca s ari c nu cu nedreptul ai

judecat.

14. Nici împrat, nici tiran va pu-

teâs caute cu ochii asupra ta pen-

tru cei ce i-ai pierdut.

15. Ci drept fiind tu, cu dreptate

toate le cârmueti, c strein lucru

socoteti puterii tale s osândeti

pre cel ce nu frebtie a se pedepsi

16. C puterea fa este începutul

dreptii, i pentruc eti Stpân a

12. 10. Eîfcc 23, 30} fl 2 Lege 7, 23.

13. 1 Petru 6, 7.

toafe> acestea faci ca s ieri tuturor.

1.7. C putere ari tu, cel ce nu

te încrezi, c dup svârirea pu-

terii îi ari triea, i întru cei ce

cunosc, îndrznirea aceasta o mu-

stri;

18. Iar tu cel ce stpâneti preste

putere, cu blândee judeci, i cu

mult îngduin ne cârmueti pre

noi, c la line este puterea când

vrei.

19. i ai învat pre poporul tu
prin lucruri ca acestea, c se cade

s fie drept i Iubitor de oameni,

i bun ndejde ai fcut fiilor ti,

c le dai s se pociascâ de p-
cate.

20. C de vreme ce pre vrjmaii
fiilor ti, cei ce erau vinovai de

moarte, cu atâta rugciune i umi-

lin i-ai certat, dându-le vreme i
loc, prin care s se mântuiasc de

rutate.

21. Cu cât luare aminte ai jude-

cat pre fiii ti, cu a crora prini
jurmânturi i legturi ai fcut pen-

tru fgduini bune.

22. Deci când ne ceri pre noi,

pre vrjmaii notri de zece.mii de

ori îi bai ca s avem grij de bu-

ntatea ta judecând; iar noi când

ne judecm, ateptm mil.

23. Pentru aceea i pre cei ce au

trit întru nebuniea vieii cu slrâm-

btafe, prinlr'ale lor urâciuni i-ai

chinuit.

24. C pre^cile_ rtcirii departe

au rtcit, dumnezeigsocofind a fl

cele' ce i între dobitoacele vrjma-

ilor sunrnecinsfite,^.înelându-se

ca pruncii cei fr de înelepciune.

25. Pentru aceea ca pruncilor ne-

înelepi, le-ai trimis judecat de

batjocur;

26. Iar cei ce prin necazuri i
prin certri nu's'au îndreptat, dreap-

ta judecat a lui Dumnezeu vor

simi.
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27. C de cele ce ei, când peau
rele se scârbeau de cele ce le so-

coteau a fî dumnezei, când au vzul
c cu acelea se ceart, au cuno-

scut pre Dumnezeul cel adevrat,

pre care odinioar au fost tgduit
c l>au cunoscut; pentru aceea o-

sânda cea mâi de pre urm a ve-

nii asupra lor.

CAP. 13.

Mustrarea celor fr de Dumnezeu i
nebunia închinrei la idoli.

C deeri sunt to}i oamenii din

îire, cari nu cunosc pre Dum-
nezeu, de vreme ce din buntile
cele ce se vd n'au putut s cunoa-

sc pre cel ce este, nici luând a-

minte la lucruri n'au cunoscut pre

meter.

2. Ci sau focuî, sau vântul, sau a-

erul cel iute, sau cursul stelelor,

sau apa cea puternic, sau lumi-

ntorii cerului au socotit c sunt

dumnezei cârmuitori lumei.

3. Care lucruri pentruc se de-

sftau cu frumuseea lor, le soco-

teau c sunt dumnezei, cunoasc,

cu cât decât acestea este mai bun

Stpânul; c el cel ce însu este

începtorul frumuseei le-au fcut

pre acelea;

4. Iar de se minuneaz de putere

i de lucrare, s îneleag dintr'a-

cestea, cu cât este mai puternic cel

ce le- au fcut pre ele.

5. C din mrimea frumuseei fp-

turilor, dup socoteal se cunoate
fctorul lor.

6. Ins i frumuseea fpturilor

în lucrurile acestea are puin- ponos,

c doar ei rtcesc cutând pre

Dumnezeu, i vrând s'l afle.

7. C întru lucrurile lui petrecând

cearc, i se încredineaz cu ve-

derea, c lucrurile cele ce se vd
sunt bune.

13. 1- Rom. 1, 21. 2. H 2 Lege 4, 19.

8. Ci nici acetia nu sunt vred-

nici de iertare.

9. C de au putut atâta cunoate,

ca s poat socoti veacul, cum n'au

aflat mai curând pre Domnul ace»

slora.

10. Iar ticloi sunt, i între cei

mori ndejdea acelora, cari numesc
dumnezei lucrurile mâinilor ome-
neti, aurul i argintul cu meteug
lucrat, t închipuiri de dobitoace,

sau piatr de nici o treab, lucru

de mân veche.

ît. i de a tiat vre un mefer
de lemn din pdure vre un lemn
bun, i i-a ras cu meteug scortâ,

i cu meteugul su cum se cu-

vine a fcut vas de treab spre sluj-

ba vieei.

12. i lepdturile lucrului spre

trebuina hranei cheltuîndu-Ie, s'a

sturat.

13. i ce a rma dinlr'acestea,

neîiind de nici o treab, pentruc
este lemn strâmb l nodoros, luân-

du'l pre încet 1-a cioplit, t cu ti-

ina meteugului 1-a închipuit, i
l a fcut asemenea cu chipul de om.

14. Sau 1-a fcut asemenea vre

unui dobitoc prost, i ungându'l cu

roal, i zu vpseal rumeninâii'i

faa lui, i toat întinciunea lui

vpsindu-o presle tot.

15. i fcându'i aezmânt bun
în perete 1-a pus acolo înfrindu'l

cu cuie de fier;

16. Ins ca s nu caz, mai *na-

inte a socotit pentru el, fiindc nu'i

poale ajulâ, pentruc este chip i'i

trebuete ajutor;

17. Iar pentru âgonieiele i nun-

ile sale, i pentru fiii si se roag
i nu se ruineaz a gri ctre lu-

crul cel neînsufleit.

18. i pentru sntate chiam pre

cel neputincios, i penlru yiea rqa-

11. Ierem. 10. 3.

13. Isaia 44, 12,
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g pre cel mort, i pentru ajutor pre

cel ce nu poale ajufâ.

19. i pentru cltorie, pre cel ce

nici a sta nu poate, i penlcu câtig

i pentru lucrul mâinilor, i pentru

întâmplare, ajutor cere dela cel ne?

putincios cu mâinile*

CAP. 14/
Care a fost încejpufil idolilor i a în-

chinar lor, i ce ruti urmeaz
din închinare la idoli?

Iar altul vrând s mearg pre ap
i s clforiasc prin valuri cum-

plite, se roag la lemn mai putred

decâf luntrea care'l poart pre el.

2. C pre acela pofta câtigului

l a socotit, i meterul cu înelep-

ciune l-a cioplit.

3. A ta, Printe, purtare de grij

ocrmueîe aceasta, c ai dat în

mare cale, i în valuri crare ne-

riâcii.
,

,4. Artând c din tot lucrul poi

mân fuî, mcar i fr de meteug
d<? va infrâ cinevâ.

5. Ci ca s nu fie dearte lucru-

rile în(eîepciunci tale, pentru aceea

ija un lemn mic îi încredineaz

oamenii sufletele lor, i trecând fur-

tuna cu plut s'a mântuit.

6. C i Ja început, când au pie-

rit uriaii cei trufai, ndejdea Ui-

mei pre, plut scpând aii lsat vea-

cului "sâmânfâ neamului, cu a ta

mân fiind ocârmuit.

7- C binecuvântat este lemnul,

prin care s^face dreptate;

8. Iar cel fcut,de mân bleste-

mat este el, i cel ce
r

1-â fcut pre

el, c acesta l-a lucrai; iar cel pu-

tred s'a numit, dumnezeu.

9. C întocmai sunt urîfe lui Dum-
nezeu, i cel ce pgâneie, ii p-
gânfatea lui.

10. C ceeace s'a fcut, cu cel ce

o a fcut se vor pedepsi.

14- Eirc 13, 14. 6. Fac. 7, 7.
8. Psalm 113, 15.

lî. Pentru aceea i întru idolii

neamurilor va fi cercetare, c întru

fplura- lui Dumnezeu lucru de u-

râciune s'a fcut, i împiedecare

sufletelor oamenilor, i curs pi-

cioarelor celor.fr de minte.

12. C începutul curviei este gân-

direa la idoli; i aflarea lor este

stricciunea viejei.

13. C nici din începui n'au fost.

nici în veac nu vor îi.

14. C prin deart mrire a oa-

menilor a intrat în lume, i pentru

aceea scurt s'a socotit sfâritullor.

15.C cu amar jale întristându-se

tatl pentru fiul su cel degrab r-
pit, t'-a fcut chipul lui, pre care a-

tuncl ca pre un om mort, iar acum
ca pre un dumnezeu l-a cinstit i a

rânduit celor supui taine i jertfe.

16. Dup aceea cu vreme întrin-

du-se acest pgânesc obiceiu, ca o

lege s'a pzit, i din poruncile ti-

ranilor se dâ cinste celor cioplite.

17. i pre cei ce de fa nu puteau

s'i cinsteasc oamenii, pentruc l-
cuiau departe, chipul cel de departe

tiprindu'i, a fcut artat chipul îm-

pratului, pre care îi cinsteâ, ca, cu

sârguina sa pre cel ce nu erâ de

fa, s'! cinsteasc, ca i cum ar fi

de fa.
18. i spre cinstea acestora, i

pre cei ce nu tiau, i-a atras iscu-

sina meterului.

19. Pentruc vrând a plcea st-

pânitorului, s'a silit cu meteugul
su ca s fac asemnarea mai fru-

moas. > r >.

20* Iar mulimea înelându-se pen-

tru frumuseea lucrului, pre cel ce

mai 'nainte îl cinstea ca pre un om,
âcuin dumnezeii'l-au socotit.

'Si. i acestea au fost înelciune

vieei omeneti, c fiind oamenii sau

în primejdie, sau slujind tiraniei, nu-

mele acela, care altor lucruri nu se
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puteâ împrti, l-au pus pietrelor i
lemnelor.

22. Apoi, n'a fosf destul a rtci
înlru cunotina lui Dumnezeu, ci

i în mare lupt a nelinjei vieu-

ind, pe atâtea rele pace îe.nurneau.

23. C, sau pre îiii si omorând
îi jerî^au, sau taine ascunse, sau

nebuneti beii din obiceiuri streine

fceau.

24. i nici vieaa, nici nunile nu

le mai pzeau curate; ci unul pre

altul viclenind omoar, sau amgind
fac întristare.

25. Toaie amestecate sunt: sângele

i uciderea, furtiagul i vicleugul,

stricciunea i necredina, gâlceava

i jurmântul strâmb, i turburarea

celor bune;

26. Ne aducerea aminte de face-

rea devine, spurcciunea sufletelor,

schimbarea neamului, amestecarea

nunilor, prea curviea i necuriea€ ,

27». C închinciunea idolilor, cari
J

nici a, se numi nu ar trebui, este

începutul a tot rul i pricina i sfâr-

itul;

28.,, Cci, când se veselesc, sau

nebunesc, sau prorocesc minciuni,

sau triesc cu nedreptate, sau cu-

rând jur strâmb.

29. C cei ce ndjduiesc în idolii

cei fr de suflet, când jur strâmb

nu se tem c li se va dovedi nedrep-

tatea.

30. i pentru amândou, dup
dreptate se vor pedepsi, i pentruc

ru au îneles despre Dumnezeu, în-

chinându-se idolilor, i pentruc cu

nedreptate au jurat cu vicleug ne-

bgând seam de cuviin.

31. Pentruc nu puterea a celor

pe cari se jur, ci pedeapsa celor

ce greesc, prigonete pururea cl-

carea nedrepilor.

23. R 2 Lege 18, 10. 24. Ierem. 5, 8.

CAP. 15
Buntatea i puterea adevratului

Dumnezeu, înelciunea idololatriei,

Iar tu Dumnezeul nostru eti bun

i diept, îndelung rbdtor, i cu

mil cârmueti toate.

2. C de am i pctuit, ai ti

suntem noi cei ce cunoatem pu-

terea ta, i nu vom pctui, tiind

c ai ti suntem socotii.

3. C a te cunoate pre tine, drep-

tate desvârit este, i a ti puterea

ta, rdcina nemurirei este.

4. C nu ne-a înelat pre noi

socoteala meteugului celui ru ai

oamenilor, nici umbra zugrvituriior,

osteneala cea fr de road, chipul

cel întinat cu multe feluri de vp-
sele.

5. A crora vedere Ia cei fr de

minte spre batjocur vine, i pof-

> leie chipul mortului, vedere fr
J

suflare.

6. iubitorii celor rele vrednici sunt

s aib ndejdea într'acelea, i cei

ce le fac i cei ce ie poftesc i
cei ce se închin lor.

7. Ca olarul pmânt moaie cl-

când cu osteneal face spre slujba

noastr orice, i din acela pmânt
a fcut i vase curate de slujb, i
împrotiv toate asemenea, care vase

de ce treab s fie, judec olarul.

8. i cel zdarnic ostenitor face

zeu deert dintr'acela lut, cel ce

cu puin mai înainte din pmânt au

fost fcut, i dup puin se va în-

toarce iar de unde s'au luat, când

se va cere s dea suîietul, cu care

este dator.

9. Ci are el grije, nu pentruc

se ostenete, sau c are viea
scurt, ci se întrece cu meterii

cei de aur i de argint i urmeaz
pre faurii cei de aram î îi ine

cinste c face lucruri dearte.

10. Cenu este inima lui i de-
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cât pmântul mai slab ndejdea
Iui i decât lutul mai necinstit esie

vieaa lui.

11. C n'a cunoscut pre cel ce

l
:
au fcui pre el i pre cel ce i-au

însuîlat lui sufle! lucrtor i pre

cel ce i-au suflat duh de viea;
12. Ci a socoiil, c Vieaa noa-

ir este jucrie i traiul nostru târg

de câtig, c se cade, zic, ori de

unde i din ru a câtiga.

13. C acesta se tie pre sine,

c mai mult decât toi pcfuefe,
cel cc din lucru de pmânt face

vase spate, care lesne se sparg;

14. Ci to|i acetia sunt mai ne-

buni i mai ticloi decât sufletul

pruncului, vrjmaii poporului tu,

carii îl asupresc pre el.

15. De vreme ce pre to|i idolii

neamurilor i-au socotii dumnezei,

carii nici cu ochii nu vd, nici cu

nasul nu trag aer, nici cu urechile

n'aud, nici cu degetele mâinilor nu

pipe, nici cu picioarele nu umbl,
16. Pentruc om i a fcui pre

ei; i cel ce s'a împrumutat de duh

i-a zidit pre ei, c nici un om nu

poate s fac pre Dumnezeu ase-

menea siei.

17. Ci muritor fiind, mort face cu

mâîni frdelege, c mai bun este

el decât idolii si, c el este viu,

iar aceia nicidecum.

18.i dobitoacelor ceîor mai urîte

se închin, c alturându-se cu ne-

buniea, decât celelalte sunt mai rele.

19. Nici aâ frumoase sunt la

vedere între dobitoace, cât s le

poftim; iar ei au fugit i de îauda

lui Dumnezeu i de binecuvântarea

lui.

15. Psalm: 113, 12, 134, 30.

CAP. 16.

Pedepsele EgMptenilor pentru închina'

rea la idoli i facerile de bine

ale lui Dumnezeu asupra Evreilor.

Drept aceea pentru unele ca a-

cestea dup vrednicie s'au pe-

depsit, i prin mulime de jignii

s'au chinuit

2. i în locul pedepsei aceea bine

ai fcut poporului tu, cruia când

a poftit gustare nou, hran le-ai

gtit prepelie.

3. C aceia, poftind "hran, pen-

tru cele ce li s'au artat i li s'au

trimis, i deîa pofta cea de lips

s se întoarc; iar acetia puin
lipsindu-se, hran nou au gustat.

4. C se cdea celor ce fceau
lirnie s le vie lips de care s
nu poat scpa ; iar acestora nu-

mai s li se arate, cum se chinu-

iau vrjmaii lor.

5. Ccî~i când a venii preste ei

înfricoat mânie a hiarelor, i prin

mucarea erpilor celor cumplii

se prpdeau.
6. Ci nu pân în sfârit a rmas

mânica ta; dar numai câ"
J s se

învee, în puin vreme s'au tur-

burat, având semnul mântuirii, ca

s'i aduc aminte de porunca le-

gii tale.

7. C cei ce srîntorceau, nu prin

ceea ce vedeau se mântuiau, ci prin

tine Mântuitorul' tuturor.

8. i prin aceasta ai artat vrj-

mailor notri, c tu eti cel ce

mântueti âe 1ot rul.

9. C pre aceia i-au omorît rnu-

ctile lcustelor i ale mutelor i
nu s'a aflat leac sufletului lor, c
vrednici erau cu unele ca acestea a

se pedepsi;

10. Iar pre fii ti nici dinii b-
îaurilor celor veninai nu i-au biruit,

16. 2. Numere ll, 31. 3. Eire 8, 21;
5. Numere 21, 6. 6. 1 Cor. 10, 9,

9. Eire 8, 24; 10, 4. 10. Hpoca: 9, 7.
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cci mila fa viind i-a vindecat pre ei.

11. C spre aducerea aminte de

cuvintele fale se împungeau i de-

grab se mântuiau, ca nu czând în-

tru adânc uitare s îie înstreinaji

de facerea fa de bine.

12. C nici iarb, nici unsoare

nu i-a vindecat pre ei, ci cuvântul

tu Doamne, cel ce ioafe le vindec.

13. C tu stpâneti preste viea
i preste moarte i pogon* la por-

ile iadului i iar ridici.

14. i omul ucide cu rutatea sa,

i ieind duhul nu se va întoarce,

nici va aduce îndrt sufletul cel

luat.

15. Iar de mâna ta nu este cu

putin a scp.
16. C pgânii cari s'au] lepdat

a te ti pre tine, cu puterea brau-
lui tu au fost btui cu ploi stre-

ine i cu grindine i de ploi gonin-

du-se neîncetat, i de foc mistuin-

du-se.

17. C ce este mai minunat, mai

mult ardea îocul în ap, care toate

le stinge, pentruc lumea este a-

prfoare celor drepi.

18. C uneori se îmblânzeâ para

locului, ca s nu arz pre hiarele

cele trimise asupra celor necredin-

cioi, i ei vzând s cunoasc c
cu judecata îui Dumnezeu se go-

nesc.

19. Iar alte ori i în ap mai

mult decât este puterea locului ar-

deâ, ca s strice roadele pmântu-
lui celui nedrept.

20. C cu hran îngereasc ai

hrnit pre poporul tu i pâine gafa

ai trimis lor din cer îr de oste-

neal, care avea toat dulceaa dup
toat plcerea gustului.

21. C sfatul tu a artat ctre

fii dulceaa ta i precum pofteâ cel

13. fl 2 Lege 32, 39; Tovit 13, 2.

Qgl5. Iov 10, 7. Îl. Eire 9, 22-25.
20. Eire 16, 15; Numere 11, 7.

ce o mâncâ, aâ se îâceâ, precum

fiecine voia.

22. Iar zpada i ghiaa rbdâ fo-

cul i nu se topeâ, ca s cunoasc

c îocul cel arztor care strâluceâ

în zpad i în ploi, a mistuit ro-

durile vrjmailor.

23. i iar acela foc, ca s se

hrneasc drepii i-a Uitat pute-

rea sa.

24. Pentruc fptura slujind ie ce-

lui ce o ai fcut, se întinde spre pe-

deaps asupra celor nedrepi, i se

slobozefe spre facerea de bine pen-

tru cei ce ndjdîiesc spre tine.

25. Pentru aceea i atunci spre

toafe mutându-se, darului lu celui

a toate hrnitor slujeâ, spre vrerea

celor ce se rugau.

26. Ca s învee pre fiii ti, cari

i-ai iubit Doamne, c nu naterile

roadelor hrnesc pre om, ci cuvân-

tul tu ine pre cei ce cred ie.

27. C ceea ce nu se siricâ de

foc, de puin raz a soarelui în-

clzindu-se se topea.

28. Ca, cunoscut s fie, c mai

înainte de soare frebue a mânec
spre mulmita fa, i la rsritul lu-

minei a se rug ie.

29. C ndejdea celui nemulmi-
for, ca ghiaa de iarn se va topi,

i va curge ca apa cea de nici o

treab.

CAP. 17- /

Eghiftenii suferind întunerec de trei

zile cu frica, i cu mare '

groaz, cealalt parte a lumei' strlu-

cea cu lumin. ,

mari sunt judecile fale Doam-

ne i nespuse, pentru aceea su-

fletele cele necerfafe au rtcit.

2. C socotind s asupreasc pre

neamul cel sfânt cei frdelege, le-

gaii înfunerecului i legaii nopei

24, Eire 9, 14.

26. B. 2 Lege 6, 3; Mateiu 4, 4.
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cei lungi, închizându-se cu acope-,

remânturi, pribegi dela purtarea de

grije cea venic au czut.

3. Cci, când gândeau c se vor

pituiâ prin pcaieie cele ascunse,

acoperii cu întunecatul nor al ui-

frei, s'au risipit sp|imântai cu în-

fricoare i cu nluciri turburai.

4. C niei petera, ceea ce îi fi-

nei pre ei, i-a pzii fr de fric,

ci sunete furburându'i pre ei rsunau
prin prejur; i nluciri posomorite

se artau feelor celor suprate.

- 5. i nici o putere de foc nu pu-

teâ s lumineze, nici flacrele cele

strlucite ale stelelor suferea a lu-

mina acea întunecat noapte.

6. Ci se vedea la ei numai foc

grabnic plin de fric, t speriindu-

se da acea vedere ce nu se vedea,

cele ce se vedeau le socotea^ fî mai

rele.

7. i batjocorite meteugului vr-
jitoresc zcea, i surneia cea de

mare înelepciune, Ie era lor mu-

strarea cu batjocur.

8. C cei ce fgduiau c vor

gonî frica i {arborrile deia sufle-

tul înspimântat, acetia erau cu-

prini de fric plin, de rîs.

,9. Cci i când nici un lucru tur-

b^rjitor nu'i înfricoa pre ei, de tre-

cere^ iiiarelor i de uerarea erpi-

lor îngrozindu-se, piereau tremurând

i se lepdau a vedea aerul, de care

niciri nu puteau scpa.
10. C înfricoat lucru este, când

însu rutatea mrturisete i vi-

novete; \ pururea a luat cele

rele iindu-se cunotina.

11. C nimic nu este. frica, fr
numai lipsirea ajutorinelor celor de

la minte.

12. i când înluntru este mai

mic ateptarea, mai mare socote-

te neliina pricinei, ceea ce d
munca.

13. Iar aceia cari în noaptea cea

cu adevrat neputincioas, care i
din fundurile neputinciosului iad au

venit, fot acela somn dormind.

14. De o parte cu groaza nluci-

rilor se goniau, i de alt parte cu

lipsirea sufletului slbeau, c fr
de veste i când nu ateptau le-a

venit lor fric.

15. i dup aceasta, ori care c-
deâ acolo, se pzea închis în tem-

nia cea fr de fier.

16. C ori plugar de era cineva,

ori pstor, ori lucrtorul dela pu-

stie fiind apucat, rbda aceast ne-

voie de care nu se puteâ feri.

17. Pentruc cu un lan al întei-

fierecului toi erau legai.

13. Ori vânt uerând, sau glasul

pasrilor cel cu bun viers de pre

ramurile cele dese, sau repezi de

ap mergând cu sil, sau lovitur

cumplit de pietre surpate, alergare

cea nevzut a vitelor celor ce salt,

au glasul cumplitelor hiare celor ce

rcnesc i-au fcut de au leinat, au

rsunarea munilor, care se frânge

întru sine, îi îceâ s se sîâriasc

de fric.

19. C toaf lumea cu lumin lim-

pede se lumina, i cu neîmpiede-

cate lucruri se inea.

20. i numai ia aceia s'a, îndns

noapte grea, cari erau chipul întu-

nerecului, celui ce va s'i primea-

sc pre ei, i ei loruili erau mai

grei decât întunerecul.

CAP. 18.

Urmarea pedepselor Eghiftenilor i
ieirea Evreilor din Eghipet.

i la cuvioii ti mare lumin era,

, al crora glasul îl auziâ, iar chi-

pul nu'i vedea.

2. i pentruc nu ptimiau i ei

acelea, îi fericea pre ei, i muli-

17. 7. Eire 8, 7. 18. I- Ieite 10, 23.
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mea penlruc nu'i izbândesc pen-

tru asupreiele cele mai dinainte i
se rugsu s'i ierte de relele ce

le au fost fcut.

3. Pentru care ie-ai dat ior stâlp

de foc arztor, care s'i poviriasc
întru acea cltorie netiut, i soare

fr de stricciune ai dat acestei c-
ltorii iubitoare de cinste.

4. C vrednici erau -aceia a se

lipsi de lumin i a se pzi întru

întunerec, cei ce au pzit pre fiii

ti închii, prin cari trebuia s se

deâ veacului nestriepta lumin a

legii.

5. i când s'au sftuit ei s o-

moare pruncii celor cuvîoi, un fiu

s'a pus sf?r, i s'a mântuit, spre

mustrarea lor le-ai luat ior muli-

mea fiilor, i pre tofi odat i ai pier-

dut în ap mare.

d. Noaptea aceea mai 'nainte a

fost cunoscut prinilor notri, ca,

cu adevrat s tie la ce jurmân-
luri au crezut, i ndjduind întru

acelea, s se veseleasc.

7. Iar poporul tu a vzut i mân-

tuirea, celor drepi i pierirea vrj- i

maiior.

8. C precum ai pedepsit pre îm-

protivnici cu aceia, aa pre noi che-

mându-ne ne ai mrit.

9. C întru ascuns jertfeau cuvi-

oii fiii celor buni, i legea Dum-
nezeirii întj'un gând o au pus, a-

semenea acestora, i buntilor i
primejdiilor s nV "prtai sfinii,

|

cântând laudele prinilor.
!

10. far strigarea cea neîntocmit
j

a vrjmailor rsuna, i du jale se

purtau pruncii plângând.

11. Cu aceeai pedeaps pedep-

sindu-se robul i stpânul, prostul

i împratul aceleai ptimind.

12. Toi împreun chemând moar- i

tea, aveau mori nenumrai, c nu

ajungeau cei vii a'i îngropâ, de vre-

me cs înfr'o- clipeal cea mai mare

parte a neamului lor a pierit.

13. C cei ce toate nu le-au cre-

zut pentru fermecluri.i când le-au

pierit cei întâiu nscirji au mrtu-
risit, c poporul este fiul lui Dum-
nezeu.

14. C lina tcere cuprinzând toa-

te, i noaptea cu repedea ei curgere

mijlocind.

15. Cuvântul tu cel atotputernic

din cer, din scaunele împrteti
cumplit rsboinic în mijlocul p-
mântului celui de pierit a srit.

16. Sabie ascuit purtând porun-

ca ta cea nefarnic, i stând â

umplut toate de moarte, i pân la

cer ajungeâ, i sta pre pmânt.
17. Atunci îndat nlucirile visu-

rilor groaznic i-a-u turburat pre ei,

i înfricoeri fr de veste au si-

tut asupra lor.

18. i aitul aiurea zcând jum-
tate mort, arta pentru ce pricin

moare.

19. C visele care i-au turburat

pre ei, mai "nainte au artat acea-

sta, ca s nu piar nefiind pentru

ce ptimesc ru.

20. i s'a atins i de drepi is-

pita morii, i au pierit muli în pu-

stie, ci nu îndelung a inut mâniea.

21. C grbind brbatul cel ne-

vinovat, i-a aprat arma slujbei' sale

rugSciu? ea, i îmblânzirea tmâerii

aducând a sttut împrofiva mâniei,

i sfârit a pus primejdiei morii,

artându-sc pre sine a fî robul tu.

22. i a biruit mulimea nu cu

tria trupului, nfci cu lucrarea ar«

melor, ci cu - cuvântul a supus pre

ucigtorul, pomenind jurmânturile

prinilor i legturile.

23. C fiind grmad de mori

zcând unii preste alii, stând la

3. Eire 14, 24; Ps. 77, 17.

o. Eire 2, 3; 14, 27. 21. Num. 16, 46.
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mijloc, a pofolit mâniea i a despr-

it calea cea de- ctre cei vii.

24. C în vemânt lung pân la

clcâe erâ toat podoaba i mri-
rea prinilor, în sptur de piatr

cu patru rânduri, i mrirea ta pre-

ste stema capului lui.

25. La acestea a încetat ucigto-

rul, i s'a temut de acestea, c nu-

mai singur ispita mâniei erâ de-

stul.

CAP. 19.

Picrirea celor frdelege i mântuirea
drepilor.

Iar celor necredincioii pân ia sfâr-

it le-a sttut mânie nemilostiv.

2. C tieau mai 'nainle ale lor i
cele viitoare, c lsându'i ei s se

duc, i cu sârguialâ petrecându'i,

prându-le ru, au alergai dup ei.

3. C înc în mâini având plân-

surile, i plângând la mormânturile

morilor, alt gând nebunesc au luat,

i pre cari rugându'i, i-au scos pre

acetia ca pre nite fuglori îi go-

neâ.

4. C'i trgeâ pre ei la aceasta

pedeapsa de care erau vrednici, i
de cele ce mai 'nainle s'au întâm-

plat, i-au uitat ca s se plineasc

pedeapsa ce Hpseâ din nevoile lor.

5. i poporul tu minunat s trea-

c, iar aceia neauzit moarte s
afle.

6. C toat fptura dup felul su
deplin de sus se cârmuiâ, ca s
slujeasc poruncilor tale, ca fiii ti

s se pzeasc nevtmai.

7. Norul umbreâ tabra, i din

apa, care mai 'nainte erâ acolo s'a

vzut pmânt uscat, din marea Ro-

ie cale fr de piedic, i câmp
cu pajite din valuri silnice.;

8. Prin care tot neamul a trecut,

pre cari i a acoperit mâna ta, v-
zând minunate minuni.

9. Cci ca nite cai au pscut,

i ca mieii au sltat, ludându-te

pre tine Doamne, cel ce i-ai mân-

tuit pre ei.

10. C înc îi aduceau aminte de

cele ce s'au fost întâmplat în p-
mântul nemerniciei lor, cum pmân-
tul în loc de a nate vite, a scos

muite, si în loc de peti, a vrsat

rîul mulime de broate.

11. i mai pre urm au vzut i
natere nou de pasri, când fiind

purtai de poft au cerut mâncri
desftate.

12. C spre mângâierea lor s'au

suit dela mare prepelie, i aceste

pedepseau venit preste cei pctoi
nu fr de semne, cari mai 'nainte

au fost cu puterea trsnetelor, c
cu dreptul ptimeau pentru rut-
ile lor.

13. C foarte grea ur a meteu-
git asupra nemernicilor, c alii pre

oameni necunoscui ce veneau nu'i

primeau, iar acetia pre nemernicii

cei dela ei, cari le fceau bine i-au

supus robiei.

14. i nu numai aceasta, ori ce

socoteal fie despre aceasta, c a-

ceia cu pizm primiau pre cei streini,

15. Iar acetia dup ce cu bucurie

au primit pre oamenii, cari împreun
cu ei erau prtai acelorai drep-

ti, cu cumplite' necazuri i-au asu-

prit.

16. i au fost btui i cu orbire,

precum aceia la uile dreptului a-

celuia când cu foarte mare întune-

ric fiind cuprini, fiecare ieirea u-

ilor sale o cutâ.

17. C stihiile prin sine împre-

unândx se, ca coardele la o alut
schimb numele cântecului, mcar
c glasul pururea rmâne, care lu-

1Q. 3. Eire 14, 5. 11. Eire 16, 13.
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Cru din vederea cea adevral a ce-

lor fcute se poale vedeâ.

18. C cele de niscai în cele de

ap se mulau, i cele ce înnoiau, tre-

ceau pre pmânt.
19. Focul ardea în ap preste pu-

terea sa, i apa cea sfrngtaarcnu'i

aducea aminle de puterea sa.

20. Flacra crnurile dobitoace-

lor celor siriccioase, carf umblau
împreun nu le topeâ, nici felul de

hran nemuritoare, care se topea

ca i ghiaa.

21. C întru toate Doamne ai m-
rit pre poporul tu i l-ai înlat,

i nu l-ai trecut cu vederea, ci în

toat vremea i în tot locul stai

lâng el.

OASTEA MELEPGiUEl LUI ISUS FIUL LUI SlM

CAP. 1.

Lauda înfelepciunet i a temerei de
Dumnezeu.

Toat înelepciunea este dela Dom-
nul, i cu el este în veac.

2. Nisipul mrilor i picturile

ploii i zilele veacului, cine !e vâ

numr?
3. înlimea cerului i limea p-

mântului, i adâncul i înelepciu-

nea, cine le va cercâ?

4. Mai 'nainte de toate s'a zidit

înelepciunea, i înelegerea minei

din veac.

5. Izvorul înelepciunei este cu-

vântul lui Dumnezeu întru cele în-

nalte, i cile ei porunci venice.

6. Rdcina înelepciunei, cui s'a

descoperit? i meteugurile ei, cine

le a cunoscut?

7. Unul este înelept înfricoat

foarte, cel ce ade pre scaunul su.

8. Domnul, el o au zidit pre ea, i
o au vzut, i o au numrat pre ea,

i o au revrsat preste toate lucru-

rile sale.

9. i preste tot trupul dup d-
ruirea sa, i o au dat pre ea celor

ce'l iubesc pre ei.

10. Frica Domnului, mrire i la-

ud i veselie i cunun de bucurie.

11. Frica Domnului va desîtâ i-

nima, i va dâ veselie i bucurie

i lungime de zile.

12. Celui ce se teme de Domnul,

bine îi va îi întru cele mai de pre

urm, i în ziua sfâritului su va

afl har.

13. începutul înelepciunei este a

se teme de Dumnezeu, i cu cei

credincioi în mitras s'a zidit îm-

preun cu ei.

14. i cu oamenii temelia veacului

au încuibat, i cu smâna lor se

încrede.

15. Saiul înelepciunei este a se

teme de Domnul, i îi îmbat pre

ei din rodurile sale.

16. Toai casa lui o va umpleâ

de cele ce poftete, i cmrile lui

de rodurile ei.

17. Cununa înelepciunei îrica Dom-
nului care odrslele pacea, i vin-

decare de însntoare; i au vzui

i o au numrat pre ea.

18. tin i cunotin de îne-

legere ca ploaia a vrsat, i a în-

niat mrirea celor ce se in de

dânsa.

19. Rdcina înelepciunei este a

se teme de Domnul, i ramurile ei

lungime de zile.

1. 17. Ps. 110, 0; Pilde i, r, 9, 10.
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20. Frica Domnului gonete p-
catele, i la cine petrece, întoarce

dela acela mâniea. >

21. Mâniea nedreapt nu se va

puteâ îndrept, c pripa mâniei lui

cdere este lui.

? 22. Pân la o vreme va sukri cel

îndelung rbdtor, dup aceea va

rsri lui veselie.

23. Pân ia o vreme îi va as-

cunde cuvintele sale, l buzele ce-

lor credincioi vor gri sfatul lui.

24. kitru vistieriile înelepciunei

sunt pildele tiinei; iar urâciune

este celui pctos evlavia lui Dum-
nezeu.

25. Pofteti înelepciune? ine po-

runcile, i Domnul o va dâ pre

ea ie.

• 26. C înelepciunea i învtura
este frica Domnului, i plcute sunt

lui credina i blâridefele.

27. Nu fii necreztor fiicei Dom-
nului, i s nu te apropii la el cu

inim îndoit.

28. Nu te farnici în gurile oa-

menilor, i buzelor tale iâ aminte.

29. Nu te înl pre iine, ca s
nu cazi, i s aduci necinste sufle-

tului fu.

30. i s descopere Domnul cele
: ascunse ale tale, i în mijlocul a-

dunrei s te surpe pre tine.

31. Pentrucâ nu le-ai apropiat la

frica Domnului, i inima fa este

plin de vicleug.

CAP. 2.,

îndemnuri la rbdare; roadele temerii

de Dumnezeu i /pedeapsa

necredincioilor,

Fiule 1 Când vrei s le apropii s
slujeti Domnului Dumnezeu, g-

tete'i sufletul tu spre ispit.

2. Indrepteaz'i inima ta, i rabd

i s nu te grbeti în vremea ve-

nirei.

3. Lipefe-te de dânsul i nu fe

d^prtâ, ca^s creti întru cele de

apoi ale fale.'

4. Tot ce se va întâmpl ie, pri-

mete, i întru schimbrile smere-

niei tale deprteaz dela tine mâniea.

5. C în foc se lmutrete aurul,

iar oamenii cei primii, în cuptorul

smereniei. >

6: Crede lui, fi va ajuta ie,

îndrepieaz cile fale i ndjdu-
ete spre dânsul.

7. Cei ce v temei dc Domnul,

ateptai mila lui, i nu ^y abatei

ca s nu cdei. ,

8. Cei ce v temei de Domnul,

credei lui i nu va cdeâ plata

voastr.

9. Cei ce v temei dc Domnul,

ndjdui cele bune i veseliea vea-

cului i a milei.

10. Uîfai-v !a neamurile' cele din

început i vedei, cme'va ndj-
duit spre Domnul i s'a ruinat?

11. Sau cine a petreeu| în Jrica

lui i a fost prsit? Sau cine 1-a

chemat pre el i a fost trecut cu

vederea?

12. Penfruc îndurtor i milo-

stiv este Domnul i iart pcatele i
mântuefe in vremea necazului.

13. Vai inimilor5 celor fricoase 1

i mâinilor celor slabe i pcto-
sului, care rumbl pre dou crri.

14. Vai inimii cei slabei C nu

crede, pentru aceea nu se va aco-

peri.

15. Vai vou celor ce ai pierdut

rbdarea 1 i ce vei face, când va

cerc Domnul?

16. Cei ce se tem de Domnul, nu

vor fl necrezfori cuvintelor lui, i
cei ce'l iubesc pre el, vor pzi cile

lui.

17. Cei ce se tem de Domnul, vor

cut bunvoina lui, i cei ce'l iu-

besc pre el, vor plinllegea,

18. Cei ce se tem de Domnul,
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vor gti inimile lor, i înaintea lui

vor smeri sufletele lor.

19. S cdem în mâinile Dom-
nului i nu în mâinile oamenilor.

20 C precum este slava lui,

aa esie i mila lui.

CAP. 3.

J)atoriile fiilor, ctre prini i bine-

cuvântarea acestora. Inima împietrit

sc hulete; iar cea îneleapt i milo-
" stiva se laud.

Pre mine tatl ascuîtai-m fiilor

i aâ facei, ca s v mântuii.

2. C Domnul au mrit pre tat

întru feciori i judecata mumei o au

întrit întru fii.

3. Cei ce cinstete pre tat, seva

curi de pcat. „

4. i ca cel ce strânge comori aâ
este cel ce cinstete pre muma sa.

5. Cel ce cinstete pre fat vese-

lî-se-va de fii, i în ziua rugciunei

sale se va auzi.

n
6. Cel ce mrete pre tat se va

îndelung în zile, i cel ce ascult

de Domnul va odihni pre muma sa.

7. Cel ce se teme de Domnul
cinsti vâ pre tatl su i ca stpâ-

nilor va sluji celor ce l-au nscut

pre el.
. ;(,

8. Cu fapta i cu cuvântul cin-

stete pre tatl tu i pre muma
ta, ca s vie ie binecuvâgare dela

dânii.

9. C binecuvântarea tatlui în-

trete casele fiilor, iar blestemul

mumei desidcineaz temeliile.

10. Nu te mri întru necinstea

tatlui tu, c necinstea tatlui tu
nu'i este ie mrire.

11. C mrirea omului este din

Cinstea tatlui su i ocar fiilor

este muma necinstit.

,12. Fiule 1 Sprijinete pre tatl

3. 3. Eire 20, 1 ; R 2 Lege 5, 16; Mateiu 15, 4.

12. Efes. 6, 3.

tu la btrânee i nu'l mâhni pre

el în vieaa lui.

13. i de'i va pierde mintea în-

gdueieT i nu'l necinsti pre dân-

sul, cu toat tria ta.

*'

A

14. Penfruc milostenia tatluinu
va fi uitat, i în locul ptatelor se

va zidi casa ia.

15. In ziua necazului tu adu-

ce'i-va aminte de fine, ca ghiaa

când este senin, aâ se vor topi

pcatele tale.

16. Ca uri hulitor este cel ce pr-
sete pre lat, i blestemat de Dom-
nul este cel ce mânie pre rhiima sa.

17. Fiule 1 Cu blândee svârete
lucrurile tale i de omul cel primit

te vei iubi.

18. Cu cât eti mai mare, cu atâta

mai mult te smerete, i înaintea

Domnului vei afl har.
5

19. C mare este puterea Dom-
nului i de ctre cei smerii se m-
rete.

20. Cele mai pre sus de tine nu

ie cut i cele mai tari decât tine

nu le cerc nebunete.

21. Cele ce s'au poruncit ie. ace-

lea cu cuviin le cuget, nu'i

sunt de treab ie -cele ascunse.

22. In lucrurile cele dearte nu

ispiti mult, c mai mult decât este

priceperea omului s'a artat ie:

23. C pre muli i-au
;

îrielal p-
rerea iot i socoteala rea' a fcut

s alunece cugetele lor.

-

24. Inima vârtbas ru va pi
mai pre urm.

1 25. i ceî ce iubete primejdiea,

va cdea înfr'însa.

26. Inima vârtoas îrigireuiâ-sc-va

de osfenele, i cel pctos va ada-

oge pcate preste pcate.

27. In aducerea trufaului nu esie

vindecare, c rsadul pcatului s'a

rdcina! într'însuî.'

28. Inima celui înelept va cuget
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pilda, i urechia celui asculttor,

poifa celui înelept. .,

29. Focul arztor îl va .-stinge apa,

i milostenia ya curl pcatele.

30. Cel ce rspltete daruri îi

aduce aminte dup aceasta, i în

vremea cderei va afiâ întrire.

CAP. A.

îndemnare spre milostenie i spre în-

elepciune, artând folosinele lor.

Fiulel Vieaa sracului *s nu o

lipseti, i ochii celor lipsii nu'i

face s atepte.

2. Sufletul flmând s nu'l întri-

stezi, is nu urgiseti pre om când

are lips.

3. Inima necjit nu o turbur, i
nu îniârziâ a d celui lipsit.

4. Rugciunea celui necjit nu o

lepd, i nu'ti întoarce faa fa de

ctre cel lipsit.

5. De ctre cel srac nu'i întoarce

ochiul, i nu d ioc omului s te

blesteme.

6. C rugciunea celui ce te ble-

steam pre fine întru amrciunea
sufletului su, ova auzi cel ce l-au

fcut pre el.

7. 4ubit te f adunrei, i celui

mai mare smerete capul tu.

8. Pleac sracului urechea fa, i
cu blândee rspunde lui cele de

pace.

9. Scoate pre cel npstuit din

mâna celui ce'l nptuete, i s
nu slbeti de inim când judeci.

10. Fii celor sraci ca un fat, i
în loc de brbat mumei lor.

11. i vei fî ca fiul celui prea în-

nalt, i te va iubi mai mult muma fa.

12. Înelepciunea înal pre fiii

si, i primete pre cei ce o caut
pre ea.

13. Cel ce o iubete pre ea, iu-

bete vieaa, i cei ce jmânec la

ea, se vor umpleâ de veselie.

4. 1. Tovit 4. 7. 20. Tovit 4, 7.

, 14. Cel ce o ine pre ea, va mo-
teni mrire i ori unde va merge,

îl va binecuvânta pre el Domnul.

15. Cei ce slujesc ei, sluji-vor ce-

lui sfânt, i pre cei ce o iubesc pre

ea, îi iubete Domnul.

16. Cel ce ascult de ea, judecâ-

va neamuri, i cel ce e apropie de

ea, va lcuî cu ndejde.

17. De vei crede ei, o vei moteni
pre ea. i vei ineâ rodurile ei.

18. C curmezi umbl cu dânsul

îniâiu, temere i fric va aduce pre-

ste el.

19. i'l va chinul pre el cu în-

vtura sa, pân ce va crede, su-

fletului lui, i'l va ispiti pre el în-

tru îndreptrile sale.

20. i iari se va întoarce drept

la el, i'l va veseli pre el i îi va

descoperi lui ascunsele sale.

21. Iar de va rtci, îl va prsi
pre el, i'l va di în mâinile cderii

Iui.

22. Pzete vremea i te ferete

de ru i pentru sufletul tu nu

te ruinâ.

23. C este ruine, care aduce

pcat i este ruine, care aduce

mrire i har.
!;

24. Nu luâ faa asupra sufletului

tu i nu te ruinâ de cderea fa.

25. Nu opri cuvântul fn vreme de

mântuire.

26. (H din cuvânt se Cunoate

înelepciunea i din graiurile limbii

învtura.
J

27. Nu gri împrofiva adevrului,

ci te ruineaz pentru neînvf-
tura ta.

{

28. Nu'i fie ruine a mrturisi

pcatele tale i nu te sili împro-

fiva curgerii rîului.

29. i nu te supune omului ne-

bun i nu luâ faa celui puternic.

30. Pân la moarte te lupt pen-

tru adevr i Domnul Dumnezeu se

va lupt pentru tine.



LUI ISUS FIUL LUI SIRAH 4-5-6 1201

31. Nu fii aspru cu limba ta i
lene întru lucrurile tale.

32. Nu fii ca un leu în casa ta

i nu necji cu mânie pre casnicii

ti.

33. S nu îje mâna ta întins a

lu i strâns a dâ.

GAP. 5-

Nu trebue a rmânea în pcat ndj-
duind în, averi i. în vârtute; nu fii

rtcind, ci statornic în calea

Domnului i înelept în cuvinte
;

nu fii clevetitor sau cu - dou limbi.

u ndjdui întru avufiile tale î
s-nu zici: am destule.

J2. Nu urmâ sufletului tu i t-

riei tale, ca s umbli în poftele inimei

tale.

3. i s nu zici: cine m va

smeri, sau cine m va supune? C,

Opmnul izbândind va izbândi a-

supra ta.

4. S nu zici: am pctuit i ce

mi „s'a fcut mie? C Domnul este

îndelung rbdtor.
5. Pentru curenie s nu fii fr

de fric, ca s nu adogi pcate pre-

ste pcate.

6. i s nu zici: mila lui este

mare, ya curî mulimea pcatelor

mele.

7. C mila i mânia dela el este,

i preste cei pctoi va odihni

mânia lui. 4
8. Nu întârzîeâ a te întoarce la

Domnul i nu lsâ din zi în zi.

9. C fr de veste va iei mâ-

niea Domnului i în vremea izbân-

direi te va pierde.

10. Nu ndjdui în avuiile ne-

drepte, c nimic nu'i vor folosi în

ziua judecii.

H. Nu vântur în tot vântul i
nu merge pre toat calea: aâ este

pctosul cel cu dou limbi.

Î2. Fii statornic întru cugetul tu
i_unul s fie cuvântul tu.

5- 19. lezecft. 7, 19; Pilde 11, 4, 28.

13. Fii grabnic a auzi i întru înde-

lungarea mâriiei grete rspunsul.

14. De tii, rspunde aproapelui

ru,' fande nu, punei mâna ta pre-

ste gura ta.

15. Mrirea i batjocura -este îri

vorb i limba omului este cderea
lui.

16. S nu te chemi oplitor, £cu
limba ta nu vicleni.

17. C preste fur este ruine [i

însemnare foarte rea preste cel cu

dou limbi.

18. Intre mare i între mic nu fii

necunosctor.

CAP. 6.

Despre ocar, însuirile prieteniei ce-

lei adevrate i rsplata celor ce

iubesc înelepciunea.

i în loc de prieten, nu te face

vrjma, c numele ru ruine

i ocar va moteni, aâ este pcâ£

tosul cel cu dou limbi.

2. Nu te mri întru |sfatul sufle-

tului tu, ca s nu se rpeasc ca

un taur suîletui fu.

3. Frunzele tale vei mânca î
rodurile tale vei pierde i vei ri
mâneâ ca un lemn uscat.

4. Sufletul ru piefde-va Jpre cel

ce'l are pre el, i'l va face bucurie

vrjmailor.

5. Gâtlejul dulce va înmuli pre

prietenii si i limba cea bine gri-

toare va înmuli închinciunile cele

bune.

6. Muli s fie, cari au pace |cu

tine, iar sfetnicii ti
t
s fie dintru

o mie unul.

7. De ai prieten, în^nevoe *sâ'l

aibi pre el i nu te încred<curând

lui.]

8. Pentru c este prietin pân l
o vreme i nu va rmâneâ în ziua

necazului tu.

9. i este prietin, care se întoarce

6- 2, Rom. 12, 18.

Biblia 76.
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la vrajb i certarea ocrii tale va

descoperi.

10. i este prietin so de mas
i nu vâ rmâneâ lâng tine în ziua

necazului tu.

11. i în cele bune ale tale va fi

ca i tine i cu slugile tale va în-

drzni.

12. De te vei smeri, va fi împro-

tiva la i dela fata ta se va a-

scunde.

13. De neprietînii ti le desparte

i de prietinii ti iâ'i aminte.

14. Prietinul credincios este a-

coperemânt tare: i cel ce 1-a aflat

pre el, aflat-a comoar.
15. Cu prietinul credincios nimic

nu se poate asemn i nu este

msur buntii lui.

16. Prietinul credincios este leacul

vieii i cei ce se tem de Domnui îl

vor afla pre el.

17. Cel ce se teme de Domnul
bine va fine.â prieteugul su, c
precum ei aâ i aproapele lui.

18. Fiule 1 Din tinereile tale a-

lege învtura i pân la cârun-

fefeie tale vei aflâ înelepciune.

19. Ca i cel ce ar i seamn,
apropie-te la ea i ateapt rodurile

ei cele bune.

20. C cu lucrarea ei pujin te vei

osteni i curând vei mâncâ din ro-

durile ei.

21. Cât de grea este celor neîn-

vai, i ce! fr de inim nu va

rmâneâ întru ea.

22. C piatra ispiiirei tale va fî

într'nsul i nu va zbovi a o le-

pda pre ea.

23. C înelepciunea dup nu-

mele ei este i nu la mulji este ar-
lat.

24. Ascult fiule 1 i primete în-

vtura mea i nu lepda sfatul

meu
25. i bag picioarele tale în o-

bezile ei i în lanjul ei grumazul

tu.

26. Suptine umrul tu i o poart
pre ea i s nu'i fie greu de leg-

turile ei. ^

27. Cu tot sufletul tu te apropie

la ea i cu toat~ puterea ta pze-
te cile ei.

*

28. Cearc-o i o caut, i se va

artâ fie, i dac o vei afl, s nu

o lai pre ea.

29. C mai pre urm vei aflâ o-

dihna ei, i se va întoarce ie întru

bucurie.

30. i vor fi ie obezile ei acop'e-

remânt de trie, i lanurile ei po-

doab de mrire.

31. C podoab de aur este în-

tr'însa, i legturile ei fire de la-

chint.

32. Ca i cu hain de mrire te vet

îmbrc cu ea, i cununa bucuriei

vei pune ie.

33. De vei vrea fiule, vei înv,
i de vei pune sufletul tu, iscusii

vei fî.

34. De vei iubi a auzî, vei primi

învtura, i de vei plec urechia

ta, înjelepf vei fi.

35. Intru mulimea btrânilor sti,

i cu cel în{elept te unete.

36. Tot graiul dumnezeesc pofte-

te a'l auzî, i pildele înelegerii s
nu treac dela fine.

37. De vei vedeâ înelept, mânec
la el, i pragurile uilor lui s le

roaz piciorul tu.

38. Cuget îniru poruncile Dom-
nului, i întru legea lui pururea s
gândeti.

39. El va întri inima ta, i pofta

înelepciunei fale se va dâ ie.

38. Psalm 1, 2.
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CAP. 7.

Povuiri despre ferirea faptelor rele

i frnicie. Respectul btrânilor,

datoriile prinilor ctre fii i a fi-

ilor ctre prini. îndemnarea
la milostenie.

Nu face rele, i nu te va prinde

pre fine rul.

2. Deprteaz-te dela nedrept, i
se va abale dela fine.*

3. Fiule î Nu semnâ pre brazdele

nedreptii, cci nu le vei secer

pre ele cu apte pri mai multe.

4. Nu cercâ dela Domnul stpâ-

nire, nici dela împratul scaun de

mrire.

5. Nu te face drept înaintea Dom-
j

nului, i înaintea împratului nu te

arlâ c eti înelept.

6. Nu cercâ s fii judector, ca

nu cumvâ s nu poi ridic nedrep-

tile.

7. Ca nu cumvâ s te sfieti de

îâa celui puternic, i s pui smin-

ieal întru dreptatea ta.

8. Nu pctuî asupra mulimei

celii, nici te amestec în gloat.

9. Nu te legâ de dou ori cu p-
catul, c i odat nu vei fi nevi-

novat.

10. S nu zici: la mulimea da-

rurilor mele va cutâ, i când le

voiu aduce acelea prea înaltului

Dumnezeu, le va primî.

11. Nu slbi în rugciunea ta, i
nu trece cu vederea a face milo-

stenie.

12. Nu râde de omul cel ce este

întru amrciunea sufletului su, c
este cel ce smerete i cel ce înalt.

13. Nu semnâ minciuni asupra

fratelui tu, nici împrotiva prietenu-

lui tu s nu faci aâ.
14. Nu voî a mini nici o min-

ciun, c minciuna deas nu este

bun.

15. Nu fii vorbitor în mulimea

7. 5. Iov 9, 2.

btrânilor, i nu pofforî cuvântul în

rugciunea fa.

16. nu urti lucrarea cea cu

osteneal, i lucrarea pmântului
cea fcut de cel prea înalt.

17. Nu te socoti împreun cu mul-

imea pctoilor, ajdu'i aminte, c
mâniea nu va zbovi.

18. Smerete sufletul tu foarte,

c izbânda celui necredincios foc

i vierme este.

19. S nu schimbi prietenul pen-

tru bani nicidecum, nici pre fratele

cel bun pentru aurul Sufir.

20. Nu te abate dela femeia bun
i îneleapt, c harul ei este mai
bun decât aurul.

21. Nu necji pre sluga, care lu-

creaz cu adevr, nici pre nimitul,

care îi d sufletul su.
22. Pre sluga îneleapt s o iu-

beasc sufletul tu; s nu'l lipseti

pre el de slobozenie.

23. Ai tu dobiioace? Socoteie-le

pre ele, i de sunt fie de folos, r-
mâe la tine.

24. Feciori ai? Inva('i pre ei, i
înduplec din pruncie grumazul lor.

25. Fete ai? Pzete trupul lor,

i s nu'{i ari vesel faa ctre ele»

26. Mrit'fi fata, i mare lucru

vei face, i dup brbat înelept o

mrit.
27. Muiere ai dup suflet? Nu o

lepd pre ea.

28. Cu toat inima cinstete pre

tatl tu, i de durerile maicii tale

s nu'i uii.

29. Adu'i aminte, c prin ei te-ai

nscut, i ce vei rsplti lor pre-

cum ei ie?

30. Cu tot sufletul tu te teme de

Domnul, i pre preoii lui cinste-

te'i.

31. Cu toat puterea iubete pre

cel ce te a fcut pre tine, i pre

slugile Iui s nu le prseti.

21. Levit. 19, 13. 28. Tovit. 4, 3.
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32. Teme-te de Domnul, i cinste-

te pre preot, i'i d patle lui pre-

cum s'au poruncii jie.
' v .

'

33. Pârg, i pentru pcat, i^da»

rul braelor, i jertfele sfineniei, i
pârga celor sfinte.

34. i celui srac întinde mâna
ta, ca s se svârasc bine cu-

vântarea ta,

35. Harul drii înaintea a tot cel

viu, t dela cel mort, s nu opreti

darul,

36. Nu te întoarce de ctre cei ce

se'lelesc, i cu cei ce plâng, plângi.

37. Nu te lenevi a cercet pre cel

bolnav, c dintr'acestea vei fî iubit.

38. Intru toate cuvintele tale adu'ji

aminte de cele mai depre urm ale

tale, i în veac nu vei pctui.

CAP. 8.

Nu te cert cu nimeni, nu despreul

pre cel ce se pocete, ascultarea

btrânilor, certarea pctoilor,
împrumut i chezie.

Nu te pricî cu cel puternic, ca nu

cumvâ s cazi în mâinile Iul.

2. Nule prici cu omul bogat, ca nu

cândvâ s pue asupra ta cumpna.
3. G pre muli i-a pierdut aurul,

i inimile împrailor !e-a plecat.

4. Nu te sfdi cu omul limbut, i
nu grmdi lemne preste focul lui,

5. Nu, glumi cu omul neînvat,

ca s nu se necinsteasc strmoii
ti.

6. Nu înfrunt pre omul, care se

întoarce dela pcat, adu'ti aminte

c fo|i vinovai suntem.

7. S £nu necinsteti pre om la

btrâneele lui, c i dintre noi îm-

btrânesc.

8. Nu te bucur de moartea vrj-

maului tu, adu'ji aminte c toi

murim.

9. Nu trece cu vederea vorbele

32, H 2 Lege 12, 19. 33. Levit. 2, 3.

3. 5. Numere ÎS, 15.

înelepilor, ci în pildele lor te a-

mestec,

10. C dela ei vei lu învturr

i a sluji celor mai mari.

11. Nu trece vorba celor btrâni,

c i ei au învat dela prinii lor.

12. C dela ei vei înv înjele?

gere, i în vreme de lips ad rs-
puns.

13. Nu aâ crbunii pctosului,

ca s nu arzi în vpaia focului lui.

14. S nu stai împrotiv de ctre

faa batjocoritorului, ca s nu
r
az|

ca un pânditor la gura ta.

15. Nu d împrumut omului celui

niai tare decât tine, i de'l vei îm-

prumut, socotete ca i cum ai fi

pierdui.

16. Nu chezui preste puterea ta;

iar de te chezueti, aibi grije ca

i cum ai plti.

17. Nu te judec cu judectorul,,

c dup mrimea iui vor judec lui.

18. Cu cel îndrzne nu mergi

în cale, ca s nu se îngreueze a-

supra ta.
v

.19. C el dup voea sa va face*

î vei pieri împreun cu nebunia lui.

""j* 20. Cu cel mânios nule sfdi, i
nu merge cu el prin pustie, cci ca

o nimic este sângele înaintea ochi-

lor lui, i unde nu vei aveâ ajutor,

te va ucide.

21. Cu cel nebun nu te sftuf, c.

nu va putea tinui cuvântul.

22. înaintea celui strein nu face

lucru de tain, c nu tii ce va fi.

23. Nu la tot omul îi art inima

ta, i s nu'i aduc ie har.

CAP. 9.

Povuiri cum s se poarte omul cu
muierile, prietenii i neprietenii*

Nu rvni muierea care este la sâ-

nul tu, ca s nu o învei asu-

pra la învtur rea.

2. S nu dai muierii sufletul tu,

ca s se suie ea preste puterea ta.
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3. Nu te întâmpin cu muierea

desfrânat, ca s nu cazi în Jafu-

rile ei.

4. Cu muierea cântrea s nu

îii adesea, ca nu cumva s te prinzi

cu meteugurile ei.

5. La fecioar nu te uitâ, ca s
iiu te sminteti întru podoaba ei.

6. S nu dai curveior sufletul tu,

ca sâ nu'i pierzi motenirea fa.

7. Nu te uitâ împrejur pre uliele

cetii, nici rtci în pustiile ei.

8. întoarce'i ochiul tu deia mu-

ierea frumoas i nu te uitâ la fru-

museea strein.

9. Cu frumuseea muierii muli

s'au înelat, c deîa ea iubirea, ca

i focul se aprinde.

10. Cu muierea mritat nicide-

cum s nu ezi în cas, i în pilde

s nu vorbeti cu ea bând vin,

11. Ca nu cumvas se plece su-

fletul tu spre ea, i cu duhul tu
s aluneci în pierire.

12. Nu prsî pre prietenul cel

vechiu, c cel nou nu este aseme-

nea lui.

13. Vin nou este prietenul nou,

de se va învechi, cu veselie îl vei

beâ.

14. Nu rvnî mrirea pctosului,

c nu tii ce va fî sfâritul lui.

15. S nu voiefi cele ce voiesc

cei necredincioi; adu'i aminte, c
pân la iad nu se vor îndrept.

16. Departe te ferete de omul

care are putere s te omoare, i nu

ie vei teme de frica morei.

17. i dac te vei apropiâ de el,

s nu greeti, ca s' nu'i iâ vi-

eaa fa.

18. S tii c prin mijlocul lau-

rilor treci, i pre aripile celei umbli.

19. Dup putina ta cearc pre cei

de aproape, i cu cei înelepi te

sfluete.

20. Cu cei înelepi s fie cuge-

9. 6. Pilde 5, 3. 9. 3 Imp. 11, 4.

ful tu, i toat vorba ta în legea

celui prea înalt.

21. Brbai drepi s fie oaspeii

ti, i în frica Domnului s fie la-

ud fa.

22. In mâna meterilor se va l-
ud lucrul, i povuiforul poporu-

lui înelept întru cuvântul su.
23. Groaznic este în cetatea sa

omul limbut, i cel dârz în cuvân-

tul su, urî-se-va.

CAP. IO.

Lauda stpânit ei înelepte. Despre fe-
rirea de sumeie. Sa nu se necinstea-

sc sracul cel drept, nici sâ se

laude bogatul cel pctos,

Judectorul înelept va înv pre

poporul su, i povuirea celui

înelept cu rânduial va fî.

2. Dup cum este judectorul po

porului, aâ sunt i slugile lui, i
cum este mai marele cefei, aâ
sunt toi cei ce lcuesc într'însa,

3. împratul neînvat va pierde

pre poporul su, i cetatea se va

lcuî prin înelepciunea celor pu-

ternici.

4. în mâna Domnului este stpâ-

nirea pmântului, i în vremea sa

va ridic pre cel folositor presie
dânsul.

5. In mân Domnului este spo-

rul omului, i pre faa crturarului

va pune mrirea sa.

6. Pentru toat nedreptatea s nu

te mânii pre aproapele, i nimic nu

face cu fapte semee.

7. Urît este înaintea Domnului

\ i înaintea oamenilor trufia, i dela

amândoi se leapd pcatul nedrep-

tei,

8. împria dela un neam la alt

neam se mut pentru sfrâmbfi
i pentru semeii i pentru avuii.

9. Pentruce se trufete pmântul

IO. 6- Levit. 19, 13.
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i cenua, c în viea am lepdat

cele dinluntru ale lui?

10. Boala îndelungat o fae dof-

torul, i împratul astzi este i
mâine va muri.

11. C murind omul, va moteni

erpi i hiare i viermi.

12. începutul trufiei omului este

a prsi pre Dumnezeu, i a'i în-

toarce inima sa dela cel ce l-au f-

cut pre el.

13. C începutul pcatului este

truîiea, i cel ce o tine pre ea va

plouâ urâciune.

1*4. Pentru aceea minunate certri

au adus Domnul, i i-au surpat pre

ei pân în sfârit.

15. Scaunele celor mai mari le-au

surpat Domnul, i au pus pre cei

blânzi în locul lor.

16. Rdcinile neamurilor le-au

smuls Domnul, i au rsdit pre cei

smerii în locul lor.

17. rile neamurilor le-au surpat

Domnul, i le-au stricat pre ele pân
la temeliile pmântului.

18. Uscaf-au dintru ei, i i-au pier-

dut pre ei, i au fcut s înceteze

de pre pmânt pomenirea lor.

19. Nu s'au zidit oamenilor trufia,

nici. urgia mâniei la naterile mu-
ierilor.

20. Smân cinstit, care este?

Smânja- omului.

21. Smân cinstit, 'care este?

Cei ce se tem de Domnul.

22. Smânj necinstit, care este?

Smâna omului.

23.Smân necinstit, care este?

Cei ce nu in poruncile.

24. Intre fra{i povuitorul lor cin-

stit este, i cei ce se tem de Dom-
nul înaintea ochilor lui.

25. Lauda celui bogat i a celui

cinstit i a celui srac, esfe frica

Domnului.

26. Nu este drept a batjocori pre

sracul cel înelept, i nu se cade

a mri pre omul cel pctos.
27. Cel mare i judectorul i ce!

puternic se va , mri, i nici unuî

dintru ei nu este mai mare decât

cel ce se teme de Domnul.

28. Robului celui înelept îi va

sluji cei slobozi, i brbatul îne-

lept nu va cârti când se dojenete.

29. Nu te face înelept când faci

lucrul tu, nu te mri în vremea

necazului tu.

30. Mai bun este cel ce lucreaz

întru toate decât cel ce umbl, sau

se mrete i este lipsit de pâine.

31. Fiule, întru blândee mrete
sufletul tu i îi d lui cinste dup
vrednicia lui.

32. Pre cel ce pctuete asupra

sufletului su, cine'l va îndrept?

i cine va cinsti pre cel ce'i face

de ocar vieaa sa ? ...
'

33. Sracul se cinstete pentru

tiina sa i cel bogat se cinstete

pentru avuiile sale.

34. Iar cel ce se laud întru sr-
cie, dar în avuie cu cât? i cel

neludal întru avuie, dar în sr-
cie cu cât?

CAP. 11.

Urmrile înelefciunei

i

Tn{elepciuneaînal( capul celui sme-

rit i'l face pre el s az între cei

mari.

2. S nu lauzi pre om pentru

frumuseea lui i „s nu te scâr-

beti de om pentru chipul lui.

3. Mic teste între cele zburtoare

albina i începutul dulceilor este

rodul ei.

4. Cu îmbrcmintea hainelor sfc

nu te lauzi, nici în. ziua mrirei sS

nu te trufeti, c minunate sunt

lucrurile Domnului i ascunse fap-

tele lui între oameni.

28. Pilde 17, 2. 30. Pilde 12, 9.
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5. Muli tirani au sttut pre p-
mânt, iar cel de care nu se gân-

deâ a purfaf stema.

6. Mulfi puternici sVu necinstit

foarte i cei mrei s'au dat în

mâinele altora.

7. Mai'naihfe de ,ce vei cercâ, nu

huli, cunoate întâiu i atunci doje-

nete.

8. Mai'nainte de ce nu vei auzî,

nu rspunde ; i în mijlocul cu-

vintelor nu adogi a vorbi.

. 9. Pentru lucrul, care nu'i este

de treab, nu le prici, i în judecata

pctoilor nu edea împreun.
10. -tFiulel Nu le cuprinde cu

multe lucruri,

11. Cdete vei cuprinde cu multe

lucruri, nu vei fi fr de vin.

12. i de vei alerg, nu vei prinde,

i. de vei fugi, nu vei scpâ.

13. Este om, care se ostenete

i muncete -i se sârguete i cu

atâta mai mult se lipsete.

14. Este om slab, fr de ajutor,

lipsit de putere i împovrat de

srcie.

15. "i ochii Domnului -au cutat

spre el cu bine i l-au ridicat pre el

din smerenia lui i au înlat capul

lui i s'au mirat de el muli.

16. Cele bune i cele rele, vieaa

i moartea, srcia i avuiea dela

Domnu sunt.

17. Darul Domnului rmâne la

cei bine credincioi, i bunvoina
lui în veac bine va^porî.

18. Este om, care se îmbogete
din grija i pstrarea liii i aceasta

este partea ostenelelor iui.

19. Zicând : aflat-am odihn i
acum voiu mâncâ din buntile
mele.

20. i nu tie, c vremea trece

i va muri i le va ls pre ele al-

tora.

21. Sti în ce te-ai fgduit tu i

întru aceea îndeletnicete- te, petreci,

i întru lucru! tu sporete.

22. Nu te mirâ de lucrrile pc-
tosului, ndjduete în- Domnul i
rmâi întru osteneala la.

23. C lesne este înaintea Dom-
nului degrab i fr fle veste a îm-

bogi pre cel srac.

24. Binecuvântarea Domnului este

plata celui credincios, i înlr'un

ceas degrab rsare binecuvântarea

lui.

25. S nu zici : ce lips am eu ?

i care de acum vor îi buntile
mele?

26. S nu zici : destule am, pen-

tru ce s m mai necjesc de a-

cum?
27. In ziua buntilor este uitare

rutilor i în ziua rutilor nu

este pomenirea buntilor.

28. C lesne este înaintea Dom-
nului, în ziua sfâritului s deâ o-

muîui dup cile lui.

29. Rutatea ceasului face uitare

desftrilor i la sfâritul omului

se vor descoperi lucrurile lui.

30. Mai'nainte de sfârit pre ni-

meni s nu'l zici fericit, c în fiii

si se va cunoate omul.

31. Nu bga pre tot omul în casa

ta, c multe sunt meteugirile ce-

lui viclean.

32. Pofârniche vântoare în co-
ni, aâ este inima trufaului, i
ca iscoada privete cderea.

33. C cele bune le întoarce în

rele i viclenete, i pentru cele bune

te va huli.

34. Dintr'o scântee de foc se în-

mulete jarul, i omul pctos pân-

dete ..sângele.

35. Pzeie-ie de cel ru fctor,

c rele meteugete, ca nu cumvâ
s te fac s fii pururea de batjo-

cur.

36. Las pre cel strein s lcu-

iasc la tine, i'i va face turburrl,
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i le va înstreinâ pre fine deia ale

tale.

CAP. 12,
Binefacerile înelepciunii. Recunoa-

terea prietenului i a
neprietenului.

De iaci bine s ti cui faci, i vei

avea mulfmit pentru facerea

ta de bine.

2. F bine celui bine credincios,

i vei aîlâ rspltire, de nu dela el,

dela cel prea înalt.

3. Nu este bine celui ce pururea

petrece întru ruti, i nu d mi-

lostenie.

4. D celui bine credincios, t s
nu ajutoreti celui pctos.

5. F bine celui smerit, i nu dâ

celui necredincios.

6. Oprete pâinile iui i nu'î dâ,

ca nu cu acelea s se întreasc
asupra ta.

7. C îndoite ruti vei aîlâ în-

tru toate buntile, care vei face^lui.

8. Cci i cel prea înalt au urît

pre cei pctoi, i celor necredin-

cioi va rsplti cu izbând.

9. D celui bun, i nu ajut pre

cel pctos.
10. Nu se arat în fericire, care

este prieten, nici în cele rele nu se

ascunde vrjmaul.
11. Când este în bine omul, vrj-

maii |ui se întristeaz, iar când

este în,ru,i prietenul se desparte.

12. Nu crede vrjmaului tu în

veci; c îni,ce chip arama se rugi-

nete, aâ i rutatea lui.

13. i de se va smeri s umble ple-

cat, întrete'i suîleiul tu, i te p-
zete de el.

14. i vei fi lui, ca cel ce terge

oglinda, i vei cuuMie c n'a
;

le-

pdat toat rugina.

15. Nu'l pune s ste lâng tine,

ca s nu te împing pre tine, i s
ste el în locul tu.

12. 5. Galat. 6, 10.

16.S nu'l pui s az deadreapta

ta, ca nu cumvâ s caute scaunu

fu.i mai pre urm vei Qtnoafe
cuvintele mele, i de graiurile mele

te vei umili.

17. Cui va fi mil de descântto-

rul cel mucat de arpe
1

" i de toi

cei ce se apropie de hiar.

18. Aâ i de cel ce merge la o-

mui pctos, i se învlueie cu

pcatele Iui.

19. Un ceas va rmâneâ cu tine,

iar de vei îi fr de noroc,- nu va

rmâneâ cu tine.

20. i cu buzele sale te va îndulci

vrjmaul, i mulfe'i va opti, i'i

va gri bune.

21. Iar în inim va sftui s te

surpe în groap, cu ochii va l-
crma vrjmaul.

22. i de va afla vreme, nu se va

sturâ de sânge.

23. De se vor întâmpl ie rele

aflâ'l-vei pre el acolo înaintea ta,

cu ochii si va lcrmâ vrjmaul,
i, ca i cum i-ar ajut, va spâ*

supt picioarele fale.

24. Clti-va capul su, i va Jbafe

în palmile sale, i multe va opti,

i va schimba faa sa.

CAP. 13.

Primejdioas este unirea cu cel mândru
i bogat i puternic. Iubirea de

Dumnezeu i aproapele,

purtarea bogatulU-i cu cel srac.

el ce se atinge de smoal, mân-

ji-se-va, i cel ce se însoete

cu cel trufa, asemenea lui va fi.

2. Povar mai grea decât poi, s
nu ridici; aâ i cu cel mai tare

decât tine, i mai bogat nu te în-

soi.

3. Ce e împreun oala cu cl-

darea? Ea se va izbi i ea se va

sparge.

4. Bogatul a fcut sfrâmbfate, i
el s'a mâniat.
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5. Celui srac s'a fcut sfrâmb-
lafe, i el se roag de iertciune.

6. Pân îi vei fl de folos, va lu-

<:râ cu fine; iar de ie vei lipsi, te

va prsi.
,

7. De ai,, va tri cu tijie, i te va

deert, i nu'i va ft mil.

8. De eti lui de lips, te va în-

el, izâmbindu'i a râde.îi va d
ndejde. ,/

9. Grl-va ie bune, i va zice:

ce'ti trebuie? i te va ruinâ pre

line cu bucatele sale de dou sau

<ie frei ori, pân ce te va deert,
i mai pre urm va râde de tine.

10. Dup aceea te va vedeâ pre

tine, i te va prsî, i va clti cu

capul su asupra ta.

11. Iâ aminte s nu te îneli i
s nu te smereti întru veselia ta.

12. Când te chiam cel puternic,

i-te ca i cum te-ai ferî, i cu atâta

mai mult te va chem.
13. Nu ie vârî, ca s nu ie scoi

,

afar, nici st departe, ca s nu fii

uitat.

14. Nu lungî vorba cu el, nici cre-

de tuvinfelor celor multe ale lui.

~". 15'. C, cu vorba cea mult te va

ispiti, i ca i cum ar râde]tejva în-

treb.

16. Nemilostiv este cel ce nu'i

îine cuvintele, i nu va scp de

ru i de legturi.

17. Pzdte-te i foarte bine îi iâ

seama, c, cu cderea ta umbli.

18. Tot dobitocul iubete pre cel

asemenea sie, i fot omul pre a-

proapele su.
19. Tot trupul se însoete cu ceî

4e felul su, i omul cu cel aseme-
nea lui se va însoi

20. Au însol-se-va lupul cu mie-

lul? Aâ cel pctos cu cel cuvios.

21. Ce pace este leoaicii cu câi-

nele? i ce pace celui bogat cu cel

srac ?

22. Vânatul leilor sunt colunii în

pustie; aâ punea celor bogai,

sunt sracii.

23C Urîf este trufaului smerenia;

aâ urîf este brigafului sracul.

24. Pre bogat când se cltete,

îl reazim prietenii; iar pre cel s-
rac când cade, îl scot afar prie-

tenii.

25. Bogatul când alunec, muli
sunt cari îl sprijinesc, grit-a ce nu

se cdeâ, i l-a îndreptat pre el.

28. Ce! smerit a greit, i înc'l

i ceart pre el, grit-a înelepefe,

i nu } s'a dat loc.

27. Bogatul a vorbit, i toi au

fcut, i cuvântul lui pân la nori

l-a înlat.

23. Sracul a grit, i zic: cine

este acesta? i de se împiedic îl

rstoarn pre el.

29. Bun este avuiea ta cel ce

este fr de pcat, i rea este s-
rciea în gura celui necredincios.

30. Inima omului schimb faa lui

ori spre bune, ori spre rele.]

31. Faa vesel este semn, c i-

nima întru cele bune petrece; iar

aflarea pildelor este cugetare cu o-

steneal.

CAP. 14.

întrebuinarea bunurilor vremelnice.

Stpânirea limbei i deprinderea
înelepciunei. •

Fericit brbatul, care n'a alunecat

cu gura sa, i nu se rnete cu

mâhniciunea pcatului.

2. Fericit este, pre care nu'l vi-

novefe sufletul lui, i care n'a

czut dela ndejdea sa.

3. Brbatului ticit nu sunt bune
avuiile, i omului pizmtare pen-

tru ce sunt avuii?

4. Cel ce adun din sufletul su,
altora adun, i cu buntile lui

alii se vor desftâ.

5. Cel ce este lui ru, cui va fl
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bun? i nu se va veseli cu averile

sale.

6. Nimic nu este mai ru, decât

cel ce'i pismuete lui; i aceasta

este rspltirea rutii Iu!.

7. i de face bine, din uitare tace;

iar mai pre urm arat rutatea sa.

8. Ru este cel ce pismuete cu

ochiul, i cel ce'i întoarce faa, i
cel ce trece cu vederea sufletele.

9. Ochiul lacomului nu se satur

cu o parte, i nedreptatea celui ru
usuc sufletul.

10. Ochiul ru îi pismuefe pen-

tru pâine, i la masa sa va fi lipsit.

11. Fiule! Cât vei puteâ f'i bine

{ie i adu Domnului aduceri vred-

nice.

12. Adu'i aminte, c moartea nu

zbovete, i diata iadului mi s'a

artat ie.

13. Mai 'nainle de ce vei muri,

l bine prietenului, i dup cât po|i

întinde i d lui.

14. S nu întârziezi în ziua cea

bun, i partea poftei cei bune s
nu te treac.

15. Au nu altuia vei lsa trudele

tale, i ostenelele tales le împar|â

cu sori?

16. D i iâ, i'i sfinfete sufle-

tul tu; c în iad nu este a cut
desficiuni.

17. Tot trupul ca o hain se în-

vechete, c legtur din veac este

cu moarte a muri.

18. Ga frunzele cele ce înverzesc

în copac des, unele cad, altele rsar.

19. Aa este rodul trupului i al

sângelui, unul moare i altul se

nate.

20. Tot lucrul ce se stric, se sfâr-

ete, i cel ce'l face pre el se va

duce cu el.

21. Fericit brbatul, care întru în-

14. 9. Pilde 27, 20. 13. Tovit. 4. 7.

18. Isaia 40, 7; Iov 14, 1, 2; Iacov 1, lo.
20. Psalm 1, 1.

elepciune se va sfâri, i care cu

pricepere va vorbi.

22. Cel ce socotete cile ei în

inima sâ, i cele ascunse ale ei le

gândete.

23. Cel ce alearg dup ea ca un

iscoditor, i la cile ei privigheaz.

24. Cel ce se uit
?
pre ferestrile

ei, i la uile ei ascult.

25. Cel ce slluete aproape de

casa ei, va împlânt rui în pe-

reii ei, înfinde-va cortul su dup
mâinile ei, i se va sllui întru

odihna buntilor.

26. Pune-va pre fiii si supt aco-

peremânful ei, i supt ramurile ei

va petrece.

27. Scpâ-va supt dânsa de fier-

bineal, i întru mrirea ei se va

odihni.

CAP. 15.

Folosul iemerei de Dumnezeu i al ift-

elepciunei. Voina omului.

Hei ce se teme de Domnul, va face

^cele bune, i cel ce ine legea, o

va cuprinde pre ea.

2. i'l va întimpinâ pre el ca o

mum, i ca muierea tinerelelor îl

va primi pre el,

3. Hrni'l-va pre el cu pâinea în-

elegerei, i cu apa înjelepciunei îl

va adpâ pre el.

4. Rezemâ-se-va întru ea, i nu

se va clti, Jineâ-se-va de ea i nu

se va ruin.
5. i'l va înl pre el mai mult

decât pre cei de aproape ai lui, i
în mijlocul adunrei va deschide

gura lui.

6. Desftare i cunun de bucu-

rie, i nume venic va moteni.

7. Oamenii cei nebuni nu o vor

cuprinde pre ea, i brbaii cei p-
ctoi nu o vor vedeâ pre ea.

8. Departe este de trufie, i oa-

15. 3. Ioan 4, 10.
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menii cei mincinoi nu'i vor aduce

aminte de ea.

9. Nu esie frumoas lauda îri gura

pctosului, c nu este dela Dom-
nul trimis lui.

10. C întru înelepciune se va gri
lauda, i Domnul o vaîndrept pre ea.

11. S nu zici: c pentru Dom-
nul m'am deprtat, c cele ce el

le-au urît nu le voiu face.

12.S nu zici: c elm'au înelat,

c n'are el lips de omul pctos.
13. Toat urâciunea o au urît Dom-

nul, i nu este iubit& celor ce se

lem de dânsul.

14. El din început au fcut pre om
i l-aii lsat pre el în mâna sfatului

su.
15. De vei vreâ, vei finea porun-

cile i credina, i vei face cele bine

plcutlz.

16. Pus-au înaintea ta foc i ap,
i ori la care vei vreâ, vei linde

mâna ta.

17. Înaintea oamenilor este vieaa

i moartea i ori care'i ;va plceâ
se va d lui,

18. C mult este înelepciunea

Domnului; tare este el întru putere

l vede toate.

19. i ochii lui sunt preste cei ce

se tem de el, i el va cunoate tot

lucrul omului.

20. i nimnui ifau poruncit s
lucreze pgânete, i nimnui n'au

dat slobozenie s pctuiasc.

\f CAP. 16.

Creterea rea a copiilor. Mila Domnu-
lui spre cei buni. Pedeapsa necredin-

cioilor.

Nu pofti mulime de iii fr de

folos, nici te bucur de fiii ne-

credincioi.

2. De se vor înmuli, nu te bu-

cur de ei, de nu este frica lui Dum-
nezeu cu ei.

16. Ierem. 21, 8.

19. Ps. 33, 14 i 32, 18.

3. Nu crede vieei lor, i nu n-
djdui întru mulimea lor.

4. C mai bun este unul, decât

o mie, i a muri fr de fii, decât

a avea fii fr de frica lui Dum-
nezeu.

5. C un înelept va umplea ce-

tatea de lcuitori; iar neamul celor

necredincioi se va pustii.

6. Multe ca acestea am vzut cu

ochii mei, i mai tari decât acestea

a auzit urechea mea.

7. Intru adunarea pctoilor a«

âfâ-se-va foc; i în neamul nea-

sculttor s'a aprins mânie.

8. Nu s'a milostivit spre uriaii

cei de demult, cari s'au deprtat

întru tria lor.

9. N'a iertat pentru nemernicia lui

Lot pre cei ce i-au urît pentru tru-

fia lor.

10. Nu s'au fcut lui mil de nea-

mul pierzrei, care se înlase în-

tru pcatele sale.

11. Tot aâ cu cei ase sute de

mii de pedestri adunai întru învâr-

toarea inimei lor.

12. De va fi unul vârtos la cer-

bice, minune va fi de se va îndrept.

13. C mila i mânia la el este,

el poate s se milostiveasc i s
se mânie.

14. Precum este mult mila lui,

aâ este mult i certarea lui, pre

om dup faptele lui îl judec.

. 15. Nu va scp pctosul cu

rpirea, nici va întârziâ
r
rbdarea

celui bine credincios.

16. La toat ^milostenia va face

loc ; fiecine dup jfaptele sale va

17. S nu zici : de Domnul m
voiu ascunde, au dintru înlime
aduce'-vâ cinevâ aminte de mine?

18. Intru popor mare nu m voiu

pomeni, c ce este sufletul meu
întru atâta mulime de fpturi 7

16. 15. Kom. 2, 6.
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19. Iat cerul i cerut cerului lui

Dumnezeu, adâncul i pmântul se

vor cliî întru* cercetarea lui.

20. A?jderea munii i temeliile

pmântului, când va cut spre ele

de fric se vor cutremur.

21. i de acestea nu va gândi

inima i de cile iui cine' va aduce

aminte?

22. i viîor, care nu'! va vedeâ

om, iar cele mai multe lucruri ale

lui sunt ascunse.

23. Lucrurile dreptii cine le va

vestî? Sau cine le va rbdâ? C
departe este fgduina.

24. Cel ce se micoreaz cu inima,

cuget acestea ; iar brbatul cel

fr de minte i rtcit, cuget cele

nebune.

25; Ascult fiul meu î i înva
tiin, i iâ aminte cu inima ta

la cuvintele mele.

26. Artâ-voiu în cumpn înv-
tura, i cu amruntul voiu vestî

tiina.

27. Intru judecata Domnului lu-

crurile lui din început i de când

le-aii fcut au deosebit prile lor.

28. Impodobit-au în veac lucrurile

sale i începuturile lor în neamu-
rile lor, nici au flmânzit, nici s'au

ostenit i n'au încetat dela lucrurile

sale.

29. Nici unul pre aproapele su
nu 1-a necjit i pân în veac nu
se va împro tivi cuvântului lui.

30. i dup aceasta au cutat
Domnul pre pmânt i î-au umplut

de buntile sale.

31. Cu tot felul de dobitoace vii

au acoperii faa iui i înir'însui va

fi întoarcerea lor.

CAP. 17.

Numrarea binefacerilor lui Dumnezeu
t îndemnarea spre pocin.

Domnul au fcut din pmânt pre

om i iari l-au întors în p-
mânt. ,

2. Zile cu numr i vreme i-au

dat lui i i-au dat lui stpânire pre-

sfe cele ce sunt pre pmânt.
3. Dup cuviina lor i-au îmbrcat

pre ei cu vîrtute i dup chipul

su i-au fcut pre ei.

4. i au pus frica lui preste tot

trupul i l-au fcut domn hiacelor

i pasrilor.

5. Sfat i limb, ochi, urechi i
inim le-au dat lor ca s soco-

teasc.

6. Cu tiina înelegerii irau um-
plut pre ei, i bune i rele le-au ar-
tat lor.

7. Pus-au ochiul su preste inimile

lor, ca s le arate lor mrimea lu-

crurilor sale.
„

8. i numele sfineniei vor lud»
ca s griasc mrimea lucrurilor

lui.

9. Pusu-lc-au lor tiin i legea

vieii le-au dat lor motenire.

10. Legtur venic au fcut cu

ei i judecile sale le-au artat lor.

11. Mrimea siavei sale au vzut
ochii lor i mrirea glasului su a

auzit urechea lor.

12. i le-au zis lor : ferii-v de

toat nedreptatea, i au poruncit lor

unuia fiecruia pentru de aproa-

pele su.
13. Cile lor înaintea lui sunt

pururea, nu se vor ascunde dela

ochii lui.

14. Fiecrui neam au pus povui-
tor i partea Domnului Israil este.

15. Toate lucrurile lor, ca soarele

sunt înaintea lui ; i ochii lui ne-

încetai preste cile lor.

17. 1. Fac 1, 27; 5, l. 6. Fac 2. 18.

14. Romani 13, 1.
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16. Nu sunt ascunse nedreptile

lor înaintea lui, i ioafe pcatele

lor sunt înaintea Domnului.

17. Milostenia brbatului este ca

o pecete cu el, i mul{mifa omului

ca lumina ochiului p va pzi.

18. Dup aceea se va scula i
va rsplti lor, i rspltirea lor în

capul lor o va întoarce.

19. Ins celor ce se pocesc le-au

dat întoarcere, i pre cei ce slbesc

îi îndeamn la rbdare.

20. Intoarce-le la Domnul i pr-
sete pcatele, roag-te înaintea feii

lui i împuineaz sminteala ta.

21. Sârguete ctre cel prea înait

i te întoarce dela nedreptate i
foarte te scârbete de lucrul urît.

22. Pre cel prea înalt, cine'l va

luda în iad? în locul celor vii i
aceior ce dau*mrturisire?

23. Dela cel mort, ca dela cei ce

nu este a pierit mrturisirea. Cel

viu i sntos va lud pre Domnul.
24* Cât este de mare milostivirea

Domnului, i mila spre cei ce se

întorc la el.

25. C nu pot toate s fie întru

oameni; c nu este nemuritor fiul

omului.

26. Ce este mai luminos decât

soarele? i acesta scade; i ce este

ru, va gândi trupul i sângele.

27. El privete^ puterea înlime!

cerului, i top! oamenii sunt pmânt
i cenue.

CAP. 18.

Milostivirea i îndelung rbdarea lui

Dumnezeu; cumptarea în' vorbe

i ferirea de poftele rele,

Gel ce trete în veac, au zidit toate

deobie.

2. Domnul singur este drept.

3. Nimnui n'au îcut putere, ca

19. Mateiu 25, 35. 20. Psalm 6, 6.

21, Isaia 38, 19.

s vesteasc lucrurile Iui, i cine

va cerca slava lui?

4. Puterea slavei lui, cine o va

numra? i cine va adaoge a gri
milele lui?

5. Nu pot împutinâ, nici a adaoge,

nici a cercâ minunile Domnului.

6. Când va sfâri omul, alunei

va începe, i când va încet, atunci

nu va fi. ,

7. Ce este omul, i ce este folo-

sul lui?
r
Ce este binele lui, i ce

este rul lui?

8. Numrul zilelor omului mult o

sut de ani.

9. Ca o pictur de ap din mare

i ca un grun de nisip, aâ sunt

de putini anii în ziua veacului.

10. Pentru aceea lor îndelung rb-
dtor este Domnul, i au vrsat pre-

sfe ei mila sa.

11. Vzut-au, i au cunoscut pieri-

rea lor, c rea este; pentru aceea

au înmulit milostivirea sa.

12. Mila omului ctre aproapele

su, iar mila Domnului preste tot

trupul.

13. Muslrând i certând i înv-

ând, i întorcând ca un pstor tur-

ma sa.

14. Pre cei ce primesc învtura
îi milueîe, i pre cei ce se sârgu-

esc spre judecile lui.

15. Fiule 1 In cele bune nu dâ plân-

gere, i în toat darea nu dâ întri-

starea cuvintelor.

16. Au nu roua rcorete cldu-

ra? Aâ mai bun este cuvântul de

cât darea. r
'

17. Au nu este mai bun cuvântul

decât darea cea bun? i amândou
sunt la omul cel. plin de dar.

18. Nebunul cu nemultmire im-

put, i darul celui pisma slbete
ochii lui.

19. Mai 'nainle de ce vorbeti, în-

18. 8> Ps. 89, io.

9. Iov 15, io.
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vat, i mai 'nainie de boal tc gri-

jele.

20. Mai 'nâinte de judecat ispi-

tefe-te pre line, i în ceasul cer-

cetrii vei aîlâ mil.

21. Mai 'nainie de boal smere-

te- ie, i în vremea pcatelor arat

întoarcere.

22. Nu le împiedec a plini fg-
duina în vreme bun, si nu atept
pân la moarte s te îndreptezi.

23. Mai 'nainie de ce fgdueti,
le gtele pre tine, i nu fii ca o-

mul cil ce ispitete pre Domnul.

24. Adu'i aminte de mâniea cea

din ziua sfâritului, i de vremea

izbândei, când va întoarce Dumne-
zeu faa.

25. Adu'ji aminte de foamete în

vremea slurrii, i de srcie i
lips în zilele avuiei.

26. Oc dimineaa pân seara se

schimb vremea, i toate sunt grab-

nice înaintea Domnului.

^27. Omul înelept, întru toate se

va teme, i în zilele pcatelor se va

feri de greal.
28. Tot cel înelegtor cunoate

înelepciunea, i celui ce o a aflat

pre ea va dâ mrturisire.

29. Cei înelepi !a cuvinte i ei

s'au înelepii, i au plouat pilde a*

lese.

CONTENIREA SUFLETULUI.

30. Dup poftele tale nu merge,

i de ctre poftele tale te întoarce.

31. De vei dâ sufletului tu pl-

cerea poftei, te va face pre tine bu-

curie vrjmailor ti.

32. Nu le veseli eu mult desf-

tciune, nici te leg cu îngreuna-

rea ei.

33. Nu le face srac fcând os-

pee din împrumutare, când n'ai ni-

mic în pung.

20. 1 Corint. II, 28.

22. Luca 18, 1; 1 Tesal. 5, 17.

30. Rom. 6, 12; 13, 13 i 14.

CAP. 19.

Despre înfrânare, trezvie, Umbuie; de
cel ce se bucur de nedreptate;

de_ cel ce «« primete dojana;

despre dojan, smerenia viclean;

din fd se cunoate cel înelept.

Lucrtorul beiv nu se va înbo-

gl; cel ce nu bag seam de

cele mici, prea încet, va cdeâ.
2. Vinul i muierile îneal pre

cei înelepi.

3. i cel ce se lipete de curve,

mai îndrzne va fi.

4. Moliile i viermii îl vor moteni
preiei, i sufletul îndrzne va pieri

i se va uscâ.

5. Cel ce crede curând, uor de

inim este, i cel ce pctuiete, a-

supra sufletului su greete.

6. Cel desftat cu inima hull-se-va,

i cel ce urte vorba, mai puin
ru va aveâ.

7. Niciodat nu poftori cuvântul,

i nimic ie nu se va împuinâ.

8. Ctre prieten i ctre vrjmai
nu povesti, i de nu este ie pcat,

nu'l descoperi.

9. C te-a ascultat pre tine, i
te-a cinstit pre tine, i cu vreme te

va urî.

10. Auzil-ai cuvânt?S moar la

tine, cuteaz c nu te va sparge.

11. De ctre faa cuvântului, cei

nebun se va chinui, ca ceea ce na-

te prunc.

12. Sgeat înfipt în coapsele

trupului, aâ este cuvântul în inima

nebunului.

13. Mustr pre prieten, ca nu cumvâ
s fi fcut aceea, i de a fcut, mai

mult s nu fac.

14. Mustr pre prieten, ca nu cumvâ

s fi zis, i de a zis, mai mult s
nu zic.

15. Muslr pre prieten, c de

1Q. 2. Facere 19, 33. 4. 1 Imp. 11, 1.

5 lsuu Navî 9, 15 i 22, 11.

13. Levit. 19, 17; Mateiu 18, 15; Luca 17, 3.
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multe ori este npaste, i nu crede

tot cuvântul.

16. Este care alunec, ci nu din

suflet, i cine n'a greit cu limba sa?

17. Dojenete pre prietenul tu,

mai 'nainte de ce'l înfricoezi, i d
loc legii celui prea înalt.

18. Toat înelepciunea este frica

Domnului, i toat înelepciunea este

împlinirea legii.

19. i nu este înjelepciunea tiina

rutii; i unde este sfatul pcto-
ilor, nu este înelepciune*

20. Este rutate, i aceasta este

urâciune, i este nebun care puin
înelege.

21. Mai bun este cel ce puin în-

elege cu iric, decât cel ce priso-

sete cu mintea, i calc legea.

22. Este isieie vdit, i aceasta

este nedreapt; i este care întoarce

harul, ca s arate judecata.

23. Este care face ru, i umbl
smerit, i cele din lunfru ale lui

sunt pline de vicleug.

24 Care'i pleac faa sa, i se

face surd unde nu'l tiu, el mai în-

tâiu va apucâ s'i strice.

25. i mcar c pentru slbiciu-

nea puterii nu poate pctui, de va

afl vreme va face ru.

26. Din vedere se cunoate omul,

i din chipul feii se cunoate cel

înelept.

27. Îmbrcmintea brbatului, râ-

sul dinilor, i clcarea omului ve-

stesc de ale lui.

28. Este mustrare, care nu este

cuvioas, i este care tace, i ace-

sta este înelept.

CAP. 20.

Despre dreapta întrebuinare a limbii.

Darurile i minciuna,

Mai bine este a mustr, decât a

se mâniâ pe ascuns.

17. Iacov 3, 8.

2. i cel ce se mrturisete, dela

scdere se va opri.

3. Precum este pofta famenului a
stric fecioria fetei* aâ este cel ce

cu sila face judecat.

4. Este, care tace i se afl îne-

lept, i este, care se face urît pen-

tru vorba cea mult,

5. i este, care tace pentruc n'are

ce s rspunz, i este care tace

pentru c tie vremea.

6. Omul înelept va lceâ pân la

vreme, iar cel îngâmfat i nebun va

frece presle vreme.

7. Cel ce înmulete cuvintele, u-

rî-se-va, i cel ce'i iâ lui putere,

se va urî.

8. Este spor omului întru cele rele,

t este aflare spre scdere.

9. Este dare care nu'i va folosi,

i este dare, a creea îndoit este

rspltirea.

10. Este micorare pentru mrire,

i este care din smerenie i-a ridi-

cat capul.

11. Este care cumpr multe cu

puin, i este care pltete cu apte
pri mai mult.

12. Cel înelept în cuvinte, iubit

se va face pre sine, iar darurile ce-

lor nebuni se vor lepd.
13. Darul celui fr de minte nu'i

va folosi ie; c ochii lui în loc de

unul, sunt muli.

14. Puine va d i mulie va im-

put, i va deschide gura sa ca un

pristav.

15. Astzi va dâ împrumut, t
mâine va cere înapoi. Urît om este

unul ca acesta.

16. Nebunul va zice: nu este mie

prietin/i nu este har înlru bun-
tile mele.

17. Cei ce mnânc pâinea mea,

sunt ri cu limba.

18. De câte ori i câi îl vor bat-

jocori pre el?

19. Mai bun este cderea pre
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pmânt, decât cderea limbei; aâ
cderea celor ri decirsb vâ venî.

20. Omul nemuljmifor este po-

veste fr de vreme, pururea va fî

în gura celor 'neînva i.

21. Din gura nebunului se ya goni

pilda, c nu o ya zice în vremea ei.

22. Este care de nevoie se opre-

te a pctui, i întru odihna sa nu

se va umili,

23. Este care'i pierde sufletul

su pentru ruine, i de ctre faa

cea fr de minte îl va pierde preel.

24. Este care pentru ruine îg-
duete har prietenului, i'l câtig
pre el vrjma în zadar.

25. Batjocur rea este la qm min-

ciuna, în gura celor neînvai pu-

rurea va fi.

26. Mai bun este furul, decât cel

ce pururea minte; iar amândoi pier-

zarea vor moteni
27. Nravul omului mincinos este

ocar, i ruinea lui este cu el pu-

rurea.

CUVINTELE PILDELOR

28. Cel înelept la cuvânt se va

înl pre sine, i omul înelept va

plceâ celor mari.

29. Cel ce lucreaz pmântul, în-

nltâ-va stogul su, i cel ce place

celor mari, curjîse-va de nedrep-

tate/

30. Ospejele i darurile orbesc o-

chii înelepilor, i ca zbala în gur
abat mustrrile.

31. înelepciunea ascuns i co-

moara netiut, ce îoîos este de

amândou?
32. Mai bun este omul, care îi

ascunde nebunia sa, decât omul,

care îi ascunde înelepciunea sa.

20. 29. Pilde 28, 19; 12, 11.

31, Eire 23, 8; H 2 Lege 16, 19.

CAP. 21.

Îndemnare a se feri de pcate. Deo-
sebirea între înelepi i nebuni dup

însuirile lor.

Fiule, pctuil-ai? S nu mai a-

daogi înc; i pentru cele mai

dinainte ale tale te roag.

2. Ca de faa arpelui fugi de p-
cat; c de te vei apropia de el, te

va mucâ. £

3. Dini de leu sunt dinii lui, cari

omoar sufletele oamenilor.

4. Ca sabia cea de amândou pr-
ile ascuit, este toat frdelegea;

rana ei n'are vindecare.

5. Batjocura i semejia vor pu-

stii avuia; aâ i casa celui tru-

fa se va pustii.

6. Rugciunea sracului din gur
pân la urechile lui, i judecata lui

degrab va veni.

7. Cel ce urte mustrarea, ur-

meaz pre pctos, i cel ce se

teme de Domnul, se va întoarce din

inim.

8. De departe este cunoscut Cel

cu limba tare, i cel înelept tie

când alunec el.

9. Cel ce îi zidete cas cu bani

streini, asemenea este celui ce îi

adun pietre de mormînt.

10. Câli adunai este adunarea

celor frdelege, i pierirea lor par
de foc.

11. Calea pctoilor este nete-

zit cu pietre, i la sfâritul ei este

groapa iadului.

12. Cel ce pzete legea, îi st-

pânete cugetul su; i sfâritul te-

merii de Domnul este înelepciunea.

13. Nu se va înv cel ce nu

este iste; este isteie, care înmul-

ete amrciunea.

14. tiina celui înelept se va în-

muli ca un potop, i sfatul lui ca

un izvor de viea.

15. Inima nebunului ca un vas
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spart, î nici o tiin nu va ineâ.

16. Cuvânt înelept de va apzî cei

tiutor, îudâ'î-va pre el i presfe

eî va adauge.

17. Auzit-a cel rsfat i nu i-a

plcut, i l-a lepdat înapoia sa.

18. Vorba nebunului ca sarcina

în cale; iar prin buzele celui îne-

lept, se va afla har.

19. Gura îneleptului se va cutâ

întru adunare, i cuvintele lui le va

cugeti în inim.

20. Ca o cas stricat, aâ este

celui nebun înelepciunea, i fiinfa

celui neînelegtor, cuvinte neispi-

tite. v

21. Obezi în piqicarele celor ne-

buni este învtura i ca ctuile

în mâna cea dreapt.

22. Nebunul când râde, îi înalj

glasul su ; iar omul cuminte a-

beâ încet va zâmbi
23. Ca podoaba cea de aur este

învtura la cel înelept i ca br-
area în bra{uî drept.

, 24. Piciorul nebunului grabnic

este în cas ; iar omul cel ce are

mult tiin{, se va ruinâ de tajâ.

25. Nebunul pre ue se uit în

cas ; iar omul cel învat st a-

far. ?

26. Semn de om prost este a a-

scultâ la ue ; iar cel înelept se

va îngreuiâ de astfel de necinste.

27. Buzele limbuilor înfr'acestea

se vor îngreuiâ ; iar cuvintele ce-

lor înelepi se vor cumpni.

28. In gura nebunilor este inima

lor; iar în inima înelepilor este

gura lor.

29. Când blestem cel necredin-

cios pre satana, însu îi blesfeam

sufletul su.

30. Pângrete sufletul su cel

ce optete, i ori unde va lcul se

va urî.

, C'.A.F*. 22.

Cel lene la toi este necinsiit. Despre
fiii cei neînvai i rmt crescui', i
de grealele care stric prieteugul.

Pietrei celei întinate s'a asemnat
leneul

; i toji vpr uerâ da

batjocura lui.

2. Asemenea bligii cei din gu-

noiu esl.c leneul ; tot cel ce o va

ridic. îi va scutura mâna.

3. Ruine tatlui este fiul neîn-

vfaf ; iar fata spre scdere s'a

nscut.

4. Fata îneleapt motenî-va pre

brbatul su ; iar cea fr de ru-

ine este de întristare celui ce o a

nscut.
r

, Pre fat i pre brbat rui-

n« cea îndrzneaf, i dela a-

mândoi va fi necinstit.

6. Muzica în jale este poveste

fr de vreme ; btile i certarea

în toat vremea sunt înelepciune.

7. Cel ce înva pre cel nebun,

este ca i cel ce lipete hârbul i
deteapt din somn greu pre cel ce

doarme.

8. Ca i cum ar povesti celui ce

dormiteaz, aâ este cel ce pove-

stete celui nebun, i la sfârit vr

zice, ce este ?

9. Pentru mort plânge, c i-a

lipsit lumina, i pentru cel -nebun

plânge, c i-a lipsit înelegerea.

10. Mai cu dulceaj plânge pre

mort, pentru c s'a odihnit ; iar

viea{a nebunului mai rea este decât

moartea.

ÎL Plânsul pentru mort s fie

apte zile ; iar pentru cel nebun î
necredincios, în toate zilele vieii

lui. i-:

12. Cu cel nebun nu înmuli vorba,

i la cel neînelegtor nu merge.

13. Ferefe-te de el, ca s nu

22. Jl > Facere 50, 10.

Biblia. 57.
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aibi necaz i s nu te spurci întru

scuturarea lui.

14. Ferete-fe de el i vei aflâ

odihn, i nu te lenevi înfru nebu-

nia îui.

15. Ce este mai greu decât plum-

bul, i ce alt este numele lui îr
numai, nebun ?

16. Mai lesne este a purtâ nisip,

sare i fier, decât a lcui cu omul

neînelegtor.

17. Inchietura de lemn legat în

zidul casii, nu se va risipi de cu-

tremur; aâ inima cea întrit cu

cugetul statului în vreme, nu se va

teme.

18. Inima cea aezat pre cuge-

tul înelegerii, este ca podoaba ni-

sipoas a pretelui neted.

19. Parii sus pui nu pot stâ

împrofiva vântului ;
aâ inima fri-

coas în cugetul nebunului, înain-

tea a ori ce fric nu va stâ.

20. Cel ce împunge ochiul, va

scoate lacrâmi, i cel ce împunge

inima, face simire.

21. Cel ce arunc piatr asupra

celor zburtoare, le gonete pre eîe, i

i cel ce ocrte pre prietin, stric

prietenia.

22. Asupra prietinului de vei scoate

is*biea, s nu te desndjdueti,
c este întoarcere.

23. Asupra prietinului de vei de-

schide gura, s nu te sîiefi, pen-

truc este împcciune.
24 Afar de batjocur i de tru-

fie i de descoperirea tainei, i de

rana viclean, pentru acestea va

fugî tot prietinul.

25. S aibi credin ctre aproa-

pele tu întru srcia lui, ca îm-

preun cu el s te saturi de bun-
tile lui.

26. In vremea nevoii lui rmâi la

el, ca întru motenirea lui, împreun
s moteneti.

16. Pilde 27, 3.

27. înaintea focului abur de cup-

tor i fum ; aâ sunt înaintea sân-

giurilor sudlmi.

28. Pre prietin a-1 acoperi nu m
voiu ruina, i de ctre faa lui nu

m voiu ascunde.

29. Mcar i rele de mi s'ar în-

tâmpl pentru el, ori cine va auzi,

se va ferî de el.

30. Cine va dâ paz gurii mele,

i preste buzele meie pecetie de în-

elepciune, s nu caz pentru ea, i
s nu m piarz limba mea.

CAP 23.,

Rugciune ctre Dumnezeu pentru do-

bândirea înelepciunii cei adevrate,
pentru înfrnarea limbii i a, poftelor.

Doamne Printe i Stpânul vi-

eii mele! S nu m prseti
în sfatul lor, i s nu m lai s
caz întru ei.

2. Cine va pune preste cugetul

meu bti? i preste inima mea în-

vtura înelepciune!? C preste

necunotinele mele nu vor crua,

i s nu se arate de fa pcatele

lor.
1

.

3. Ca s nu creasc netiina mea,

i pca tele mele s se înmuleasc,
i s caz înaintea vrjmailor, i
s se bucure de mine vrjmaul
meu.

4. Doamne Printe i Dumnezeul
vieii meie! înlarea ochilor nu'mi

dâ mie, i pofta o întoarce dela

mine.

5. Pofta pântecelui i a împreu-

nrii trupului s nu m cuprinz
pre mine, i sufletului celui fr de

ruine s nu m dai pre mine.

ÎNVTURA GURII.

6. învtura gurii auzii fiilor,

care cine o va pzi, nu se va prin-

de cu buzele sale.

7. Cu nebuniea sa se va prinde

30, Ps. 140, 3.
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pctosul; suduitorul i trufaul se

-vor sminfî întru acelea.

8. A jur nu'i înv gura ta, i
a numi pre oe] sfân, nu te obinui.

9. C precum sluga, care adesea

ori se cerceteaz, multe bti iâ;

aâ i ce! ce jur i pururea nu-

mete pre cel sfânt, de pcat nu se

va. curi.

10. Brbatul, care mult jur, se va

itmpleâ de frdelege, i nu se va de-

prtâ dela casa lui biciul.

11. De va grei, pcatul lui asu-

pra lui va fi, i mcar de va Srece

cu vederea, îndoit greete.

12. i de a jurat îndeert, nu se

va îndrept, c se va umplea de

rele casa iui.

13. Este graiu tocmai îmbrcat

cu moartea; s nu se afle acesta

întru motenirea lui lacov.

14. C dela cei binecredincioi

toate acestea se vor deprta, i în

pcate nu se vor tvli.

15. Cu vorba cea fr de cum-

ptare nu'li obinui gura la, c este

întru aceea cuvântul pcatului.

16. Adu'i aminte de tatl tu i
de muma ta, când ezi în mijlocul

celor mari.

17. Ca nu cumvâ s'i ufte de

iine Dumnezeu înaintea lor, i cu

nravul tu te vei nebuni.

^!8. i ai vreâ s nu te fi nscut,

i'fi vei blestema ziua naterii tale.

19. Omul, care se obinuete cu

cuvinte de sudalm, în toate zilele

sale nu se va înelepi.

20. Dou feluri înmulesc pca-
tele, i al treilea aduce urgie.

21. Sufletul fierbinte este ca fo-

cul arztor, care nu se stinge pân
ce se potolete.

22. Omul curvar în trupul crnei

sale, nu va înceta pân nu va a-

Jâfâ foc.

I 23. Omului curvar toat pâinea

j este dulce, nu va înceta pân la

sfârit.

24. Omul care pâefe din patul

su, zicând întru sufletul su: cine

m va vedea?

25. Întuneric este împrejurul meu,

prei! m acopere t nimeni nu

m vede, pentruce m sîiesc?

26. Pcatele mele nu le va po-

meni cel prea înalt, dar ochii oa-

menilor frica lui;

27. i nu tie, c ochii Domnu-
lui de zece mii de ori sunt mai lu-

minoi decât soarele, i privesc la

toate cile oamenilor, i vd toate

prile cele ascunse.

28. Mai 'nainte de ce s'a fcut,

toate sunt cunoscute lui; aâ i
dupce s'a svârit.

29. Acesta în uliile cetii e va

izbândi, i unde n'a gândit se~va

prinde.

30. Aâ t muierea care'i lasbr-
batul, i face motenitor din streini.

31. C întâîu legea Domnului a

clcat, a doua brbatului su a gre-

it, a treia cu curvie a preacurvif,

i deta brbat sirein a fcut copii.

|
32. Aceasta la adunare se va a-

J

duce, i pentru fiii ei cercetare va îi.

33. Nu se vor li cu rdcina fiii

ei, i ramurile ei nu vor dâ rod.

34. Rmâneâ-va întru blestem po-

menirea ei, i ocara ei nu se va

terge.

35. i vor cunoate cei rmai,
c nimic nu este mai bun decât

frica Domnului, i nimic nu este

mai dulce decât a ineâ poruncile

Domnului.

36. Mrire mare este a urma pre

Dumnezeu, c lungimea zilelor vet

luâ dela el.

23- 9. Eire 20, 7; Mateiu 5, 33.

19. 2 Imp. 16, 7.

25. Isala 29, 15.

30. Lev. 20, 10; H 2 Lege 22, 22.
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CAP. 24.

Numr laudele înelepciunei.

Folospi i începerea ei.

Înelepciunea va îiîdâ sufletul su,
i în Mijlocul poporului se va mri.

2. Intru adunarea celui prea înall

va deschide gura sa, i înaintea pu-

terii lui se va ludâ.

3. Eu din gura ceiui prea înalt

am ieit, i ca negura am acoperit

pmântul.

4. Eu Intru cele înalte m'am s-
lluit, i scaunul meu este în stâlp

de nor.

5. Incunjurarea cerului am încun-

jurat singur, i în fundul adâncuri-

lor am umblat

6. In valurile mrii i în lot p-
mântul, i în tot poporul i nea-

"mtîl am câtigai.

7. Dup toate acestea am cercat

oij$mS, într'a cui motenire a s-
llui.

8. Atunci mi-au poruncii mie F-
ctorul tuturor, i cel ce m'au fcut

pre mine, au aezat lcaul meu,

9; i ^au' zis: întru lacov icuetc,

i întru Israil motenete.
10. Mai 'nainie de veac dintru în-

ceput m'au zidit pre mine, i pân
în veac nu m voiu sfâri.

11. în lcaul cel sfânt înaintea

lui am slujit, i aâ în Sion m'am
întrit.

12. In cetatea cea iubit aijderea

m'au odihnit, i în Ierusalim pute-

rea mea.

13. i m'am înrdcinat în popor

mrit în partea Domnului a mote-
nirei lui.

14. Ca un chedru în Livan m'am
înljat, i ca un chiparos în munii

Ermonului,

15. Ca un finic în rmuri m'am
înlat, i ca sdiiurile trandafirului

în Icrihon.

24. 10. PMe 8, 22.

16. Ca un mslin frumos în câmp,
i m'am înljat ca un paltin.

17. Ca scbrjioafa i aspalaful

mirosurilor am dat - 'miros, i ca
smirna cea aleas am slobozit bun
miros.

18. Ca halvanul i ca xmixul, i
ca sfachea i ca. aburul Llvanului

în cort.

19. Eu ca un terevint am întins

ramurile mele, i ramurile mele suni

ramurile mrirei i aie darului.

20. Eu ca o vi am odrslif dar„

i florile mele sunt rodul mrirei i
al avuiei.

21. Apropiaji-v ctre mine cei ce

m poftii pre mine, i v sturai
din rodurile mele.

22. C pomenirea mea este mal
dulce decât mierea, i motenirea

mea decât fagurul mierii.

23. Cei ce m mnânc pre mine,

iar vor flmânzi; i cei ce m beau

pre mine, iar vor însefoâ.

! 24. Cel ce m ascult pre mine,

nu se va ruinâ, i cei ce lucreaz

întru mine, nu vor pctui.
25. Toate acestea sunt cartea le-

gturii Dumnezeului celui prea în-

nalt, legea, care o a poruncit Moisi

motenire adunrilor lui .lacov.

26. Cel ce umple ca Fisonul în-

elepciunea, i ca Tigrul în zilele

tinerilor.

27. Cel ce umple ca Eufratul în-

elegerea, i ca Iordanul în zilele

secerii.

28. Cel ce arat ca lumina înv-
tura, ca Ohionul în zileie culesului.

29. Cel dintâiu nu o a cunoscut

desvârit; aijderea i cel de pre

urm nu o va strbate pre ea.

30. Decât marea s'a înmulit cu-

getul ei, i sfatul ei decât adâncul

cel mare.

31. i eu ca o albie de rîu i ca

un ipot de ap am ieit în Raiu.

23. Ioan 6, 35. 26. Fac. 2, 11.

27. Isus Navi 3, 15.
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32. Zis-am; adpâ-voiu grdina I

mea i voiu îmbia ' sdirea mea.

33. Iat s'a fcut mie din albie

rîu, i din rîul meu s'a fcu* mare.

34. C învtura ca zorile o lu-

minez, i o art p.re ea pân de-

parte. ,, j

35. i ca prorociea voiu turn în-

vtura, i o voiu lsâ pre ea în

neamurile veacurilor.

36. Vedei c nu pentru mine nu-

mai m'am ostenit, ci pentru to(i cei

ce o caut pre ea.

CAP. 25.

Trei lucruri sunt ftcute lui Dum-
nezeu, i trei urâte. Nou cugetri
fericete inima. Despre muierea

limbut $ rea.

In
trei m'am împodobit, i m'am

sculat frumoas înaintea Domnu-
lui i înaintea oamenilor.

2. Unirea irajilor i prieteugul

vecinilor, i brbatul cu muierea
care se îneleg bine unul cu altul.

3. Iar trei lucruri a urît sufletul

meu, i foarte m'am scârbit de
vieaa lor:

4. Sracul trufa, bogatul minci-

nos i btrânul prea curvar i lip-

sit de înfelepciune.

5. In tinereele tale n'ai adunat,

i cam vei afla la btrânelele tale?

6. CM de frumos lucru este crunte-

lor judecata, i celor btrâni a cu-

noate sfatul.

7. Cit este de frumoas la cei

btrâni înelepciunea i la cei m-
rii înelegerea <î sfatul

8. Cununa btrâneeior este ispi-

tirea de multe, i mrirea lor frica

Domnului.

9. Nou cugetri am fericit în

Inima mea i a zecea o voiu gri
cu limba:

10. Omul care are bucurie de fii

i care trete i vede cderea vrj-

mailor.

11. Fericit este cel ce lcuete
cu femeie înelegtoare i care cu

limba n'a alunecat i care n'a slu-

jii celui mai nevrednic decât sine.

12. Fericit este cel ce a aflat în-

elepciunea i cel ce o grete la

urechile celor ce o ascult.

13. Cât de mare este cel ce a a-

îial înelepciunea ? Ci nu este mai

mare decât cel ce se teme de Dom-
nul

14. Frica Domnului toate le co-

vârete, i cel ce o ine pre ea,

cui se va asemn?
15. Toat rana nu este ca rana

inimii, i toat rutatea nu este ca

rutatea muierii.

16. Toat asuprirea, nu este ca

asuprirea celor ce te ursc i toat

isbânda, nu este ca isbânda vrj-

mailor.

17. Nu este cap mai veninaf de

cât capul arpelui, i nu este mânie,

decât mânica vrjmaului. «

18. Mai bine voesc a lcuî cu

leu i cu balaur, decât a lcuî cu

muierea cea rea.

19. Rutatea muierei schimb o-

brazul ei i întunec fata ei ca un

sac.

20. In mijlocul vecinilor si va

cdeâ brbatul ei, i auzind va sus-

pin amar.

21. Toat rutatea este mic pre

lâng rutatea muierii ; soarta pc-
tosului s caz preste ea.

22. Cum este suiul nisipos supt

picioarele btrânului ; aâ este mu-

ierea limbut brbatului linitit.

23. Nu cuta la frumuseea mu-

ierii i nu pofti muiere pentru fru-

musee.
24. Mânie i obrznicie i ruine

mare este, când muierea agonisete

brbatului su.
25. Inim smerit i fa trist i

rana inimii este muierea rea.

25. 11. lacov 3, 2. 18. Pilde 21, 19.
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26. Mâini lenee i genunchi sl- !

bnoage este muierea rea, care nu'i

fericete brbatul su.
27. Dela muiere esle începutul

pcatului i prin ea tofi murim.

28. Nu dâ apei loc s ias, nici

muierii rele volnicie.

29. De nu umbl dup mâna ta,

dela trupul tu o deprteaz pre ea.

CAP. 26.

Lauda femeilor celor bune, mustrarea
celor rele i paza fetelor.

Fericii este brbatul muierii cei

bune, i numrul anilor lui în-

doit este.

2. Muierea vrednic veselete pre

brbatul su, i anii lui îi va um-

plea de pace.

3. Muierea bun, parte bun în

partea celor ce se tem de Domnul
se va dâ.

4. i a bogatului i a sracului

inima este bun i în toat vremea

faa vesei.

5. De trei s'a temut inima mea,

i de faa lucrului al patrulea m
înfricoez :

6. De pâra cetii, de adunarea

poporului i de asuprirea minci-

noas; acestea toate sunt mas rele

decât moartea.

7. Durere inimii i jale este mu-
ierea rvnitoare asupra altei muieri,

i biciul limbii, ceeace în toate se

amestec.

8. Ca jugul de boi, care se cl-

tete, este muierea rea; cel ce o fine

pre ea, ca i cei ce prinde scorpie.

9. Urgie mare este muierea beiv
i ruinea sa nu o va acoperi.

10. Curviea muierii întru ridicarea

ochilor i în genele ei se cunoate.

11. Preste fata cea fr de ruine
întrete paza, ca nu aflând prilej,

s'i plineasc pofta sa.

27. Facere 3, 6.

26. 2. Pilde 31, 10.

Î2. De ochiul neruinos ferele-

te i nu te mir de'f va grei {ie.

13. Precum cltorul însetoat

îi deschide gura ^sa i din toat
apa cea de aproape beâ.

14. In preajma a tot parul va e-
deâ i împrotiva sgeii va deschide

tolba.

15. Harul muierii va veseli pre

brbatul ei i oasele lui le va în-

grâ tiina ei.

16. Drui Domnului este muierea

fcut, i nu este schimbare sufle-

tului învat.

17. Dar preste dar este muierea

ruinoas i nici o cumpnire nu
este vrednic sufletului celui în-

frânat.

18. Soarele când rsare întru

ceîe înalte aie Domnului, i frumu-

seea muierii cei bune, podoab este

casii sale.

19. Lumina care lumineaz în

sfenicul cei sfânt, i frumuseea

feii când este în vârst statornic.

20. Stâlpi de aur pre temeiuri de

argint i picioarele frumoase preste

pieptul celui bine întrit.

21. Fiule î Pzeîe'i întreag

floarea vârstei tale, i nu dâ altora

tria ta.

22. Peniru dou lucruri se întri-

steaz inima mea, i pentru aJUrei-

lea îmi vine mie mânie: c

23. Omul rsboinic c pierde pen-

tru neavere, i oamenii cei înele-

gtori c nu sunt bgai m seam.
24. Când se abate cinevâ dela

dreptate la pcat» Bomnul pre ace-

la'l va gti spre sabie.

25. Anevoie va scpa negutorul

de greal, i câreiumarul nu va fî

fr de pcat.
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CAP. 27- -

|

Despre lipsa i scumpele. Despre cum-
prare i vânzare. Infrânarea

_
limbei;

cinstirea prietinilor.

Pentru dobând muli au pctuii,
i cel ce cearc s se îmbog-

easc, întoarce'l-va ochiul su.
2. Intre încheieturile bieiriîor se

înfige ruul, i între vânzare i
cumprare se va strânge pcatul.

3. De nu se va ineâ cinevâ pre

sine cu deadinsul în îrica Domnu-
lui, curând se va strica casa lui.

4. Când se cltete ciurul, rmân
i

gunoaele; aa i plevde omului în 1

gândul lui.

5. Vasele olarului le lmurete cup-

torul; iar ispita omului cugetul iui.

6. Cum a fost lucrat pomul., arat
j

rodul iui; aâ i cuvântul arat gân- !

dul cel din inima omului. i

7. înainte de ce gândeti, s nu
j

lauzi pre brbat, c aceasta este

ispita oamenilor.

8. De vei alerg dup dreptate, o
vei prinde i te vei îmbrc cu ea
ca i cu o hain lung de mrire.

9. Pasrile la cele ce sunt ase- i

menea lor poposesc, i adevrul la
j

cei ce'l fac pre el, se abate.
j

10. Leul vânatul pândete; aâ i
j

pcatele pre cel ce fac nedrepti. *

11. Vorba celui cuvios totdeauna
{

cu înelepciune; iar cel nebun se
j

schimb ca luna.
j

12. între cei neînjelegtori pze-
te vremea; iar între cei înelepi
adeseori s fii.

13. Vorba nebunilor urîcioas este,

i rîsul lor în desftarea pcatului.

14. Vorba celui ce mult sc jur,
ridic prul i vrajba lor astup u-

rechile.

15. Vrsare de sânge vrajba tru-

failor, i sudalma lor grea la auz
csfe.

16. Cel ce descopere fainele, a pier-

dut credina, i nu va aîlâ prielirr

dup inima sa.

17. Iubete pre prietin i fii cre-

dincios cu el; iar de vei descoperi

fainele lui, nu vei mai fi cu el.

18. C precum pierde omui pre

vrjmaul su; aâ i tu ai pierdut

prieteugul aproapelui tu.
19. i ca i cum ai fi slobozit a

pasre din mâna fa; aâ ai lsat
pre aproapele tu, i nu'l vei mal
vânâ pre el.

20. Nu alerg dup el, c departe

s'a depSrfaf i a fugit ca o cpri-
oar din la.

2î. C rana se poate leg, i pen-

tru vrajb este pace; iar cel ce a

descoperit fainele, a pierdut încre-

derea,

22. Cel ce face cu ochiul, mete-
ugete rele, i nimeni nu'l va de-

prta pre eî dela aceea.

23. înaintea ochilor ti înduicî-va

gura ta, i de cuvintele tale se va
mlrâ.

24. Iar dup aceea îi va întoarce

gura sa, i la cuvintele tale va a-

daoge poticneal.

25. Muîie am urî!, i pre acesta

n'am cu ce s'l aseamân; i Dom-
nul îl va urî pre el.

26. Cel ce arunc piatr în sus,

preste capul su o arunc, i lovi-

tura viclean despicâ-va ranele.

27. Cel ce sap groapa altuia, c-
deâ-va el înfr'însa, i cel ce întinde

curs, prinde-se-va într'însa.

28. Cel ce face rele, preste el vor

cdeâ, i nu va cunoate de unde'i

vin lui.

29. Batjocura, sudalma celor tru-

fai, i izbânda ca leul va pândîa-
supra lor.

30. In la se vor prinde cei ce se

bucur de cderea celor drepi, i
durerea îi va mistui pre ei mai 'na-

infe de ce vor murî.

27. 22. Pilde io, îi.

27. Pilde 26, 27 î Ecles, 10, 8.
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31. Mâniea i urgiea sunt lucruri

urîfe; i brbatul pctos le {ine

minte.

CAP. 28.

A nu pofti izbând, ci a iert strâm-
btaiea. Rutile linibei i primejdiile

ei, i pre aceasta a o în/rând.

Cel ce'i izbândete dcla Domnul,

va afla izbând, i pcatele iui

finând, le va finea.

2. Iart nedreptatea aproapelui tu,

i atunci când te vei rug tu, se vor

ierta ie pcatele.

3. Omul asupra omului ine mâ-
nie i dela Dumnezeu cere vinde-

care.

4. De omul cei asemenea lui nu'i

este mil, i pentru pcatele sale

se roag.

5. El fiind trup Jine mânie i cine

va curjl pcatele iui?

6. Âdu'(i aminSe de cele mai de
pre urm : de stricciune i de

moarte i ie pzeie de vrajb i
rmâi Intru porunci,

7. Adu'i aminte de porunci i
de aezmântul de lege aî celui

prea înalt i nu te mânieâ pre a-

proapele, ieriându'i Iui netiina.

8. Deprîeaz-ie de vrajb i vei

împuina pcatele, c omul mânios
va aâ vrajb.

9. i omul pctos va turbura

pre prieten ! între oamenii cei ce

au pace, va arunca vrajb.

10. Precum este materiea focului,

aâ se va aprinde i dup putere

vrajba va crete.

ÎL Dup puterea omului va fi

mâniea lui ; i dup cum este avu-

iea lui, va înl mâniea sa.

12. Sfada grabnic aprinde foc,

i vrajba grabnic vars sânge.

13. De vei sufl în scântee, se va

28. B2 Lege 32, 35; Mateiu 6, 14; Mar»
cu 31, 25; Rom. 12, 19.

7. Matcu 11, 25; Romani 12, 19.

aprinde i de vei scuip presfe ea

se va stinge ; amândou ies din

gura ta.

14. Pre optiior i pre cel cu

dou limbi, blestemai'l, c pre

muli cari aveau pace i-a pierdut.

15. Limba a treia pre muîi i-a

cltit, i i-a risipit dintr'un neam
într'alt neam, i ceti tari a surpat

i casele celor mari a stricat.

18. Limba a treia pre muieri vred-

nice a gonit i le- a lipsit pre ele

de osteneleîe lor.

17. Cel ce ascult de e, nu va

aîiâ odihn, nici va lcuî cu linite.

18. Lovitura biciului face vânlae,

iar lovitura limbii frânge oasele.

19. Muli au pierit de ascuitul

sbiei, ci nu ca cei ce au czut de

limb.

20. Fericii este cel ce a scpat

de ea i care n'a trecut în mâniea ei.

21. Care n'a tras jugul ei i cu

legturile ei nu s'a legat.

22. C jugul ei jug de fier este l
legturile ei sunt legturi de aram.

23. Moarte rea este moartea ei,

i mai de folos este iadul decât ea.

24. Nu va birul pre cei bine cre-

dincioi, i în vpaia ei nu se vor

arde.

25. Cei ce prsesc pre Domnul,

vor cdeâ într'însa i se va aâ
înlru ei, i nu se va stinge.

26. Trimite-se-va asupra lor, ca

leul i ca pardosul, îi va pierde

pre ei.

27. Vezj, îngrdete moiea ta cu

spini, i argintul tu i aurul tu
leag'i bine.

28. i cuvintelor tale f jug i
cumpn, i gurii tale f'i ue i
încuetoare.

29. lâ aminte ca nu cumvâ s
aluneci cu ea, i s nu cazi îna-

intea celui ce te pândete cu vi-

cleug.
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CAP. 29.

Despre împrumutare i ckezuire.
Milostenie, oaspeii cei nemulâmitori

i despre nemernici.

Cel ce face milostenie, împrumut
pre aproapele su; i cel ce bi-

ruete cu mâna sa, (ine poruncile.

2. Împrumuta pre aproapele tu
în vremea lipsii lui

; i iar în-

napoiaz aproapelui la vremea sa.

3. întrete cuvântul i le încrede

lui, i în toat vremea vei aflâ ce'i

este ie de Hps.

4. Muli ca o a tiare au socotit

împrumutarea, i au fcut necaz ce-

lor ce i-au ajutat pre ei.

5. Pân va lua srut mâna ce-

lui ce'i d, i pentru banii aproa-

pelui îi smerete glasul.

6. Iar când este vremea s în-

toarc, îndelungeaz vremea i se

apr cu cuvinte de lene i vinu-

ete vremea.

7. De va puteâ, abia va întoarce

jumtate i aceea o va socofî ca o

aflare.

8. Iar de nu, pentru c i-a lipsit

pre el de banii si, se face lui

vrjma în dar.

9. Blestemuri i sudalme îi va

rsplti lui, i în loc de cinste, îi

va rsplti lui necinste.

10. Muli\pentru aceast rutate

se întorc de ctre om i nu îm-

prumut, fernându-se s nu se p-
gubeasc în zadar.

11. Ins cu cel smerit fii îng-

duitor i nu întârzieâ a-, face mil
cu el.

12. Pentru porunc ajut pre s-
rac i în lipsa lui s nu'l întorci

dert.
13. Pierde banii pentru frate i

pentru prietin, ca s nu rugineasc

supl piatr spre pierzare.

29. 1- Pilde 31, 20,

2. n 2 Lege 15, 7, 11; Tovit4, 12.

14. Pune i comoara ta întru po-

runcile celui prea înalt, i mai mult

va folosi ie decât aurul.

15. închide milosfeniea ta în c-
mrile tale, i aceasla ie va scoate

din fot rul
16. Mai mult decât pavza pu-

terii i decât sulia triei împrotiva

vrjmaului, se va rsboî pentru

tine.

17. Brbatul bun se pune cheza
pentru aproapele su; iar cel ce a

pierdut ruinea, prsi'l-va pre el.

18. Binele, care i î-a fcut cheza-

ul s nu l uii, c i- a dat sufle-

tul su pentru tine.

19. Binele chezaului îl stric pc-
tosul, i cel nemuîmifor în cuget,

prsete pre cel ce î-a izbvit pre el.

20. Cheziea pre muli drepi i-a

pierdut, i i-a cltit pre ei ca va-

lurile mrii.

21. Pre brbai puternicii-a scos

din case, i i-a fcut s rtceasc
pe la neamuri streine.

22. Pctosul czând în chezie
i gonind prilejuri, va cdeâ în ju-

decat.

23. Ajui pre aproapele tu dup
puterea ta, i'i iâ aminte ie s nu

cazi.

24. Temeiul vieii omului esie apa,

pâinea, haina i casa, care'l aco-

pere.

25. Mai bun este vieaa sracului

supt acoperernânt de scânduri, de-

cât ospee luminate în streini.

26. Spre mic i spre mare, fii vo-

itor de bine.

27. Rea viea este din cas în cas,

i unde fe vei sllui, nu vei des-

chide gura ta.

28. Osptâ-vei i vei adpâ ne-

mulmitori, i pre lâng acestea

amrciuni vei auzi:

29. Mergi nemernice, împodobete

masa, i cu ce va fî în mâna la hr-
nete-m.
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30. îei nemernice dinaintea cin-

stei, c mi-a venit oaspeî fratele meu
i'mi trebuete cssa.

31. Grele sunt acestea omului, care

are minte: certarea casei i impu-

tarea datornicului.

CAP. 30.

Despre certarea i învtura prunci-

lor. Îngrijirea sntii. Veselia i în-

frânarea.

Cel ce iubete pre fiul su, îl bate,

ca mai pre urm s se bucure

de el

2. Cel ce ceart pre fiul su, îolos

va aveâ dc el, i între cei cunoscufi

se va lud pentru el.

3. Cel ce înva pre fiul su, în-

trit pre vrlmai, i înaintea prie-

tinilor se va bucur pentru el.

4. Murit a tatl lui, i ca i cum n'ar

fi murit, perifruc asemenea lui a

lsat dup sine.

5. în viaa sa a vzut i s'a bu-

curat, i la moartea sa nu s'a în-

tristat.

6. Asupra vrjmailor a lsat iz-

bânditor, i prietinilor rsplilor
de har.

7. Cel ce este moale cu fiul su,
va lega ranele lui, i de toat stri-

garea se vor turbur ceîe din îun-
tru ale Sui/

8. Calul neînvat se îace nesil-

nic, i fiul Slobod se îace obraznic.

9. Hrnete pre fiul tu i te va

înfricoâ, joac-te cu el i te va în-

trista.
'

10. Nu râde cu eî, ca nu împre-

un cu el s ie doar, i mai pre

urm s (i se strepezeasc dinii.

11. Nu'i dâ lui volnicie ia tineree,

i nu trece cu vederea grealeîe lui,

12. Pleac grumazul lui la tine-

ree, i frânge coastele iui pân este

prunc, ca nu cumva învârtoindu-se

s nu te asculte.

13. Ceart pre fiuî tu, i'l f s
\

lucreze, ca s nu se poticneasc în-

tru ruine.

DESPRE SNTATE
14. Mai bun este sracul sntos

i tare cu puterea, decât bogatul

care are trupul su rnit.

15. Sntatea i buna trie, mat

bun este decât tot aurul, i trupul

cel sntos i cu putere, decât a-

vujiea nenumrat.
16. Nu este mai bun avuiea de-

cât sntatea trupului, i nu este

bucurie mai mare decât bucuriea

inimii.

17. Mai bun este moartea, decât

vieaa amar sau decât boala sta-

tornic.

ÎS. Bunti multe vrsate împre-

jurul gurei cei închise, ca bucatele

cele puse la mormânt, :

19. Ce folosete idolului jertfa ?

C nici nu mnânc1

, nici nu mi-

roase; aâ este pre care îl gonete

Domnul.

20. Cei ce vede cu ochii i su-

spin, este ca i scopitul, care îm-

brieaz pre fecioar i suspin.

21. Nu dâ spre înlristare sufletul

tu, i nu te necji pre tine cu sfa-

tul tu.

22. Veselia inimii este vieaa omu-
lui, i bucuriea omului este înde-

îungarea zilelor iui.

23. lubeie'i sufletul tu i'i

mângâie inima îa, i departe deîa

tine gonete întristarea.

24. C pre muli i-a omorît în-

tristarea, i nu este folos întru ea.

25. Pisma i mânia împuineaz
zilele, i grija aduce blrâneele mal

înainte de vreme.

30- 1- PMe 13, 25; 23, 13.
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CAP. 31.
|

Despre bogie i srcie. Reguli pen-
j

tru ospee. Îngrijirea de sntate
i cumptarea vinului.

s

Privegherea avuiei topete trupul,

i grija ei stric somnul.

2. Grija privegherii va; cere ador-

mire, i boala grea deteapt somnul.

3. Ostenifu-s'a bogatul strângând

bani, i întru odihna sa se satur

de desftrile sale.

4. Se ostenete sracul întru îm-

puinarea vieei, i în odihn lipsit

se face.

5. Cel ce iubete aurul, nu seva
îndrept, i cel ce alearg dup stri-

cciune, sturâ-se-va de ea.

6. Muli au czut pentru aur, i
înaintea lor le-a fost pierirea lor.

7. Lemn de împiedecare este ce-

lor ce'i jertfesc lui; i tot cel fr
de minte se va prinde într'fnsul.

8. Fericit este bogatul, care s'a

aflat fr de prihan, i dup aur

n'a umblat.

9. Cine este acesta? i'i vom fe-
j

ricî pre el, c a fcut minunate în-

tru poporul su.
10. Cine s'â lmurit cu el, i s'a

fcut desvârit, 4i i-a fost lui spre

laud? *
"

îl. Cine -este care a putut clcâ
porunca i sn'a clcat?. i a putut

face ru i n'a fcut:?

12. Intrî-se-vor buntile lui, i
milosteniile lui le va povesti adu-

narea.

13. Când ezi la mas mare, s
nu deschizi spre ea gâtlejul tu,

14. i s nu zici: multe sunt puse

pre mas; adu'i aminte, c ru lu-

cru este ochiul viclean.

15. Mai ru decât ochiul, ce s'a

fcut? Pentru aceea înaintea a toat
faa lcrmeaz,

16. S nu'i întinzi mâna undezi
se va uita, is nu'i bagi mâna cu
el în blid.

17. Din tine însui cunoate ale

aproapelui i de tot lucrul gândete.

18. Mnânc ca un om cele ce

sunt puse înaintea ta, i nu clefî,

ca s nu te faci urîf.

19. Înceteaz mai întâiu pentru

învtur, i nu fii nesios ca s
nu sminteti.

20. i când ezi între mai muli,

s nu întinzi mâna ta mai 'nainte

de ei.

21. Omului învat, destul este pu-

in i întru aternutul su nu va

rsufl anevoie.

22. Cu somn sntos se odih-

nesc maele celui cumptat; se scoa-

l dimineaa, i sufletul lui cu el.

23. Truda privegherei i a greii

i epierea cu omul cel nesios.

24. i de te-ai silit în mâncri,

scoal- te ia mijlocul mâncrii i te

vei odlhnî.

25. Ascult-m fiule? i bag-m
de seam, i mai pre urm vei a-

flâ cuvintele mele.

26. Intru toate lucrurile tale iii sâr-

guitor i toat neputina nu te va

întâmpina.

27. Pre cel strlucit în pâini, bt-

ne'l vor cuvâniâ buzele i mrturia

bunfei lui este credincioas.

28. Asupra pâinei cei rele va cârti

cetatea, i mrturia rutei ei esle

adevrat.
29. La vin nu te face viteaz, c

pre muli i-a pierdut vinul,

30. Cuptorul ispitete clitura în

stâmprare; aâ vinul inimile tru-

failor în vrajb. ,

31. întocmai cu vieaa este omu-

lui vinul,, de'l.vei bea fire el cu m-
sura sa.

32. Ce viea este celui lipsii de

vin? C acesta s'a fcut, ca s ve-

seleasc pre oameni.

33. Bucuria inimei i veselia su-

fletului este vinul, când se beâ la

vreme cu msur.
31. jITPsalm 103, 16.
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34. Amrciune sufletului este vi-

nul, când sc beâ muîi, sfezi t c*
dcri face. ;

35. Beia" înmulete mânia 5 celui

fr de minte spre împiedecare, i
împuineaz virtutea i agonisete

rane.

36. La ospul vinului s nu mu-
stri pre aproapele lu, i s nii'l

defaimi pre el la veselia lui.

37. Cuvânt de batjocur s nu'i

zici lui, i s nu'l necjeti pre el

cerându'i.

CAP. 32.
Urmarea învtursi. Cum se pstreaz
sntatea. Respectul btrânilor. Cre-

dina în sine i în Dumnezeu.

Povuifor te»a pus pre tine, nu
te ineâ mare, fii între e{ ca i u-

nui dintre ei.

2. Grijefe de ei i apoi ezi, i
dup ce vei face toate cele ce tre-

bue, culc-te.

3. Ca s te veseleti de ei, i pen-

tru podoab s iei cununm
4. Griete cela ce eti mai b-

trân, c se cade ie, cu bun ti-

in, i s nu împiedeci muzica.

5. Unde nu este ascultare, nu vr-
s graiuri, i când nu este vreme,

nu te art înelept.

6. Pecete de anracs pre podoab
de aur este întocmirea cântreilor

la ospul vinului.

7. Pecete de smaragd cu mete-

ug de aur este glasul cântreilor

la vinul cel dulce.

8. Griete fânrule Când ai lips;

abia- de dou ori de te vei întreb.

9. Strângeai cuvântul, cu puine

multe, tu ca i cum ai lî i ca i
cum ai (ceâ.

10. Intre cei mai mari nu te face

ca i cum ai fl asemenea lor, i altul

grind, nu vorbi multe.

35. Pilde 31, 5.

11. înaintea trsnetului grbete
fulgerul; i înaintea celui ruinos
va merge harul.

12. La vreme te scoal, i nu fii

ce! mai de pre urm; alearg acas,
i xm fii lene;

13. AcqIo te joac i'i f cuge-

tele tale, i s nu greeti cu cu-

vânt trufa, o

14. i pentru acestea binecuvin-

feaz pre cel ce fe-au fcut pre fine,

i te veselete din, buntile lui.

15. Cel ce se teme de Domnul, va

primi învtura, i cei ce mânec,
aî!â-vor bunvoin,

16. Cel ce caut legea, smrâ-se-
va dela ea, i cel ce se îrnicete,
se va împiedica într'însa.

17. Cei ce se tem de Domnul, a-

fîâ-vor judecat, i îndreptri ca lu-

mina vor aprinde.

18. Omul pctos se ferete de

mustrare, i dup voea lui îi va

afl potrivire. ^

19. Brbatul cel de. sfat nu va

prsi cugetarea; iar cel strein i
trufa nu se va teme de fric, de

va i îace cevâ fr de ^fat. ;

20. Fr de sfat nimte. s nu faci;

i dup ce faci, s nu'i par ru.

21. Pre cale surpat nu merge»

ca s nu te împiedici de pietri.

22. Nu te încrede cii cei neispi-

fite, i de fiii ti te pzete.
23. In tot lucrul crede sufletului

tu, c aceasta este paza poruncilor.

24. Cel ce crede legii, ascult de

porunci; i cel ce ndjduete spre
;

Domnul, nu se va lipsi.

CAP. 33.

Duwinezeiasca înelepciune pre unii ti

înal, iar fr& alii îi smerete.

Dup dreapt judecat, brbatul îne-

lept nu se supune neînelepetefiu-
lui su, nici femeii, nici altcuiva.

Pre cel ce se teme de Domntil,

nu'l va întâmpin rul, fr riu-
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mai ispita, i iari îl va izbvi

pre el.

2. Brbatul înelept nu va urî le-

gea; iar cel ce se îfrnicete în-

tr'însa, este ca corabiea în furtun.

3. Omul înelegtor va crede le-

gii, i legea va îî iui credincioas.

4. Ca întrebarea drepilor gtete
cuvântul, i aâ ie vei asculta, lea-

g împreun învtura i rspunde.

5. Ca roata carului este inima ne-

bunului, i ca osiea pre care se în-

toarce^ este gândul lui.

6. calul armsar csie priete-

nul hulitor, supt tot cel ce ade pre

el rânchiaz.

7. Penlruce zi pre zi întrece, i
toat lumina zilei anului dela soare

este?

8. Cu tiina Domnula s'au ose-

bit, i au schimbat vremi i prz-
nuiri.

9. Dintru ele unele le-au înlat i
le-au sfinit; altele le-au pus în nu-

mrul zilelor.

10. i toi oamenii sunt din -
rân, i din pmânt s'au zidit Adam.

11. Cu mulimea tiinei Domnul
i-au osebit pre ei, i au schimbat

cile lor,

12. Dintru ei aii binecuvântat i
au înlat, i dintru ei au sfinit l
i-au apropiat la sine.

13. Dintru ei au blestemat i au

smerit, i i-au scos pre ei din l-

caurile lor.

14. Ca lutul olarului în mâna iui;

toate cile lui dup bun plcerea

tui.

15. Aâ sunt oamenii în mâna
celui ce i-au fcui pre ei, ca s le

deâ lor dup judecata sa.

16. împrotiva rului este binele,

i împrotiva morii vieaa.

17. Aâ i împrotiva cuviosului,

cel pctos.
18. Aljderea privete la toate lu-

33. 10. Fac 2, 7. 14. Rom. 9, 21,
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crurile celui prea Înalt, dou, dou,
st unu! împrotiva altuia.

19. i eu mai pre urm am pri-

veghiaî, i am motenit de tot ca

dela început.

20. Ca cel ce adun în vie pre

urma culegtorilor, cu binecuvân-

tarea Domnului am ajuns, i cz> cel

ce culege am umplut teascul.

21. Socotii, c nu numai pentru

mine singur m'arn ostenit; ci i pen-

tru toi cei ce caut învtura.
22. Ascuiîai-m pre mine mai

marii poporului, i povuitorii a-

dunrii bgai în urechi.

23. Fiului i muierii, fratelui î pri-

etinului, în vieaa ta s nu dai pu-

tere asupra ta.

24. i banii ti s nu'i dai altuia,

ca nu cumva s'i par ru i s
te rogi pentru ei.

25. Pân treti i este suflet în-

tru tine, nici unui trup nu te su-

pune.

26. C mai bine este, ca fiii ti

s se roage de tine, decât tu s
caui la mâinile lor.

27. Intru toate lucrurile tale fii

svâriîor, nu dâ hul înfn> mri-
rea ta.

28. în ziua sfârMîJ'ui pilelor vi-

eii tale i la vremea -morii tale, s
knpari motenirea ia.

DESPRE SLUGI.

29. Mâncare, toiag i povar la

mgar; iar la slug pâine, certare

i lucru.

30. Lucreaz cu sluga i vei aflâ

odihn ; slobozi mâinile lui i va

cerc slobozenie.

31. jugul i hamul pleac gru-

majii i pre sluga cea rea legturile

i caznele.

32. Pune'l pre el la lucru, ca s
nu eaz fr de lucru, c mult
rutate a învat lenevirea.

33. La lucru pune'l pre el, pre-
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cum se cade iui, i de nu le va as-

cult, îngreuiaz obezii? iui.

34. i s nu prisoseti preste fot

trupul, afar de cale i fr de ju-

decat nimica s nu faci.

35. De ai slug, s îie ca tine, c
cu sânge l-ai câtigat pre ei.

36. De ai slug, grijete'l pre ei

ca i pre tine însui, c, ca de su-

fletul tu vei avea de el lips.

37. De'l vei necji pre ei i scu-

lându-se va fugî, în care parte de

loc îl vei cuta pre el?

CAP. 34.

Deertciunea visurilor i a vrjitor;

ndejdea în Dumnezeu; ajutorina
sracului i simbriea slugii,

Dearte ndejdi i mincinoase sunt

omului celui neînelegtor, i vi-

surile fac pre cei neînjelepi s
sboare.

2 Ca i cel ce se prinde de um-
br i alearg dup vânt ; aa este

i cel ce crede visurilor.

3. Aceasta asemenea acestuia,

vederea visurilor asemnarea feii

înaintea feii.

4. Dela cei necurat, ce se va cu-

rî? i dela minciun, ce se va

adeveri?

5. Vrjile i descântaturile i vi-

surile, dearte sunt, precum i a-

ceea ce este gata a nate i se n-
lucete inima.

6. De nu vor fi trimise dela cel

prea înalt, ca s le cerceteze, s
nu dai inima ta spre eie.

7. C pre muli i-au înelat visu-

rile i au czut cei ce au ndj-
duit într'însele.

8. Fr de minciun se va s-
vâri legea, i înelepciunea este

svârire gurii cei credincioase.

9. Omul învat multe a cuno-

scut i cel ce multe tie, TnfeSep-

fete va gri.

10. Cel ce nu s'a ispitit, puine

i
tie, iar cel ce a nemernicit, a în-

! mulii înelepciunea,

îl. Multe am vzut întru nemer-

niciea mea i mai mult decât cu-

vintele mele esfe înelegerea mea.

12. De multe ori pân la moarte

am avut primejdie i m'am mân-
tuit prin acestea.

13. Duhul celor ce se tem de

Domnul, va fi viu, pentru c ndej-

dea lor este spre cel ce'i mântuefe
pre ei. <

14. Cel ce se teme de Domnul,

nu se va înfricoâ i nu se va spe-

riea, c el este ndejdea Ini.

Î5. Fericit este sufletul celui ce

se teme de Domnul.

16. i în cine raztm i cine este

întrirea lui ?

17. Ochii Domnului preste cei ce'l

iubesc pre el, scuteat puternic i
întrire vârfoas.

18. Acoperemânt de cldur i
acoperemânt de ctre^ amiaz zi,

paz de ctre împiedecare i aju-

tor de ctre cdere.

19. Cel ce înal sufletul i lu-

mineaz ochii, dând vindecare, vi-

ea i binecuvântare.

20. Cei ce jertfete din nedrept,

prinos huiit este Iii i nu sunt spre

bun vrere hulifurile celor fr de

lege.

21. Nu bine voete cel prea în-

nalt în darurile necredincioilor

;

nici înmulirea jertfelor curele p-
catele.

22. Cel ce aduce jertf din ave-

rea sracilor, junghie pre fiu înaintea

tatlui su.
23. Pâinea celor lipsii este viaa

sracilor, i cel ce o iâ pre aceasta,

omul sângiurilor este.

24. Cel ce iâ hrana cea de lips,

este ca cel ce omoar pre aproa-

34. 18. Isaia 4, 5.

21. Pilde 15. 8i 21, 27; flmos 5, 22;

24. R. 2 Lege 24, 14.
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pele su, i cel ce oprete simbria

slugii, ca cel ce vars sânge.

25. Când unul zidete i altul

stric, ce folos fac, fr numai se

ostenesc.

26. Când unul se roag i altul

blesteam, al cui glas va auzi St-
pânitorul ?

27. Cel ce se spal deîa mort i
iari se atinge de el, ce i-a folo-

sit lui splarea sa?

28. Aâ omul cei ce postete în-

tru pcatele sale i iari merge

i face aceleai.

29. Rugciunea lui, cine o va a-

scultâ? i ce a folosit smerindu-se

pre sine?

CAP. 35.

Despre jertfele plcute i neplcute lui

Dumnezeu. Mângâerea vduvelor,
sracilor i orfanilor.

Gel ce pzete legea, înmulete jert-

fele.

' 2. jertfete jertf de mântuire cei

ce iâ aminte la porunci.

3. i cel ce mulfmete, ca cel

ce aduce fin curat de grâu; i
cel ce face milostenie, ca cel ce

jertfete jertf de laud.
j

4. Plcut este Domnului când te
j

deprtezi de rutate, i jertf de cu-

renie este când te despari de

strâmbtâte.

5. S nu te iveti în faa Dom-
nului deert, c toate acestea sunt

pentru porunc.-

6. Aducerea dreptului, unge jert-

felnicul, i mirosul ei, bun este îna-

intea celui prea înalt.

7. Jertfa brbatului drept este pri-

mit, i pomenirea ei nu seva uitâ.

8. Cu ochiu bun slvete pre Dom-
nul, i s nu împuinezi pârga mâi-

nilor tale.

27. Numere 19, 11-16.
35. 2. l hnp. id, 22.

4. Ierem. 7, 2; 26, 13. 6. R2 Lege 16, 17.

9. Totdeauna când dai, fii cu fa
voioas i cu bucurie sfinete ze-

ciuiala.

10. D celui prea înalt, precum
i-au dat el, i cu ochiu bun, câti-

gul mâinii.

11. C Domnul rsplilor este»

i cu apte pri va rsplti ie.

12. Nu osteni cu daruri, c nu le

va primi.

13. Nu ndjdui în jertfa nedreap-

t, c Domnul judector este, i nu

este îa el mrirea feii.

14. Nu va primi Domnul faa, care

este asupra sracului, iar rugciu-

nea celui asuprit o va ascult:

15. Nu va trece cu vederea rug-
ciunea srmanului, nici pre vduv
când va vrs graiu.

16. Au nu curg lacrmile vdu-
vei pre obraz? i strigarea ei asu-

pra celui ce îe-âu scos pre ele?

17. Cei ce slujete lui Dumnezeu,

cu bunvoin primî-se-va, i rug-
ciunea lui pân îa nori va ajunge.

18. Rugciunea celui smerit, norii

v ptrunde i nu se va mângâiâ

pân nu se va apropieâ.

Î9. i nu se va deprta pân ce

va socoti cel prea înalt, i va face

judecat cn dreptate i va face ju-

decat.

20. i Domnul nu va zbovi, nici

va îndelung mâniea presîe ei, pân
ce va zdrobi mijlocul celor nemi-

losfivi.

21. i neamurilor va rsplti iz-

bând, pân ce va stric mulimea
batjocoritorilor, i schiptrurile ne-

drepilor le' va- zdrobi.

22. Pân ce va rsplti omuiui

dup lucrurile iui, i lucrurilor oa-

menilor dup gândurile lor.

23. Pân ce va judeca judecata

poporului su, i'i va veseli pre ei

cu mila sa.

11. Iov 34, 19; înfeiep. 6, 8; Fapte 10, 24;
Rom. 2, îl; Galat. 2, 6.

20. 1 Petru 1, 17.
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24. Frumoas este mila în vre- I

mea necazului lui, ca norii cei de
j

ploaie în vremea secelii.

CAP. 36.

Rugciunea peniru Israilteni i pentru

sfânta cetate cea asuprit de neamu-
tile streine. Laudele femeii cei bune

. i înelepte.

Miiuetene pre noi stpâne Dum-

nezeul tuturor, i caul,

2. i trimite frica ts preste toate

neamurile.

3. Ridic mâna ta presfe neamu-

rile cele streine, ca s vaz pufe-

rea ta.

4. Precum înaintea lor te-ai sfin-

it întru noi, aa i înaintea noa-

str te mrete întru ei.

5. Ca s te cunoasc pre tine,

precum i noi le-am cunoscut; c
nu este Dumnezeu afar de tine

Doamne.

6. Innoete semnele i schimb
minunile.

7. Mrete mâna la l braul cel

drept.

8. Deteapt mâniea i vars iu-

|irnea.

9. Pierde pre vrjma i stric

pre împrotivnic.

r 1Q. Grbete vremea i'jl adu a-

minte de. jurmânt, ca s se pove-

steasc mririle tale.

11. De iuimea focului s se mi-

stuiasc cei ce a scpat, i cei ce

Sac ru poporului tu, s afle pier-

zare.

12. Zdrobete capetele boierilor

vrjmailor, cari zic: nu este afar

de noi.

13. Adun toate neamurile lui îa-

cov, inima luminat t bun se ne-

voete spre mâncrile sale.

14. Miluete Doamne poporul, care

se chiam cu numele tu, i pre l-

srail, pre care cu naterea cea din-

lâiu l-ai asemnat.

J

15. Milostivete-te spre Ierusalim

i

cetatea sfinirei late, cetatea odih-

nei fale.

16. Umple Sionul, ca s înalfe

graiurile fale, i de mrire pre po-

porul tu.

17. D mrturie lucrurilor tale ce-

lor din început, i deteapt proro-

ciile cele ce sunt întru numele tu.

18. D plat celor ce te ateapt
pre tine, i prorocii ti credincioi

s se afle.

19. Ascult Doamne rugciunea

celor ce se roag ie pentru popo-

rul tu, dup binecuvântarea lui A-

aron, ca s cunoasc loji cei de

pre pmânt, c tu Doamne eti

Dumnezeul veacurilor.

20. Toat mâncarea primete pân-

tecele, îns este o bucat mai bun
decât alt bucat.

21. Gâtlejul cu gustul alege bu-

catele vânatului ; aa inima cea în-

eleapt, cuvintele cele mincinoase.

22. Inima îndrtnic aduce mâh-
nire, îns omul cel învat ya rs-

plti ei.

23. Pre tot brbatul va primi mu-
ierea i esie fat mai bun decât

alt fat.

24. Frumuseea muierii veselete

faa i covârete toat pofta omu-

lui.

25. De este pre limba ei mil i
blândee, nu este brbatulei ca fiii

oamenilor.

26. Cel ce'i câtig muiere, în-

cepe la agonisit ajutor dup sine

i stâlp de odihn.

27. Unde nu este gard, se va je-

tiuî agoniseala ; i unde nu este

muiere, suspin cel rtcit.

28. C cine va crede tâlharului

celui sprinten, care umbl din ce-

tate în cetate ? Aâ i omului care

n'are cuib i siâluete ori unde

însereaz.

36. 18. Num. 6, 24.
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CAP 37.

S se deosebeasc prietinii cei adev-
rai de cei mincinoi, i sfetnicii cei

drepi de cei farnici ; desfre înfrâ-

narea în mâncri,

Tot prietinul zice: eu am inut

prieteugul cu el; r<ar este prie-

tin numai cu numele prietin.

2. Au nu rmâne pân la moarte

întristare, când sojuî i prietin se

întoarce ia vrajb ?

3. 0 ru gând ! De unde te rs-
turnai s acoperi uscatul cu vi-

cleug ?

4. Solul cu prietinul tresc bine

în veselie ; iar în vremea necazu-

lui se face împrolivnic.

5. Soul cu prietinul împreun
se ostenesc pentru pântece i îna-

intea rsboiului va lu pavz.
6. S nu uii pre prietin în su-

fletul tu i s nu'l uii pre el în-

tru averile tale.

7. Tot sfetnicul îi laud sfatul;

ci este care d sfat pentru sine.

8. Pzete'i sufletul tu de sfet-

nic i cunoate întâiu.care este lipsa

lui, c el pentru sine va sftuî.

9. Ca nu cumva s arunce sori

asupra ta i s zic ie : bun este

calea la i va stâ împreajm ca s
vaz ce se va întâmpl ie.

10. Nu te sftui cu cel ce te trece

cu vederea, i de cel ce'i pismue-

te soarta, ascunde'i sfatul tu.

11. Cu muierea despre împrotiv

râvnitoarea sa, nici cu cei fricos

despre rsbotu.

12. Nici cu negutorul despre

schimb, nici cu cel ce cumpr
despre vânzare.

13. Nici cu cel pisma despre

mulmit, nici cu cei nemilostiv

despre îndurare.

14. Nici cu cel lene despre tot

lucru, nici cu sluga cea de cas
despre svârire, nici cu sluga cea

lenee despre multa lucrare.

15. Despre nimic nu te sftui cu

acetia; ci cu brbatul cel cuvios fii

adeseori, pe care îl vei cunoate,

c ine poruncile Domnului.

16. Al cruia suflet este ca i su-

fletul tu, i de vei cdea, îl va du-

reâ împreun cu tine.

17. Sfatul inimii Ji'l întrete, c
nu'i este ie mai credincios altul

decât aceia.

18. C sufletul omului se obinu-

efe uneori a vesti mai mult decât

apte privitori, cari d în loc în-

nalt la privelite.

19. i întru toate acestea te roag
celui prea Înalt, ca s îndrepteze

întru adevr caiea la.

20. Începutul a lot lucrul este

cuvântul, i înainte de toat fapta

este sfatul.

21. Urma mutrii inimii este faa,

în patru pri rsare : binele i rul,

vieaa i moartea i limba pururea

stpânete pre acestea.

22. Este om înelept, care pre

muli înva i sufletului su este

fr de folos.

23. Cel ce arat înelepciune în

cuvinte urâcioase, acesta se va lipsi

de toat hrana.

24. C nu s'a dat lui dar dela

Domnul ; c de toat înelepciunea

este lipsit.

25. C este înelept sufletului su,
i rodurile înelegerii lui în gur
sunt CTezute.

26. Brbatul înelept înva pre

poporul su, i rodurile înelegerii

lui sunt credincioase.

27. Brbatul înelept umpleâ-se-va

de binecuvântare i'l vor ferici pre

el toi cei ce'l vor vedeâ.

28. Vieaa omului în numrul zi-

lelor, i zilele lui Israil nenumrate.

29. Cel înelept întru poporul su
va moteni credina i numele lui

în veac va fi viu.

37. 21. Pilde 18, 21.

Biblia 78.
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30. Fiule I In vieaa la ispitete'ji

sufletul lu, i vezi ce este lui ru
i nu'i d lui.

31. C nu toate tuturor folosesc,

i nu tot sufletul întru tot bine vo-

ete.

32. Nu Iii nesfios întru toat

desflciunea i nu te aplec la

mâncri multe.

33. C în mâncrile cele multe va

fî durere, i nesaiul va venî pân
la îngreoare.

34. Pentru nesaiu mul|i au pie-

rit; iar cel înfrânat îi va înmuli

vieaa.

CAP. 38.

Despre doftori i leacuri în boala; cum
treime a plânge pentru mori, ce

sgândeti la îngropciuni; despre me-
teuguri i lucrarea pmântului.

Hinstete pre doftor cu cinstea lui

^pentru trebuine, c i pre el l-au

fcut Domnul.

2. C dela cel prea înalt este lea-

cul, i dela împrat va luâ dar.

3. tiina doftorului înlâ-va ca-

pul lui, i înaintea celor mari va fi

minunai.

4. Domnul au zidit din pmânt
leacurile, i omul înelept nu se va

scârbi de ele.

5. Au nu din lemn s'a îndulcit

apa, ca s se cunoasc puterea lui?

6. i el au dat oamenilor tiin,
ca s se mreasc întru minunile

Iui.

7. Cu acestea tmduete i ri-

dic durerea lui.

8. Fctorul de unsori cu acestea

va face amestecare, i nu este sfâr-

it lucrurilor lui, i pace dela el este

presle faa pmântului. \

9. Fiule 1 In boala fa nu fii neb-
gtor de seam; ci le roag Dom-
nului, i el te va tmdui pre tine.

10. Deprteaz pcatul i îndrep-

38. 5. Eire 15, 25.

teaz mâinile, i de tot pcatul cu-

râete inima ta.

11. D miros cu bun mireazm
i pomenire de fin de grâu, i
unge jertfa fa ca i cum n'ar fî ni-

mic.

12. i doftorului d'i loc, c i pre

el l-au fcut Domnul, i s nu se

deprteze dela fine, c i de el ai

trebuin

13. C este vreme când i în mâi-

nile lor este miros de bun mi-

reazm.
, 14. C i ei se vor rugâ Domnu-

lui, ca s le deâ lor odihn i s-
ntate spre viea.

15. Cel ce pcfuele împrofiva

Fctorului su, cdeâ-va în mâi-

nile doftorului.

16. Fiule 1 Pentru cel mort slobozi

lacrmi, i ca i cum ai fl ptimit

grele, începe plângere.

17. i dup obiceiul lui acopere

frupul Uu, i nu frece cu vederea

îngropciunea lui.

18. Amar plângere f i fierbinte

tânguire.

19. i le jelete dup vrednicia

lui, o zi sau dou pentru clevetirea,

i te mângâe de întristare.

20. C din întristare vine moarte,

i întristarea inimii slbete virtutea.

21. Intru necaz rmâne împreun
i întristarea; iar vieaja sracului

este dup inim.

22. Nu dâ întristciunei inima ta,

ci o deprteaz pre ea, aducându'i

aminte de cele de pre urm.
23. i nu uifâ, c nu este întoar-

cere, i acestuia nu vei folosi, i
ie însu{i vei face ru.

24. Adu'Ji aminte de judecata lui,

c aa va fî i a ta; mie iert, i ie

astzi.

25. Cu odihna mortului f s în-

ceteze pomenirea lui, i te mângâe

despre el pentru ieirea duhului lui.

20. Pilde 15, 31; 17, 23.
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26. înelepciunea crturarului pre*

încet se câtig, i care puin iâ

-aminte la lucrul su se va înfelepft.

27. De ce înelepciune se va um-

pleâ cd ce ine plugul, i se fle-

te cu strmurarea boldului?

28. Cel ce mân boii i seînv-
luete în lucrurile lor i vorba lui

«sie de fiii laurilor.

29. Inima lui va dâ s întoarc

î>razda, i priveghierea lui va fi des-

pre hrana boilor.

30. Aâ este fiecare meter de

îemn, i mai marele meterilor, care

noaptea ca i ziua o petrece.

31. Cel ce sap spturi de pe-

rei, gândul lui este cum s schim-

t>e chipurile.

32. Inima sa o va sili, ca s a-

semene zugrveala i priveghierea

îui, ca s svârasc lucrul.

33. Aâ meterul de fier ezând
lâng ncovaln se deprinde cu gre-

utatea fierului.

34. Aburul focului va învârtoâ

carnea lui, i cu înîierbânfarea c-
minului se va lupiâ.

. 35. Sunetul ciocanului va înnoi

tirechia lui, i ochii lui la asem-
narea uneltei.

36. Inima sa o va pune spre s-
vârirea lucrurilor, i priveghierea

îui este ca s împodobeasc dup
ce'l svârete.

37. Aâ olarul sezând la lucrul

su, i învârtind cu picioarele sale

Toata,

38. Pururea are grije de lucrul

su, ca lucrarea lui s fie mult.

. 39. Cu mâinile sale va închipui

lutul, i înaintea picioarelor va în-

dupleca virtutea sa.

40. Inima sa o va dâ ca s s*
vârasc netezirea i priveghierea

iui, ca s curele cminul.

41. Toi acetia întru mâinile lor

îidjduesc, i fiecare întru mete-
ugul su este înelegtor.

42. Fr de acetia nu se zidete
cetatea, nici vor lâcui, nici vor umblâ.

43. i la adunare nu vor trece'

mai sus; i aezmântul judecii
nu'l vor socoti, nici vor artâ drep-

tate i judecata.

44. i în pilde nu se vor aflâ.

45. Ci zidirea veacului vor întri,

i pofta lor este lucrarea meteu-
gului.

46. Afar de cel ce'i d sufletul

su, i cuget în legea celui prea

înalt.

CAP. 39.
Cel înelept cearc cuvintele i faptele

celor de demult; se pomenesc
datoriile îneleptului. Dumnezeu întru

toate s se laude, lucrurile

lui desvârit.

Înelepciunea tuturor celor de de-

mult o va cerca cel înelept i în

prorocii se va îndeletnici.

2. Graiurile brbailor celor vestii

le va pzi, i va strbate cuvintele

cele încurcate.

3. Ascunsele pildelor le va cercâ,

i în tainele gâciturilor va petrece.

4. In mijlocul celor mari va sluji,

i înaintea povuitofilor se va a-

riâ.

5. In pmântul neamurilor streine

va umblâ, c cele bune i cele rele

întru oameni ispitete.

6. Inima sa o va adaoge a mâneca
ctre Domnul cel ce î-au fcut pre

e!, i înaintea celui prea înalt se va

rugâ.

7. Va deschide gura sa întru ru-

gciune, i pentru pcatele sale se

va rugâ.

8. De va vreâ Domnul cel mare,

de duhul înelegerii se va umpîeâ.

9. Acesta ca ploaia va vrsâ cu-

vintele înelepciunei sale, i întru

rugciune se va mrturisi Domnului.

10. Acesta va îndrept sfatul lui

i tiina, i întru cele ascunse ale

lui va cuget.
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lî. Acesta va art învtura
.dscliei sale, i în legea legiurei

Domnului se va ludâ.

12. Ludâ-vor înelepciunea lui

muli; pân în veac nu se va stinge.

13. Nu va pieri pomenirea lui, i
numele lui va fî viu în neamurile

neamurilor.

14. înelepciunea lui o vor spune

neamurile, i lauda lui o va vesti

adunarea.

15. De va rmâneâ. nume'i va

îsâ mai mult decât o mie; i de

va odihnî, îi agonisete lui.

16. înc cele ce le-am gândit le

vqiu gri, i ca luna plin m'am
umplut.

17. Ascultai-rn pre mine fiii cei

cuvioi, i odrslii ca i trandafirul

ce crete spre curgerea apei.

18. i ca tmâea bine mirosii mi-

ros, i înflorii floare ca crinul.

19. Dai miros, i ludai cu cân-

tare, binecuvântai pre Domnul în-

tru toate lucrurile.

20. Dai mrire numeiui lui, i v
mrturisii întru lauda iui cu cânt-

rile buzelor i cu alute, i aâ s
zicei întru mrturisire:

21. Lucrurile Domnului toate sunt

foarte bune, i toat porunca în

vremea sa va fi.

22. i nu este pentruce s zici:

ce este aceasta? C toate în vremea

sa se vor cerc.

23. De cuvântul lui a sttut apa

ca stogul, i de graiul gurei lui a-

dunriîe apelor.

24. Intru porunca lui toat bun-
voin este, i nu este cine s îm-

puineze mântuirea lui.

25. Lucrurile a lot trupul înain-

tea lui sunt, i nimic nu se poate

ascunde de ctre ochii lui. Din veac

în veac au privit, i nimic nu este

minunat înaintea lui.

39. 21. Fac. i, 31; Marcu 7, 37; Fac. 8, 3.

26. Nu pot zice: ce este aceasta?

Pentruce este aceasta? C toate

pentru folosul lor sunt fcute.

27. Binecuvântarea lui a acoperit

pmântul ca un rîu, i ca un potop

uscatul 1-a îmbtat.

28. Aâ mâniea lui o vor moteni
neamurile, precum au prefcut apele

întru srtur.
29. Cile lui, celor cuvioi sunt

drepte, iar celor frdelege împie-

dicri,

30. Cele bune, celor buni s'au zi-

dit din început, iar celor pctoi;
cele rele.

31. începutul a toat trebuina

vieii omului este: apa, focul i fie-

rul i sarea i îina de grâu i mie-

rea i laptele, sângele strugurului

i untuldelemn i haina.

32. Acestea toate celor cuvioi în-

tru bunti vor fî; iar celor pc-
toi întru cele rele se vor întoarce.

33. Sunt duhuri fcute pentru ca

s îac izbând, i întru mânia lor

au întrit btile lor.

34. i în vremea svârirei vor

vrs tria, i mânia celui ce i-au

îcut pre ei o vor încet.

35. Focui i grindina i foametea

i moartea, toate acestea spre iz-

bândire sunt fcute.

36. Dinii hiarelor i scorpiile t
erpii i sabie izbândifoare ca s
piearz pre cei necredincioi.

37. Intru porunca lui se vor ve-

seli, i pre pmânt la trebi se vor

gti, i în vremiîe sale nu vor frece

cuvânt.

38. Pentru aceea din început m'am
întrit i am cugetat, i în scrisoare

am lsat.

39. Toate lucrurile Domnului bune

i tot folosul în vremea sa îl vor d.
40. i nu se poate zice: aceasta

este mai rea decât aceea, c toate

în vremea sa se vor adeveri.

41. i acum cu toat inima i gura
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ludai i binecuvântai numeleDom-
nului.

CAP. AO.
Îndemnare s$re lauda lui Dumnezeu.
Tânguire despre ticloia oamenilor

ri.

Necaz mare s'a fcut la tot omul

i j*ug greu preste fiii lui Adam.
2. Din ziua ieirei din pântecele

mumei lor pân în ziua înfoarcerei

la muma tuturor.

3. Gândurile lor: frica inimei, cu-

getarea ateptrei, ziua svârirei.

4. Dela cel ce ade pre scaun cu

mrire i pân la cel smerit, în p-
mânt i cenue.

5. Dela cel ce poart iachini i
cunun i pân la cel ce se îm-

brac cu pânz groas.

6. Mânia i râvna i turburarea,

învluiala i îrica mor|ei t pisma

i pricirea, i în vremea odihnei în-

tru aternut somnul nop(ei gândul

lui îl schimb.
7. Pufin ca o nimic la odihn i

de aici în somn ca în zilele stre-

juirei.

8. Mâhnit de vederea inimei sale,

ca i cum ar 11 scpat dela îa(a r-
sboiului,

9. In vremea mântuirei sale se

scoal, i se minuneaz nevzând
nici o iric.

10. ^Preste tot trupul dela om pân
la dobitoc; iar preste pctoi cu

apte pr|i.

11. La acestea moartea i sân-

gele, pricirea i sabia, asupriri i
foame, zdrobire i btae.

12. Asupra celor frdelege s'au

zidit acestea toate; i pentru ei s'au

fcut potopul.

13. Toate câte sunt din pmânt,
în pmânt se întorc, i cele ce sunt

din ape, în mare se întorc.

14. Tot darul i strâmbtatea se

>5fcO. 12. Facere 7, 10. 13. Ecles. 1, 7.

va terge; iar credina în veac va slâ.

15 Banii nedrepilor, ca rîul vor

sec i ca trsnetul cel mare în ploa-

ie va rsun.
16. Când va deschide el mâinile

sale, se va veseli, aâ cei ce calc
legea pân în sfârit vor pierî.

17. Seminiile celor necredincioi

nu vor înmuli ramurile; ci ca r-
dcinile cele necurate pre piatr vâr-

toas vor fî.

18. Preste toat apa i rmurile
rîului, mai 'nainie de toat buruiana

se smulg.

19. Harul ca Raiul întru binecu-

vântri; i milostenia în veac r-
mâne.

20. Vieaa celui destul lucrtor se

va îndulci; i mai mult decât amân-

dou cel ce afl comoar.
21. Fiii i zidirea cetei întresc

numele; iar mai mult decât amân-
dou acestea se socotete muierea

fr de prihan,

22. Vinul i muzica veselesc ini-

ma, i mai mult decât amândou
iubirea înelepciunei,

23. Fluerul i harfa îndulcesc cân-

tarea, i decât amândou acestea

mai mult limba cea dulce.

24. Dar i frumusee pofteasc o-

chiul tu; iar mai mult decât amân-

dou, mai plcut este pajitea verde.

25. Prietinul i soul la vreme se

întâmpin, i mai mult decât amân-

doi muierea cu brbatul.

26. Fraii i ajutorul la vremea ne-

cazului; iar mai mult decât amân-

doi, va izbSvl milostenia.

27. Aurul i argintul întresc pi-

ciorul; i mai mult decât amândo-

u, sfatul este plcut.

28. Banii i tria înal inima; i
mai mult decât amândou, frica Dom-
nului.

29. Temerii de Domnul nimic nu'l

lipsete, i nu este pentruce cufâ
cu ea ajutor.
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30. Frica Domnului ca Raiul bi-

necuvânlrei, i mai mult decât toat

mrirea l-a acoperit pre el.

3t. Fiuleî Viea ceretoare s nu

trieti, mai bine s mori decât s
ceri.

32. Omul care caut la masa stre-

in, vieaa lui nu se socotete vi-

ea.
33. Pângrî-va sufletul su cu mân-

cri streine; iar omul tiutor i în-

vat, se va iert.

34. In gura celui fr de ruine,

dulce va fl cerirea; iar în pânte-

cele lui ca focul va arde.

CAP. 41.

Cror oameni este plcuta sau amar
moartea; trebue a griji de numele bun

i de care lucruri anume s te

ruinezi ?

0 moartei Cât de amar este po-

menirea ta omului celui ce are

pace întru avuiile sale.

2. Omului celui ce este fr de

grije, i se sporete întru toate, i
poate înc mâncâ.

3. O moartei Bun este judecata

fa omului celui lipsit i sczut de

putere.

4. Celui cu adânci btrânee i
celui ce de toate se învluete i
este neîncreztor i a pierdut rb-
darea.

5. Nu le teme de judecata morii,

adu'i aminte de cele dintâi ale

tale, i de cele de apoi.

6. Aceast judecat dela Dom-
nul este la tot trupul.

7. i pentru ce nu vrei ce place

celui prea înalt? Ori zece, ori o

sut, ori o mie de ani, nu este în

iad mustrare pentru viea.

8. Fii urîi se fac fiii pctoi-
lor i cei ce petrec în lcaurile

necredincioilor.

9. Motenirea fiilor pctoilor
va pieri, i cu smâna lor pururea

va fl ocar.

10. Pre tatl necredincios îl vor

huli fiii, c pentru el sunt de bat-

jocur.

11. Vai vou brbai necredin-

cioi ! Cari ai prsit legea Dum-
nezeului celui prea înalt

12. C de v vei nate, spre ble-

stem v vei nate, i de vei m urî,

spre osând v vei osebî.

13. Toate câte sunt din pmânt,,

în pmânt se vor întoarce : aâ i
cei necredincioi, din blestem tn

pieri re.

14. Plânsul oamenilor în trupu-

rile îor; iar numele cel nu bun al;

pctoilor se va stinge.

15. Aibi grij de nume, c ace-

sfa'i va rmâneâ mai mult decâfc

o mie de comori mari de aur.

16. A vieii cei bune este num.
rul zilelor ; iar numele cel bun în?

veci rmâne.
17. Învtura cu pace o pzii

fiilor 1 C înelepciunea ascuns
comoara netiut, ce folos este de
amândou?

18. Mai bun este omul, care a-

scunde nebunia sa, decât omul, care

ascunde înelepciunea sa.

19. Drept aceea, ruinafi-vâ de

cuvântul meu, c nu este bine a te-

feri de toat ruinea; i nu toate

tuturor plac cu bun credin.

20. Ruinai-vde tat i demum
pentru curvie, i de povuitor i;

puternic pentru minciun.

21. De judector i de Domn pen-

tru pcat ; de adunare i de po-

por pentru frdelege.

22. De so i de prietin pentru?

strâmbtate ; i de locul în care

lcueti pentru furtiag.

23. i de adevrul lui Dumnezeu?

i fgduina, i de punerea cotulut

preste pâini.

24. De ponosul lurii i al drii,

i de tcere ctre cei ce i se în-

chin.
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25. De cutarea la muierea curv,

i de întoarcerea fetii de ctre ru-

denii.

26. De luarea prfii i a darului,

i de cularea la muierea cu brbat.

27. De cutarea la slujnica lui,

i de ederea pre aternutul ei.

28. De prietini pentru cuvintele

cele de imputare, i de a imput
dup ce vei dâ.

CAP. 42-

A nu descoperi taina; a griji de lu-

crurile casii; fetele fecioare s se p-
zeasc ; ferirea de tovria cu femei,

De spunerea vorbelor celor din

auzit i de descoperirea cuvin-

telor celor ascunse.

2. i aâ vei H ruinos adevrat

i vei afla har înaintea a tot omul.

3. far de acestea s nu te rui-

nezi i nu câutâ în fa, ca s gre-

eti.
4. De legea celui prea Înalt i de

aezmântul lui i de judecat, ca

s îndreptezi pre cel necredincios.

5. De cuvântul soului i a cl-
torilor i de împrirea moiei în-

tre prietini.

6. De cumpenile \ de msurile

cele adevrate, i de câtigul celor

multe i acelor puine.

7. De osebirea vânzrii i a ne-

gutorilor, i de mult certarea fii-

lor, i de sângerarea coastei robu-

lui ru.

V 8. La muierea rea, bun este pe-

cetea, i unde sunt mâini multe, în

cuie.

y 9. Orice vei dâ, cu numr l cu

msur d, i ce dai, i ce iei, toate

le scrie.

10. De învtura celui fr de

minte i a celui nebun i a celui foar-

te btrân, care se pricete cu cei ti

neri ; i vei fi cu adevrat învat

41. 25. Matei 5, 28.

42. «?. Levii 19, 15; Iacofa 2, 1.

i ludat înaintea tuturor celor vii.

11. Fata ascuns, priveghere este

tatlui, i grija ei deprteaz som-

nul dela el ; pân este tânr, ca

nu cumva s'i treac vârsta i dup
ce se mrit s nu se urasc.

12. Pân este fecioar, ca nu cum-

vâ s se pângreasc i în casa

printeasc s se îngroae.

13. Cu brbatul fiind, s nu cum-

va s se sminteasc.

14. i împreun îcuind, s nu

cumva s stârpeasc.

15. Spre fala cea neruinoas în-

trete paza, ca nu cumva s te

faci bucurie vrjmailor.

16. Poveste în cetate i defimare

poporului i înaintea multora s te

ruinezi.

17. Nu cutâ la fot omul pentru

frumusee, i în mijlocul muierilor

nu edeâ.

18. C din hain iese molia, i
dela muiere rutatea muierii.

19. Mai bun este rutatea br-
batului, decât muierea cea fctoare

de bine, i decât muierea care face

ruine spre batjocur.

20. Aduce'mi-voiu dar aminte de

lucrurile Domnului, i cele ce am
vzul voiu spune cu cuvintele Dom-
nului lucrurile lui.

21. Soarele luminând, preste toate

privete, i de mrirea lui plin este

lucrul lui.

22. Au n'au dat Domnul sfinilor

ca s spue toate minunile lui, care

le-au întrit Domnul atotiiiorul, ca

s se întreasc întru slava lui

toate?

23. Adâncul i inima cearc, i
vicleugurile lor le cuget.

24. C au cunoscut Domnul toat

tiina, i au cutat la semnul vea-

cului.

25. Vestind cele ce au trecut i
cele ce vor veni, i descoperind ur-

mele celor ascunse.
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26. Nici un gând nu este netiut

de el, i nici un cuvânt nu s'a as-

cuns de el.

27.Impodobif-au mrimele înelep-

ciunei sale, cel ce este mai 'nainte

de veac i în veac.

28. Nici s'au adaus, nici s'au îm-

puinai, i slatul nimnui nu i a tre-

buit lui.

29. Cât sunt de dorite lucrurile,

i pân la o scântee vrednice de a

se privî.

30. Toate acestea tresc i pe-

trec în veac, întru foaie trebuinele

toate ascult.

31. Toate sunt pereche, unul îm-

protiva altuia, i n'a fcut nimic cu

scdere.

32. Una dintru una au întrit cele

bune, i cine se va sturâ vzând
slava lui?

CAP. -43.

Dumnezeu se lauda pentru zidirea

tuturor fpturilor; dar decât toat
lauda, el este mai mare.

Mrimea întimei, triea cure-
niei, forma cerului întru vede-

rea mrirei.

2. Soarele în ivire vestind în ieire,

vas minunat fptura celui prea înalt.

3. Când este la amiazzi usuc
pmântul, i înaintea ariei lui, cine

va sta?

4. Cminul suîlând în lucrurile

arsurii, de trei ori mai tare este

soarele arzând munii.

5. Suflând abur de foc i strlu-

cind raz, întunec ochii.

6. Mare este Domnul cel ce l-au

fcut pre el, i cu porunca lui gr-
bete mergerea.

7. i luna o au fcut, ca în vre-

mea sa s fie artare vremilor i
semn veacului.

8. Din lun este semnul srb-
torii, lumin, care scade pân la

sfârit.

30. Ps. 148, 6.

9. Luna dup numele ei este, mi-

nunate schimbri face crescând.

10. Vas taberilor întru înlime,
întru triea cerului strlucind.

11. Frumuseea cerului este m-
rirea stelelor, podoab luminând în-

tru cele înalte Domnul.

12. In cuvintele celui sfânt vor

sfâ la judecat, nici vor scdeâ în

strile sale.

13. Vezi curcubeul, i binecuvin-

teaz pre cel ce l-au fcut pre el;

c foarte frumos este în strluci-

rea sa.

14. Incunjurat-au cerul împrejur

cu mrire, mâinile celui prea înalt

l-au întins pre el.

15. Cu porunca lui a grbit z-
pada, i grbete iulgerile dup ju-

decata sa.

16. Pentru aceea se deschid vi-

stieriile, i norii zboar ca pasrile.

17. Cu slava sa întrete norii

i sfrâm pietrile grindenei.

18. i de cutarea Iul se vor cu-

tremur munii.

19. Cu voea lui sufl austrul; gla-

sul tunetului lui a fcut ca s mu-
geasc pmântul.

20. i viforul miezului nopii i
volbura vântului,

21. Presar zpada ca pasrile

ce zboar, i ca i cum poposete l-
custa esle pogorîrea ei.

22. De frumuseea albimei ei se va

mir ochiul, i de pioaea ei seva

spimântâ inima.

23. i bruma ca sarea o vars
pre pmânt, care dac înghiaâ, se

face ca vârfurile de epui.

24. Vânt rece va suflâ dela miaz-
noapte, i va înghe apa toat, a-

dunarea apei va acoperi, i se va

îmbrc ca i cu o plato apa.

25. Mâncâ-va munii, i va arde

pustiul, i va stinge verdeaa ca focul.

43. 13. Fac. 9, 13.
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26. Lecuire repede a iuluror ace-

stora va fl negura, roua întâmpi-

nând va stâmprâ de zduf.

27. C cuvântul su a fcut s
înceteze adâncul, i a sdit înlr'în-

sul ostroave.

28. Cei ce umbl pre mare, pove-

stesc primejdiile ei, i cu auzirile

urechilor noastre ne mirm.
29. i acolo sunt lucruri prea m-

tite i minunate, felurimea a tot do-

bitocul, fptura chiilor.

30. Printr'însul este sporul s-
vâritului lui, i în cuvântul lui s'au

aezat toate.

31. Multe vom gri, i nu vom
ajunge, i sfâritul cuvintelor el este

întru toate.

32. Mrind, ce vom puteâ? C'el

este cel mare decât toate lucrurile

sale.

33. Groaznic este Domnul, i mare

foarte, i minunat este puterea lui.

34. Slvind pre Domnul, înltaji'1

cât veji puteâ, pentruc va prisosi
j

înc.
j

35. i înltându'l pre el, înfrii-v

nu v osleni(i, pentruc nu ve{i

-ajunge.

36. Cine 1-a vzut pre el, i va

povesti? i cine'l mrete pre el,

precum este?

37. Multe ascunse sunt mai mari

decât acestea; c pujine am vzut
din lucrurile lui.

38. C toate le-au fcut Domnul,

i celor cuvtoi le-au dat înelep-

ciune.

CAP. 44
LAUDA PATRIARHILOR VECHI.

Lauda brbailor celor luminai: ~B.noh
%

Noe, Avraam, i fgduinele lui Isaac

i ale lui Iacov.

S ludm pre brbaii cei mrii
i pre prinii notri în neamul

lor.

33. Ps. 144, 3. 34. Ps. 105, 2.

2. Mult mrire au fcut Domnul,

slava lui din veci.

3. Stpânind întru împriile lor,

i brbai vesti |i în putere,

4. Sftui-vor întru înelegerea lor,

vestiji fiind întru prorocii.

5. Povtuitorii poporului în sfaturi

i în înelegerea tiinei norodului.

6. înelepte cuvinte întru învtura
lor cercând versurile cântreilor,

i cântri scrise grind.

7. Brbai boga(i druii cu pu-

tere având pace în lcaurile lor.

8. Toti acetia în neamurile sale

s'au mrit, i în zilele lor au fost

de laud.

9. Sunt dintre ei, cari au lsa!

nume, ca s vesteasc laudele lor.

10. i sunt, de cari nu este po-

menire, i au pierit ca i cum n'ar

fî fost, i s'au nscut ca i cum nu

s'ar fi nscut ei, i fiii lor dup ei.

11. Ci numai acetia suntbrbajii

milei, ale crora drepti nu s'au

uitat.

12. Cu smâna lor va rmâneâ
bun motenire nepoilor, întru a-

ezmânturi de lege a sttut s-
mâna lor, i fiii lor în locul lor.

13. Pân în veac va rmâneâ s-
mânja lor, i mrirea lor nu va pieri.

14. Trupul lor cu pace s'a în-

gropat, i numele lor triete întru

neamuri

15. Înelepciunea lor o povestesc

popoarele, i lauda lor o vestete

adunarea.

16. Enoh bine plcut Domnului

fiind s'a mutat, pild de pocin
neamurilor.

17. Noe s'a aflat desvârit, drept

;

în vremea mâniei s'a fcut împ-
carea.

18. Pentru aceea a fost lui rm-i pre pmânt, când s'a fcut po-

topul.

4.4.. 16. Fac. 5, 24; Evrei 11, 5.

17. Fac. 9, 9. 18. Fac. 6, 9 i 7, 1.
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19. Legtur venic cu el s'a a-

ezal, ca s nu se mai piarz de

potop fol trupul.

20. Avraam a fost mare printe a

mulfe neamuri, i nu s'a aflat altul

asemenea lui întru mrire.

21. Care a pzit legea celui prea

înalt, i au fcut legtur cu el.

22. i în trupul su a pus leg-

tur, i în ispit s'a aflat credincios.

23. Pentru aceea cu jurmânt au

aezat lui; cum x- întru smânja
lui va binecuvântâ neamurile, i o

va înmul|î ca râna pmântului, i
ca stelele va înl smânja lui.

24. i s le deâ lor motenire

dela mare pân la mare, i dela rîu

pân la marginea pmântului.

25. Aijderea i întru Isaac au în-

trit pentru Avraam tatl lui.

26. Binecuvântarea tuturor oame-

nilor, i aezmântul de lege au

odihnit pre capul lui Iacov.

27. Cunoscuiu-I-au pre el întru

binecuvântrile sale, i i-au dat lui

motenire.

28. i au osebit prile lui, în

dousprezece neamuri le-au îm-

prit.

CAP. 45.

Lauda lui Moisi i a lui Aaron;
rtvna lui Finees.

Oi au scos dintru el brbat de mil,

Vcare a aflat har înaintea ochilor

a tot trupul, pre Moisi cel iubit de

Dumnezeu i de oameni, a cruia
pomenire este întru b.necuvântri.

2. Asemnafu-l-au pre el cu m-
rirea sfinilor, i l-au mrit pre el

cu fric asupra vrjmailor, i cu

cuvintele lui au fcut s tnceteze

semnele.

3. Mrîtu-l-au pre el înaintea fe-

ei împrailor.

19. Fac. 8, 30. 20. Galat. 3, 6.

23. Fac. 12, 2; 15, 6; 17, 4.

-45- 1> Eire 11, 3. 3. Eirc 6, 5 i 8.

4. Dat au prin el porunci popo-

rului su, i i-au artat lui slava sa.

5. Pentru credina i pentru btân-

deele lui I-au sfinit; alesu-l-au pre

el din tot trupul, fcutu-l-au pre el

s auz glasul su, i l-au bgat
pre el în negur,

6. i i-au dat lui înaintea feii po-

runci, legea vieii i a tiinei, ca

s învee pre Iacov aezmântul de

lege al su i pre Israil judecile

sale.

7. Inlat-au pre Aaron sfânt a-

semenea lui, pre fratele lui din nea-

mul lui Levi.

8. lnfrif-au cu el legtur venic
i i-au dat preoiea poporului.

9. Fericilu-l-au pre el cu bun
podoab i l-au încins pre el cit

hain de mrire.

10. Imbrcatu-l-au cu svârire de

laud i l-au întrit pre el cu ar-

mele vîrtufei.

11. Ndragi i hain lung pân
în pmânt iumrar;i l-au încun-

jurat pre el cu rodioare de aur i
cu clopoei muli împrejur.

12. Ca s rsune glas în umbla-

rea lui, auzit s fac sunetul în

Biseric întru pomenirea fiilor po-

porului su.
13. In vemânt sfânt cu aur i cu

vânt i cu mohorîf, lucru de îm-

pestritor, cu Engolpiul judecii t
cu artrile adevrului.

14. Cu fir rsucit lucru de me-

ter, cu pietre scumpe spate ca

pecetea, legate cu aur, lucru de te-

for de piatr întru pomenire, cu

scrisoare spat dup numrul nea-

murilor lui Israil

15. Cunun de aur deasupra mi-

trei, închipuirea peceii sfineniei,

mrirea cinstei, lucrul vîrtulei, pof-

tele ochilor împodobite îmîrumu-

seai.

5. Eire 20, 21. 7. Eire 16, 10.

9. Evrei 3, 2 l 5. 11. Eire 28, 30.
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16. Mai 'nainte de el n'a îosf ca

acelea pân în veac, nu s'a îmbr-
cat dintr'alt neam, fr numai sin-

guri fiii lui i nepoii lui totdeauna.

17. Jertfa lui vor aduce de lot în

toat ziua de dou ori neîncetat.

18. Umplul-a Moisî mâineie, i
1-a uns pre el cu untdelemn sfânt.

19. A fost lui spre legtur ve-

nic, i seminiei lui în toate zilele

cerului ca s slujeasc lui împre-

un, i s preoeasc i s bine-
;

cuvinfeze pre poporul lui întru nu-

mele lui.

20. Alesu-l-au pre el din foi cei

vii, ca s aduc jertf Domnului;

tmâie i miros de bun mireasm
întru pomenire, ca s se roage pen-

tru poporul su.
21. Datu-i au lui poruncile sale, i

putere presle aezmânturile jude-

cilor, ca s învee pre lacov mr-
turiile, i în legea lui s lumineze

pre Israil.

22. Stâfut-au împotriva lui cei stre-

ini, i au pismuit asupra lui în pustie.

23. Oamenii, cei ce erau cu Da-

tan i cu Aviron, i adunarea lui

Core cu mânie i cu urgie.

24. Vzut-au Domnul, i nu i-au

plcut lui. i ei s'au mistuit de iu-

imea mâniei.

25. Fcut-au cu ei minuni, mi-

stuindu'i pre ei cu focul vpii sale.

26. i au adaos lui Aaron mrire,

i i-au dat lui motenire.

27. Pârga roadelor dintâiu au în-

prit lor. Pâine mai întâiu ie-au g-
tit lor s se sature.

28. C jertfele Domnului vor mâncâ,

care le-au dat lui i seminiei lui.

29. Iar în pmântul poporului mo-
tenire nu va avea, i parte nu este

lui întru popor.

30. C el este partea motenirei lui.

31. i Finees, fiul lui Eleazar, al

18. Levii 8, 12.

25. Numere 16, 1-3; Cor. 10, 10; Iuda 11.

31. Numere 25, 12; Numere 25, 7.

treilea este întru mrire râvnind el

întru frica Domnului.

32. CM a sttut când s'a întors

poporul cu buntatea i sârguina

sufletului su, i s'a rugat pentru

Israil.

33. Pentru aceea i-au pus lui le-

gtur de pace, înainte stttor ce-

lor sfinte, i poporului su, ca s
fie lui i seminiei lui mrirea pre-

oiei în veci.

34. i legtur cu David, fiu din

seminjia lui Iuda, ca s moteneasc
împria fiii lui, unul dup altul

singur; aâ motenire au dat lui

Aaron i seminiei lui.

35. S dea vou înelepciune în-

tru inima voastr, ca s judecai

pre poporul lui cu dreptate, ca s
nu se sting buntile lor i m-
rirea lor în seminiile lor.

CAP. 46.

Lauda pre Isus Navi, fre Halev i
pre judectorii cei drepi.

Tare în rzboaie Isus Navî, i ur-

mtor tui Moisî în prorocii.

2. Care a fost dup numele su
mare spre mântuirea aleilor lui, bi-

ruind pre vrmaii cari se sculau

asupr-le, ca s moteneasc pre

Israil.

3. Cât de mrit s'a fcut ridicând

mâinile sale, i întinzând sabie a-

supra cetilor 1

4. Cine mai'nainte de el a fost

aâ? Crsboaele Domnului elle-a

povuit.

5. Au nu prin mâna lui s'a înlur-

nat soarele, i o zi s'a fcut ca dou?
6. Chemat-a pre cel prea Înalt

puternic, necâjindu'l pre el vrjmaii
cei de prin prejur.

7. i l-au auzit pre el Domnul cel

mare cu pietre de grindin ale pu-

tere! cei tari.

46. 5. Isus Navi 10, 13.
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8. Rupt-a rsboiu asupra neamului,

i când s'a pogorît a pierdui pre

cei protivnici.

9. Ca s cunoasc neamurile ur-

marea lor, c înaintea Domnului

esfe rsboiul lui, c a urmat dup
cel Puternic.

10. i în zilele lui Moi sî a fcut

mil el, i Haiev fiul lui lefoni a

stâ îrnprotiva vrjmaului, a opri

pre popor dela pcat i a potolî

rptirea rutii.

11. i ei doi fiind s'au mântuit din

ase sute de mii de pedestrai, ca

s'i bage întru motenire în pmân-
tul din care curge lapte i miere.

12.i au dat Domnul lui Halev trie,

i pân la btrânee a rmas ia el,

s se suie el în locul cel înalt al

pmântului; i smâna lui a inut

motenire.

13. Ca s vaz toi fiii iui Israil,

c bine este a ascult de Domnul.

14. i judectorii fofi pre numele
su, a crora inim n'a curvit, i
cari nu s'au întors dela Domnul,

fie pomenirea lor întru binecuvân-

tare.

15. Oasele lor s odrsleasc din

locul su, i numele lor s se în-

noiasc întru fiii lor cei mrii.
16; Iubit de Domnul su a fost

Samuil prorocul Domnului, aezat-a

întru împrie i a uns domn preste

neamul su.
17. Cu legea Domnului a judecat

adunarea, i au cercetat Domnul pre

Iacov.

18. întru credina sa s'a adeverit

proroc, i s'a cunoscut întru cre-

dina sa credincios vedeniei.

19. i a chemat pre Domnul cel

puternic, când a btut pre vrjma-
ii si de primprejur prin aducerea

de miel sugar.

20. i au tunat din cer Domnul,

9 Numere 14, 6.

19. 1 imp. 7, 9 i io.

i cu sunet mare auzit au fcut gla-

sul su.
21. i au înfrânt pre povuiiorii

Tirienilor i pre toi boierii Filisfi-

mului.

22. i mai 'nainie de vremea a-

dormirei veacului, a mrturisit îna-

intea Domnului i a unsului lui:

bani, i pân la înclminte dela

tot trupul n'a luat, i nu 1-a învino-

vit pre el nici un om.

23. i dup ce a adormit, a pro-

rocit, i a artat împratului sfâr-

itul lui, a înlat glasul su din

pmânt întru prorocie, ca s piarz

frdelegea poporului.

CAP. 47.
Lauda pre Natan prorocul, fre David
i vârsta cea mai ditttâiu a lui Solo-

mon i îi hulete btrâneile; nebunia
lui Rovoam; defimeaz închinarea

de idoli a lui Ierovoam.

Oi dup acesta s'a sculat Natan a

Yproroci în zilele lui David.

2. Ca seul cel osebit dela jertfa

mântuirei, aâ David dintre tiii iui

Israil.

3. Cu leii s'a jucat ca i cu iezii -

i cu urii ca i cu mieii oilor.

4. In tinereile sale, au n'a omo»

rît pre uria? i a ters ocara din

neam, când a ridicat mâna sa cu

piatra pratiei, i a doborît sume-

ia lui Golial?

5. C a chemat pre Domnul cel

prea înalt, cel ce au dat putere în

dreapta lui s omoare pre omul cel

tare în rsboiu, ca s înale cornul

neamului su.
6. Aâ întru zeci de mii l-a m-

rit pre el, i l-a ludat pre el, în-

tru binecuvântrile Domnulni, adu-

când lui stem de mrire.

21. 1 Imp. 7, 11. 22. 1 Jmp 12, 3.

23. 1 Imp. 28, 15.

47. 1. 2 Imp. 12, 1. 2. 35, 2; Lev. 19, 5.

3. 1 Imp. 17, 34. 4. 1 Imp. 17, 49.

6. 1 Imp. 18, 7.
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7. C a înfrânt pre vrjmai prin-

prejur, i a defimat pre Filistimiî

cei împrotivnici, pân în ziua de a-

stzi a sfrâmat cornul lor.

8. Intru tot lucrul su, dâ mr-
turisire sfântului celui prea înalt,

prin cuvinte de mrire.

9. Cu toat inima sa a ludat, i
a iubit pre cel ce î-au fcut pre el.

10. i a pus cântrei înaintea al-

tarului, i din glasul lor se îndul-

ceau versurile.

11. Dat-a în srbtori bun cuvi-

in, i a împodobit vremiîe pân
la sfârit, ludând ei numele cel sfânt

al lui, i de dimineafa rsunând sfin-

irea.

12. Domnul au ters pcatele lui,

i auîntfatîn veci cornul lui, i i-au

dat lui fgduina împrailor i
scaunul mrirei întru Israil.

13. Dup acesta s'a sculat fiul

cel înjelept i pentru dânsul a o-

dihnit întru lrgime.

14. Solomon a împrii în zilele

pSceî, cruia Dumnezeu i-au dat o-

dihn primprejur, ca s zideasc

cas întru numele lui i s gtea-

sc sfinfire în veci.

15. Cât de înelept ai fost în ti-

neretele fale, i fe-ai umplut ca un

rîu de înelegere.

16. Acoperit-a sufletul tu pmân-
tul, i l-ai umplut cu pildele gâci-

furilor.

17. La ostroave departe a ajuns

numele tu, i iubit ai fost întru

pacea fa.

18. Pentru cântece, pentru pilde,

pentru parimii i pentru tlmciri

s'au mirat de fine rile.

19. întru numele Domnului Dum-
nezeului, cel ce s'au numit: Dumne-
zeul lui Israil,

20. Adunat-ai ca cositorul aurul,

i ca plumbul ai înmulit argintul.

12. 2 Imp. 12, 13.

14. 3 Imp. 4, 21 i 5, 1.

16. 3 Imp. 4, 31.

21. Plecaf-ai sânurile fale muie-

rilor, i le-ai voinicit întru trupul

tu.

22. Daf-ai ocara întru mrirea la,

i ai spurcat smâna fa, ca s a-

duci mânie presfe fiii ti, i m'am
umili! pentru nebunia ta, ca s se

împreasc împria în dou nr{i,

i dela Efrairn s înceap împr-
ie neasculttoare.

23. Iar Domnul nu va prsi mila

sa, i nu se va deprtâ dela lucru-

rile sale.

24. Nici va pierde pre nepoii ce-

lui ales, i smâna celui ce 1-a iu-

bit pre el nu o va stinge.

25. i a dat rmi lui îacov

i îui David dintr'însul rdcin.
26. i s'a odihnit Solomon cu p-

rinii si.

27. i a lsat dup sine din s-
mâna sa nebunie poporului, i pre

Rovoarn cel cu putin înelepciune,

care cu sfatul su a abtut poporul.

28. i pre Ierovoam feciorul lui

Navat, care a fcut pre Israil ca s
pctuiasc, i a dat lui Efrairn ca-

lea pcatului.

29. i s'au înmulit pcatele lor

foarte, în cât i-a mutat pre ei din

pmântul lor.

30. i a cercetat toat rutatea,

pân ce a venit izbânda preste ei.

CAP. 48.

llie, Eliseiti, Ezechia, Isaia proroc
mare, care povuind s'au mântuit

Evreii de Asirieni.

i s'a sculat prorocul llie ca fo-

cul, i cuvântul lui ca fclia ardeâ.

2. Care a adus preste ei foamete,

i cu râvna sa i-a împuinat pre ei.

3. Cu cuvântul Domnului a oprit

cerul, i de trei ori a pogorît foc.

4. Cât te-ai mrit llie întru minu-

21. 3 Imp. 11, 1. 22. 3. imp. 12, 16.

28. 3 Imp. 12, 28.

48. 1 3 Imp. 36» !• 3 Imp. 17, 1.

4. 4 Imp 1, 10 i 12.
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nile tale? i cine este asemenea

ie, ca s se laude?

5. Cel ce ai învieai pre mort din

mor(i, i din iad cu cuvântul celui

prea Înalt.

6 Cei ce ai pogorîf pre împrai
la pierzare, i pre cei mrei de pre

scaunul lor.

7. Cel ce ai auzit în Sina mu-

strare, i în Horiv judecile izbân-

direi.

8. Cel ce ai uns împrai spre

rspltire, i proroci urmtori dup
tine.

9 Cel ce te-ai înlat prin vifor

de îoc. i cu car de cai de foc.

10. Cel ce eti scris în mustrri

la vremi, ca s potoleti mâniea

mai 'nainte de mânie, s întorci i-

nima tatlui ctre fiu, i s aezi

seminiile lui Iacov.

11. Fericii cei ce te-au vzut pre

ine, i cei ce întru dragoste au a-

dormit, c i noi cu viea vom tri.

12. llie, care cu viforul s'a aco-

perit, i Eliseiu s'a umplut de du-

hul lui.

13. In zi'ele sale nu s'a cltit de

biruitori; i nimeni nu l a supus

pre el.

14. Tot cuvântul n'a fost ascuns

înaintea lui, i întru adormire a pro-

rocit trupul lui.

15. i în vieaa sa a fcut sem-

ne, i la moarte minunate au fost

lucrurile lui.

16. Cu toate acestea nu s'a po-

cit poporul, i n'a încetat dela p-
cate, pân ce s'a prdat din pmân-
tul su, i s'a risipit în tot pmântul.

17. i a rmas popor puin, i
domn în casa lui David.

18. Unii dintre ei au fcut ce este

plcut; iar unii au înmulit pca-
tele.

5. 3 Imp. 17, 22. 9. 4 Imp. 2, 11.

14. 4 Imp. 2, 11; 4 Imp. 13, 19, 20, .21.

19. Ezechia a întrit cetatea sa,

i a adus în mijlocul ei ap.
20. Spat-a cu fier piatra cea col-

urat, i a zidit izvoare de ape.

21. In zilele lui suitu-s'a Senahi-

rim, i a trimis pre Rapsachi, i a

ridicat mâna sa asupra Sionului,

i s'a semeit cu truîiea sa.

22. Atunci s'au cltii inimile i
mâinile lor, i s'au chinuit, ca cele

ce nasc, i au chemat pre Domnul
cel milostiv, întinzând ei mâinile

lor ctre el.

23. i cel sfânt din cer degrab

i-au auzit pre ei, i i au mântuit pre

ei prin mâna lui Isaiea.

24. Lovit a tabra Asirienilor, i
i a omorîl pre ei îngerul lui;

25. Pentruc a icut Ezechia ce

a plcui Domnului, i s'a întrit în

cile iui David tatlui su, care le-a

poruncii Isaia prorocul cel mare i
credincios întru vedeniea sa.

25. In zilele lui s'a înturnat soa-

rele, i a înmulit împratului vi-

eaa.

27. Cu duh mare a vzut cele de

pre urm, i a mângâiat pre cei ce

plângeau în Sion.

28. Pân în veci s'au artat cele

ce vor s fie, i cele ascunse mal

'nainte de ce au venii ele.

CAP. 49.

Despre Iosiea i împraii Iudii. Des-

pre prorocii mari i mici i despre

ali brbai i patriarhi vestii.

Pomenirea lui Iosie întru tocmi-

rea tmâiei meteugit cu lucrul

fctorului de mir.

2. In toat gura, ca mierea se va

îndulci i ca muzica la ospul vi-

nului.

3. Acesta s'a îndreptat, când s'a

21. 4 Imp. 18, 13; Isâia 36, 1.

24- 4 Imp. 19, 35; Tovie 1, 16.

25. Isaia 37, 36. 26. Isaia 38, 8.

49- 3. 4 Imp. 23, 4.
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întors poporul, i a stricat urîciu-

nile frdelegii.

4. Indreptat-a ctre Domnul ini-

ma sa în zilele celor frdelege, în-

lrif-a buna credin.

5. Afar de David i de Ezechia

i de Iosiea, toji au pctuit.

6. Pentruc au prsii legea celui

prea Înalt; împraii lui Iuda au în-

cetat, pentruc au dat cornul su
altora, i mrirea sa neamului strein.

7. Ars-au cetatea cea aleas a

sfinirei, i au pustiit cile ei prin

mâna lui Ieremia.

,

8. C l a chinuit pre el i în mi-

lras s-a sfinit proroc, ca s des-

rdcineze i s necjeasc i s
piarz, asemenea s zideasc t s
sdeasc.

9. lezechiil cel ce a vzul vedeniea

mrirei, care i-au artat iui preca-

rul Heruvimilor.

10. C i-au adus aminte de vrj-

mai cu ploaie, i bine au fcut ce-

lor ce i-au îndreptat cile.

11. i oasele celor doisprezece

Prooroci, s odrsleasc din locul

lor.

12. i au mângâiat pre Iacov, i
i-au mântuit pre ei cu credina n-
dejdei.

13. Cum vom mri pre Zorova-

vel? C i el este ca o pecete în

mâna dreapt.

14. Aâ Isus fiul lui losedec, carii

în zilele lor au zidit cas i au înlat
Biseric sfânt Domnului, gtit spre

mrire venic.
15. i pomenirea lui Neemiea este

întru mult vreme, cel ce ne-a ri-

dicat nou zidurile cele czute i a

întrit pori i zvoare i a ridicat

casele noastre.

16. Nici unul nu s'a fcut ca E-

noh pre pmânt, pentru c i el s'a

luat de pre pmânt.
7. 4 Imp. 25, 9. 9. Ezccbiil I, 4;
14. Hgbeu 1, 1 i 12.

15. Zab. 3, 1; Neem. 7, i;

17. Nici ca losif s'a fcut brbat
povuifor frailor, întrire poporu-

lui i oasele lui s'au cercetat.

18. Sil i Sim între oameni s'au

mrit, i mai mult decât tot vieui-

torul întru zidirea Ini Adam.

CAP. 50.

Pre Simon fiul lui Onie îl laud, i
hulete pre cei de alt neam, pre Siki-

meni i pre Samarineni.

Simon fiul lui Onie, preotul cel

mare, care în vieaa sa a spri*

jinit casa i în zilele sale a întrit

Biserica.

2. i de el s'a întemeiat înlimea
a doua, friea cea înalt a sfintei

împrejur.

3. In zilele lui s'a micorat spri-

jinitorul apelor cel de aram ca

marea împrejur.

4 Cel ce a pzit pre poporul su
de cdere i a întrit cetatea spre

încunjurare.

5. Cât s'a mrit întru întoarcerea

poporului, întru ieirea acoperemân-

tului casei.

6. Ca luceafrul de diminea în

mijlocul norului; ca luna plin în

zilele ei.

7. Ca soarele strlucind preste

Biserica celui prea Înalt i ca curcu-

beul luminând în norii mrirei.

8. Ca floarea trandafirului în zi-

lele primverii, ca crinii la curgerea

apelor.

9. Ca odrasla Livanului în zilele

verii, ca focul i ca tmâea pre cue.
10. Ca vasul cel de aur btut

i împodobit cu lot felul de piatr

scump.
11. Ca mslinul ce odrslete roa-

de, i ca chiparosul ce se înal în

nori.

12. Când a luat el haina mrirei

i s'a îmbrcat cu svârirea laudei.

17. Fac. 41, 40. 18. Fac. 4, 25

50- 1. 1. Macav. 12, 7.
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13. Când se suia el îa altarul cel

sfânt, slveâ îmbrcmintea sfine-

niei; iar când primea prile din

mâinile preoilor i el stând lâng

grtarul cuptorului.

14. Împrejurul lui cununa frailor,

ca odrasla chiedrului înLivan, i 1-a

încunjurat pre eî ca stâlprile de

finic,

15. i fofi fiii lui Aaron întru m-
rirea sa i aducerea Domnului în

mâinile lor înaintea a toat aduna-

rea lui Israil.

16. i slujind îa altar s împodo-

beasc aducerea celui prea Înalt

aiotp'itoruluL

17. A întins îa vas mâna sa, i
a but din sângele strugurului.

18. Vrsat a la temeliile jertfelni-

cului miros de bun mireasm ce-

lui Înalt împratului tuturor; atunci

au strigat fiii lui Aaron, cu trâm-

bie btute au rsunai.

19. Auzit au fcut glas mare în-

iru pomenire înaintea celui prea

înalt.

20. Atunci tot poporul împreun
s'a grbit i a czut cu fa}a pre

pmânt, ca s se închine Domnu-
lui su atoliiiorului, Dumnezeului

celui prea înalt.

21. i au ludat cântreii cu gla-

surile lor în casa cea mare, în-

dulcitu-s'a viersul i s'a rugat po-

porul Domnului celui prea Înalt cu

rugciune înaintea celui milostiv,

pân ce s'a sSvâril podoaba Dom-
nului i slujba lui a sfârit.

22. Atunci pogorîndu-se, ridicat-a

mâinile sale preste toat adunarea

fiilor lui Israil ca s de binecu-

vântare Domnului cu buzele sale i
întru numele lui s se laude.

23. i a îndoit închinciunea, ca

s arate binecuvântare dela cel prea

înalt.

24. i acum binecuvântai pre

Num. io, 2.

Dumnezeu, fo{i, pre cel ce face mari

pretutindenea.

25. Cel ce înalt zilele noastre din

mitras i face cu noi dup mila sa.

26.S ne deâ nou veseliea inimii,

i s fie pace în zilele noastre în-

tru Israil pân ce vor fi zilele vea-

cului, ca s întreasc la noi cre-

dina milii sale i în zilele lui s
ne izbveasc pre noi.

27. Dou neamuri a urîf sufletul

meu i al treilea nu este neam:

28. Cei ce ed în muntele Sama-

riei Filistenii i poporul cel nebun,

care lcuete în Sichima.

29. învtura înelegerei i a ti-

inei am scris în cartea aceasta eu

Isus fiul lui Sirah Ierusalimneanul,

care a vrsat ploaie de înelepciu-

ne din inima sa.

30. Fericit este cel ce va petrece

întru acestea; i cel ce va pune a-

cestea în inima sa, înelept va fi.

31. C de va face acestea, la toate

va puteâ, c lumina Domnului este

urma lui, i d celor credincioi în-

elepciune. Bine este cuvântat Dom-
nul în veac, fiel fiel

CAP. 51.

Mulmita lui Sirah pentru bineface-

rile lui Dumnezeu, i îndemn prin
pilda sa a cerc înelepciunea cu

brbie.

Mrlurisî-m-voiu ie Doamne îm-

prate, ifevoiu lud pre fine

Dumnezeule mântuitorul meu.

2. Mrturisescu-m numelui tu,

c acoperitor i ajutor te-ai fcut

mie, i ai mântuit trupul meu dela

pierire.

3. i din laul limbei ocârâfoare,

i de buzele celor ce griesc min-

ciun, i înaintea celor ce stau în-

nain te te-ai fcut mie ajutor.

4. i m'ai izbvit pre mine dup
mulimea milei i a numelui tu,

dela cei ce rcneau gafa sm m-
nânce.
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5. Din mâna celor ce cufau su-

fletul meu, din multe necazuri, care

le-am avut.

6. Din nduirea vpiei de prin

prejur, i din mijlocul focului unde
nu m'arn ars.

7. Din adâncul pântecelui iadului

i de limba necurat, l de cuvân-

tul mincinos, i de limba cea ne-

dreapt cu pâr la împratul,

8. Apropiatu-s'a pân la moarte

sufletul meu, i vieaa mea er a-

proape de iadul cel mai de jos.

9. Incunjuralu-m'au de toate pr-
ile, i nu erâ cine s'mi ajute, c-
utat-am ajutorul oamenilor, i nu erâ.

10. i mi-am adus aminte de mila

ta Doamne, i de lucrarea fa cea
din veac.

11. C mânfueli pre cei ce lea-

feapf pre tine, i'i izbveti pre

ei din mâna vrjmailor.

12. i am înlat pre pmânt ru-

gciunea mea, i m'arn rugai pen-

tru mântuirea mea din moarte.

13. Chemaf-am pre Domnul, Ta-

tl Domnului meu, ca s nu m p-
rseasc în zilele necazului, i în

vremea trufailor fr de ajutor.

14. Ludâ-voiu numele tu neîn-

ceiat, i'l voiu cântâ întru mriuri-

sire, i s'a auzit rugciunea mea.

15. C m'ai mântuit pre mine din

pierire, i m'ai scos din vreme rea.

16. Pentru aceea m voiu mrtu-
risi i te voiu lud, i bine voiu

cuvânt numele Domnului.

17. Când înc eram mai tânr,

mai 'nainte pân a nu rtci am c-
utat înelepciunea a o âveâ întru

rugciunea mea.

18. înaintea Bisericii m'arn rugat

pentru ea, i pân la cele de pre

urm o voiu cutâ pre ea.

19. Ca de floarea strugurului copt,

aâ s'a veselit inima mea de ea.

20. Inclecat-a piciorul meu cu

dreptate, din tinereile mele o am
cercat pre ea.

21. Plecat-am puin urechea mea,

i am primii, i mult învtur
mi-am aflai.

22. Procopsit-am într'însa; celui

ce mi-au dat mie înelepciune voiu
dâ mrire.

23. C am cugetat ca s o fac.

pre ea, i am râvnit binele, i nu

m voiu ruina.

24. Foarte s'a nevoit sufletul meu
pentru ea, i întru toat fapta mea
sârguifor am fost.

25. Mâinile mele le-am întins spre

înlime, i de netiinele ei m'arn
tânguif.

26. Sufletul meu l-am îndreptat

la dânsa, i întru curenie o am
aflat pre ea; inima mea mi-am li-

pit de ea din început.

27. Pentru aceea nu m voiu p-
rsi de ea.

28. i pântecele meu s'a turburat

cutând-o pre ea, pentru aceea bun
comoar mi-am agonisit.

29. Dat-au Domnul limb mie plata

mea, i cu aceea îl voiu luda pre el.

30. Apropiai-v ctre mine cei

neînvai, i rmânei în casa în-

vlurci.
31. Pentru ce întârziai la acestea i

sufletele voastre însetoaz foarte?

32. Deschis-am gura mea i am
grit: agonisii-v fr de argint.

33. Supunei cerbicea voastr supt

jug, i s primeasc sufletul vostru

învtur; aproape este a o afl
pre ea,

34. Vedei cu ochii votri, c pu-

in m'arn ostenit, i mult odihn
mi-am aflat.

35. Luai învtur, c mult nu*

mr de argint, i mult sur vei câtig
cu ea.

36. Veseleasc-se sufletul vostru

de mila lui i s nu v ruinai de
lauda lui.

37. Lucrai lucrul vostru mai 'na-

inte de vreme, i v va dâ plata

voastr în vremea sa.

|
32. Jsaia 55, 1.

Biblia. 79.



STORIA SUSANE

Doi btrâni umbl s curvcasca cu Su-

sana; judecata tnorei asupra Susanei;

râ un om lcuind în Vavilon i
numele lui Ioachim.

2. a muiere reea nu

frumoas foarte i cu frica lui Dum-
nezeu,

3. i prin|ii ei drepi fiind,

învat pre fata lor dup legea

4, i erâ Ioachirn bogat foarte» i
aveâ el grdin aproape de casa sa

5. i se adunau la el Iudeii, pen-

Iruc er el mai mrii decât to|i.

6. i au fost

DODOTgir |w- w *

carii zisese Domnul, c a

ieii frdelegea din Vaviîon, din

blrânii judectori, cari se preâ c
ocârmuesc poporul.

îau

Ioachim, i veniau îa ei ioi

voiau s aib judecat.

8. l când se duccâ poporul la

amiazzi, intrâ Susana i umblâ în

grdina brbatului su.

9. i o au vzut pre ea cei

btrâni în toate zilele intrând i um-
blând, i s'au aprins cu poft asu-

pra ci.

i i-au rzvrlit gândul lor,

i i-au abtut ochii lor ca s

I

caute spre cer, nici i-au adus a-

11. i erau

, i n a

erâ ruine

spune pofta sa, c vreâ s
preune cu ea.

12. i pzeau cu nevoinîn
zilele a o vedeâ pre ea, i a

nul ctre altul: s mergem
c este vremea prânzului.

13. i ieind s'a desprit

de altul, i înlorcându-se au

la aceia loc, i întrebându-se

pre altul pricina, mrturisir pofta

unul

V l »

14. Atunci amândoi împreun au

hotrîf vremea, când o vor puteâ

15. i a fost pzind ei în zi bine

întocmit, ea a Intrat ca i ieri l
alaltieri cu dou fete, i a poftit

s se scalde în grdin, c erâ cald

foarte,

de cei doi btrâni ascuni, cari o

pzeau pre ca.

17. i a zis fetelor: aducei'mi mie

untdelemn l spun, l închidei por-

ile grdinii, ca s m scald.

18. i fcur
1

cum Ie-a zis, i în-

chiser uile grdinii, l ieir pre

uile cele de laturi, ca s aduc
cele ce le-a poruncii lor. si n'au
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vzul pre btrânii aceia, c erau a-

scuni.

19. i a fost dup ce au ieit

ielele, s'au sculai cei doi btrâni i
au alergat asupra ei, i au zis: iat

uile grdinei sunt închise i ni-

meni nu ne vede pre noi, i sun-

tem aprini cu poft asupra la.

20. Pentru aceea voiete împreun
cu noi, i te culc cu noi; iar de

nu, vom mrturisi asupra la, c a

fost cu tine un tânr, i pentru a-

ceea ai trimis fetele dela tine.

21. i a suspinat Susana, i a

zis: strimt îmi este de (oale prile.

22. C de voiu face aceasta, moar-

te este mie; iar de nu voiu face, nu

voiu scp din mâinile voastre.

23. Mai bine este mie s nu fac

i s caz în mâinile voastre, decât

s pcluesc înaintea Domnului.

24. i a strigat Susana cu glas

tnare, i au strigat i cei doi b-
trâni asupra ei, t alergând unul a

deschis uile grdinei.

25. i dac auzir cei din cas
strigarea în grdin, srir înlun-

Iru pre ua cea din coast, s vaz
ce s'a întâmplat ei.

25. i dup ce au grit btrânii

cuvintele lor, s'au ruinat slugile

foarte, c niciodat nu s'a grit cu-

vânt ca acesta de Susana.

274 i a fost a doua zi, dup ce

s'a adunat poporul la loachim br-
batul ei, au venii i cei doi btrâni

plini de cugetul cel frdelege asu-

pra Susanei, ca s o omoare pre ea.

28. i au zis înaintea poporului;

trimitei la Susana fata lui Helchia

muierea lui loachim, i ei au trimis.

29. i a venit ea i prinii ei i
iiii ei i toate rudeniite ei.

30. Iar Susana erâ ginga foarte

i frumoas la chip

.31. Iar aceti frdelege au po-

runcit s se descopere ea, c erâ

acoperit, ca s se sature de fru-

museile ei.

32. i plângeau cei ce erau lâng
ea, i toi cei ce o tiau pre ea.

33. i sculându-se cei doi btrâni

în mijlocul poporului, puser mâi-

nile pre capul ei.

34. Iar ea plângând, cut la cer»

c inima ei erâ ndjduind spre

Domnul.

35. i au zis btrânii : umblând

noi în grdin singuri, a intrat ea

cu dou slujnice, i a închis u
grdinii i a slobozit slujnicele.

36. i a venit la ea un tânr, care

fusese ascuns i s'a culcat cu ea.

37. i noi fiind în unghiul gr-
dinii, vzând frdelegea aceasta,

am alergai asupr-le.

38. i vzându'i pre ei împreu-

nându-se, pre acela nu l-am puful

opri c erâ mai tare decât noi, i
deschizând uile a srit afar.

39. i prinzând pre aceasta o am
întrebat, cine erâ lânrul acela, i
n'a vrut s ne spuie.

40. Aceasta mrturisim.

41. i i a crezul pre ei aduna-

rea, ca pre nite btrâni ai popo-

rului i judectori, i o au judecai

pre ea spre moarte.

42. i strigând cu glas mare Su-

sana, a zis : Dumnezeule cel ve-
nic, cunosctorul celor ascunse,

cela ce tii toate mai'nainte de ce

se fac, fu lii c minciuni au mr-
turisit acetia asupra mea.

43. i iat mor, nefcând nimic

din cele ce au viclenit acetia asu-

pra mea.

44. i au auzit Dumnezeu glasul

ei, i când o ducea pre ea s o

piarz, au deteptat Dumnezeu pre

duhul cel sfânt într'un prunc tânr,

cruia îi erâ numele Daniil.

45. i a strigat pruncul cu glas

mare: curat sunt eu de sângele a-

cetia.
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46. i s'a înlors lot poporul c-
tre el, i a zis : ce esle cuvântul

acesla, care fu ai grit ?

47. Iar et stând în mijtocul lor,

a zis : au a de nebuni sunt toi

fiii lui Israil?

48. CSci necercelând, nici ade-

vrul cunoscând, ai osândii pre

fata lui Israil.

49. Intoarcei-v la judecat, pen-

tru c minciuni au mrturisii ace-

tia asupra ei.

50. i s'a întors tot poporul cu

grab i i-au zis lui btrânii : vino

de ezi în mijlocul nostru, i ne

spune nou, c ti-au dat Dumne-
zeu cinstea btrânelelor.

51. i a zis ctre ei Daniil : de-

sprii pre ei unul de ctre altul,

i'} voiu întreb pre ei.

52. i dup ce s'au desprit unul

de altul, a chemat pre unul din ei,

i a zis ctre el : învechitule în zile

rele 1 Acum au venii pcatele fale,

care le fceai mai'nainte, judecând

judeci strâmbe, i pre cei nevino-

vai vinuind, i pre cei vinovai slo-

bozind, de vreme ce Domnul zice :

pre cel nevinovat i pre cel drept

s nu'l omori.

53. Acum dar de ai vzut pre a-

ceasf muiere cu acel tânr, spune

supt ce copac i-ai vzut pre ei îm-

preunându-se între sine? Iar el a

zis : supt Shin (mesteacn).

54. Zis-a Daniil : drept ai minit

asupra capului tu.

55. C acum îngerul lui Dumne-
zeu luând rspuns dela Dumnezeu,

te va spintec în dou.
52. Eice 23, 7.

56. i puinduM pre acela de osebi

a poruncit s aduc pre celalf, t
i-a zis lui : smâna lui Hanaan i
nu a lui Iuda, frumuseele fe-au în-

elat pre fine i pofta a rzvrtit
inima ta.

57. A fceai fetelor lui Israil,

care femându-se, se împreunau cu
voi; ci n'a suferit fafa lui luda fr-
delegea voastr.

58. cum dar spune'mi, supt ce

copac i-ai prins pre ei împreunân-

du-se între sine? Iar el a zis : supt
Prin (salcâm).

59. i i-a zis Daniil lui : drept aî

minit i tu asupra capului tu.

60. C ateapt îngerul lui Dum-
nezeu, având sabie, s te taie în

dou, ca s v piarz de fot pre voi.

61. i a strigat toat adunarea,

cu glas mare i bine a cuvântat

pre Dumnezeu, cel ce mânfuete
pre cei ce ndjduesc întru el.

62. i s'a sculat asupra celor

doi btrâni, c i a artat pre ei Da-

niil din gura lor, c au mrturisit

minciuni, i le-a fcut lor dup le-

gea lui Moisî, precum cu vicleug,

au fost gândit s fac aproapelui,

su, i i-a omorîl pre ei i a sc-
pat sângele cel nevinovat în ziua
aceea.

63. Iar Helchia i femeea lui au
ludat pre Dumnezeu pentru Susana
fata lor, împreun cu Ioachim br-
batul ei i cu toate rudeniile ei,

pentruc nu s
J
a aflat înfru ea lucru

urît.

64. i Daniil s'a fcut mare îna-

intea poporului din ziua aceea t
înainte.

62. 2 Lege 19, 18, 19.

— e>%o

Istoria oiaorîrei balaurului :i a sfrâmi hi Vil, desprita tala sfâritul cartei lui BaniiL

2. i a vieui! Daniil împreun cu

împratul acesta i a întrecut cu

Slujba idolilor. Moartea balaurului i
mântuirea lui Daniil din groapa leilor.

Oi împratul Astiag s'a adaos la

Vprinii si, i a luat Kir Persul

împria lui.

mrirea pre toi prietenii lui.

3. i erâ un idol la Vaviloneni,

cruia îi erâ numele Vil, i se chel-
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tuiâ la el în toat ziua. fin de

grâu artave dousprezece, oi patru-

zeci, i vedre de vin ase.

4. i împratul îl cinsteâ pre el,

i mergeâ în toate zilele de se în-

chin lui; iar Danfil se închina Dum-
nezeului su.

5. i a zis împratul: pentruce

nu te închini lui Vil?

6. Iar el a zis: pentruc nu crez

în idolii fcui de mâini, ci în Dum-
nezeul cel viu, carele au fcut cerul

i pmântul, i are stpânire presle

iot trupul.

7. i i-a zis împratul: dar nu i

se pare ie Vil a îi dumnezeu viu?

Î4u vezi câte mnânc i beâ în toate

bilele?

8. i a zis Daniil râzând: nu te

înel împrate, acesta este din l-

untru lui, i dinafar aram, i nu

mnânc, nici beâ vre odat.

9. t mâniindu-se împratul, a

chemat pre preoii lui, i a zis lor:

de nu'mi vei spune, cine este cel

ce mnânc cheltuiala aceasta, vei

muri;

10. Iar de'mi vei artâ, c Vil

mnânc acestea, Daniil va muri,

pentruc a hulit pre Vil.

11. i a zis Daniil împratului:

&â s fie dup cuvântul tu.

12. i erau preoii lui Vil apte-

zeci, afar de femei i de prunci.

13. i a venit împratul cu Da-

niil în casa iui Vil.

14. i au zis preoii lui Vil: iat

noi ieim afar, iar tu împrate pune

bucatele i vinul, i închide ua, i
o pecetluiete cu inelul tu.

15. i dimineaa când vei veni,

de nu vei afla toate mâncate de Vil,

s murim noi, sau împrotiv Da-

niil cel ce a minit asupra noastr.

16. Iar ei nu bgau seam, pentruc

tcuse pre supt mas intrare a-

scuns, i prinlr'aceea intrau totdea-

una, i mâncau acelea.

17. i a fost dup ce au ieit ei,

i împratul a pus bucatele lui Vil, a

poruncit Daniil slugilor sale, i a-

duser cenue, i au presrat toat
capifea înaintea împratului singur.

18. i ieind a închis ua, i o

au pecetluit cu inelul împratului,

i s'au dus;

19. Iar preoii au venit noaptea

dup obiceiul lor, i muierile lor

i pruncii lor, i mâncarâ toate, i
bur.

20. i a mânecat dimineaa îm-

pratul i Daniil împreun cu el.

21. i a zis împratul: întregi

sunt peceile Daniile? Iar el a zis:

întregi împrate.

22. i a fost când a deschis ua,
uitându-se pre mas împratul, a

strigat cu glas mare: mare eti Vili

i nu este la tine nici un vicleug.

23. i a râs Daniil, i a oprit pre

împratul ca s nu intre inluntru,

i a zis: vezi faa pmântului, i
cunoate, ale cui sunt urmele ace-

stea.

24. i a zis împratul: vz c
sunt urme de brbai i de muieri

i de prunci.

25. i mâniindu-se împratul, a-

tunci a prins pre preoi i pre mu-
ieri i pre fiii lor; i i a artat lui

uile cele ascunse, prin care intrau,

i mâncau cele de pre mas.
26. i i-a omorît pre ei împra-

tul, i pre Vil 1-a dat lui Daniil, i
l a stricat pre el i capitea lui.

27. i era un balaur mare într'un

loc, i'l cinsteau pre el Vavilonenii.

28. i a zis împratul ctre Da-

niil: au doar vei zice, c i acesta

este de aram?

29. Acesta este viu i mnânc
i beâ, nu vei mat puteâ zice, c
i acesta nu este dumnezeu viu;

deci închin-te lui.

30. i a zis Daniil: Domnului

Dumnezeului meu m voi închin.
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c acela este Dumnezeu viu; iar fu

împrate d'mi slobozenie, i voiu

omorî balaurul frS de sabie i fr
de toiag.

31. i a zis împratul: |i'l dau

|ie; t a luat Daniil rin i seu

i peri, i le-a fiert într'un loc, i
a fcut cocolo, i le-a aruncat în

gura balaurului, .i mâncând a ples-

nit balaurul.

32. i a zis Daniil: iat închin-

ciunile voastre.

33. i a fost dac au auzit Va-

vilonenii s'au mâhnit foarte, i s'aU

pornit asupra împratului.

34. i au zis: Iudeu s'a fcut îm-

pratul; pre Vil 1-a stricat, i pre

balaur a omorîf, i pre preoji i-a

tiat.

35. i viind la împratul, au zis:

dâ-ne nou pre Daniil;

36. Iar de nu, te vom ucide pre

tine i casa ta.

37. i vzând împratul c se

pornise asupra lui foarte, i silit

fiind, a dat lor pre Daniil.

38. Iar ei l-au aruncat în groapa

leilor, i a fost acolo ase zile.

39. i erau în groap apte lei,

i le dâ lor pre zi dou trupuri i
dou oi; iar atunci nu le- au dat lor,

ca s mnânce pre Daniil.

40. i erâ atunci Avacum proroc

în ara jidoveasc, i acela îiersese

fiertur, i a dumicat pâine în scaf,

i mergea la câmp s duc sece-

rlorilor.

41. i a zis îngerul Domnului c-
1re Avacum: dâ prânzul care'l ai în

Vaviîon lui Daniil în groapa leilor-

42. i a zis Avacum: Doamne î

Vavilonul hu l-am vzut, i groapa

n'o tiu unde este ?

43. i l-a luat îngerul Domnului
pre el de cretetul lui, i finându'l

de prul capului su, l'a pus pre

el în Vavilon deasupra groapei în-

tru repeziciunea duhului su.

44. i a strigat Avacum zicând:

Daniile! Daniile 1 lâ prânzul, care

li l-au trimis ie Dumnezeu.

45. i a zis Daniil: c fi-ai adus
aminte de mine Dumnezeule, i n'af

prsit pre cei ce te caut i te

iubesc pre tine.

46. i s'a sculat Daniil, i a mân-
cat; iar îngerul Domnului îndat a
pus pre Avacum la locul su.

47. Iar împratul a venit a ap-
tea zi s plâng pre Daniil, i a

venit la groap, i s'a uitat înlun-

tru, i iat Daniil edea.

48. i a strigat împratul cu glas

mare, zicând: mare eti Doamne
Dumnezeul lui Daniil 1 i nu este

altul afar de tine.

49. i l-a scos pre ei din groap;
50. Iar pre cei ce erau pricina pier-

derii lui, i-a aruncat în groap, i
i-au mâncat leii înaintea lui.

43. Iezec, s, 3.
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CAP. 1.

Antioh Epifan dup ce a btut Eghi-

petul, venind asupra Ierusalimului, je-

fuiete Biserica, Hrnete poporul, i'l

silete sa prseasc legile

printeti.

Ci a fost dup ce a blul Alexan-

V dru Machidoneanut feciorul lui Fi-

îip, care a iei! din pmântul He-

îiimului, i a btut pre Darie îm-

pratul Perilor i al Midilor, i a

împrii în locul lui, întâiu preste

grecime.

2. i a fcut rsboaie multe, i a

biruit cetfi multe, i a tiat pre

împraii pmântului.

3. i a trecui pân la marginile

pmântului, i a luat przi dela nea-

muri multe, i s'a alinat pmântul
înaintea lui.

4. i s'a înljat, i s'a ridicat i-

nima lui, i a adunat putere i o-

tire tare foarte.

5. i a stpânit ri i neamuri,

i tirani, i i-au fost iui supi bir.

6. i dup aceasta a czut pre

pat, i a cunoscut c va s moar.
7. i a chemat pre slugile sale

cele cinstite, care cu sine erau cre-

scui din tineree, i le-a împrit
lor împrtiea sa, înc fiind viu.

8. i a împrii Alexandru ani

doisprezece, i a murit.

9. i au stpânit slugile lui îiefe-

care la locul su.

10. i au pus toi steme dup ce

a murii el, i fiii lor dup dânii

ani muli, i s'au înmulit rutile
pre pmânt.

îl. i a ieit dintr'înii o rd-
cin pctoas Antioh Epifan, fecio-

rul lui Antioh împratul, care fusese

la Roma zlog, i a împrii în a-

nul o sut treizeci i apte al îm-

priei Grecilor.

12. In zilele acelea ieit-au (in Is-

rail nite fii frdelege, i au în-

demnat pre muli zicând:

13. S mergem $i s facem leg-

tur cu neamurile cele dimprejurul

nostru, c de când ne*am despr-

it de ei, ne-au aflat pre noi multe

ruti.
14. i s'a prut bun cuvântul

înaintea ochilor lor.

15. i s'au îndemnat oare cari

din popor i s'au dus la împ-
ratul i le-a dat lor pulere a face

dreptile neamurilor.

16. i a zidit coal în Ierusalim

dup legile neamurilor.

17. i nu s'au tiat împrejur, i
s'au deprtat de legea cea sfânt,

i s'au împreunat cu neamurile, i
s'au vândut a face ru.

18. i s'a gtit împria înain-

tea Iui Anlioh i a gândii a împ-
ri Eghipctul, ca s împreascâ
preste amândou împriile.
19. i a intrat în Eghipef cu gloat
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grea, cu care i cu Elefani i cu

clrei i cu corbii multe.

20. i a rânduit rsboiu asupra

lui Plolomeu împratul Eghipetului,

i s'a înfrânt Plolomeu de fa|a lui

i a îugif, i au czut muli rnii.

21. i a cuprins cetile cele tari

în pmântul Eghipetului i a luat

przile pmântului Eghipetului.

22. i s'a întors Antioh dup ce

a btut Eghipefuî în anul o sut
patruzeci i trei.

23. i s'a suit asupra iui Israil i a

Ierusalimului, cu popor mult i a in-

trat în Biseric cu mândrie i a luat

jertvelnicul ce! de aur i sfenicul

luminei i toate vasele ei i masa
punerii înainte i cuile i ns-
trpile i cdelniele cele de aur

i catapeteasma i cununile i po-

doaba cea de aur, care erau în faa

Bisericii, i Ie-a sfrâmat toate.

24. i a luat argintul i aurul i
vasele cele poftite i a luat vistie-

riile cele ascunse, care le-a aflat;

i luându-le toate, s'a dus în p-
mântul su.

25. i a fcut ucidere de oameni
i a grit cu trufie mare.

26. i a fost plângere mare întru
Israil în lot locul.

27. i au suspinai boierii i b-
trânii, fecioarele i tinerii au slbit,

i frumuseea muierilor s'a schim-
bai.

28. Tot mirele a luat plângere i
mireasa ceea ce edea în cmar
a fost în jale.

29. i s'a cltit pmântul pentru

cei ce lcuiau pre dânsul i toat
casa lui Iacov s'a îmbrcat cu ru-

ine.

30. i dup doi ani de zile frimis-a

împratul pre cel mai mare preste

biruri în cetile Iudei i a venit

în Ierusalim cu mulime mare.

31. i a grit ctre dânii cuvinte

de pace cu vicleug, i i-au crezut
lui.

32. i a czut asupra cetii fr
de veste i o a lovit pre ea cu ran
mare i a pierdut popor mult din-

tru Israil.

33. i au prdat cetatea i o au

ars cu foc, i au surpat casele i
zidurile ei primprejur.

34. i au robit muieri i prunci,

i vite au stpânii.

35. i au zidit cetatea lui David

cu zid mare i tare i cu turnuri

tari i le-au fost lor aprare.

36. i au pus acolo neam pc-
tos, brbai frdelege, i s'au în-

trit întru ea.

37. i au pus arme i hran, i
adunând przile Ierusalimului le-au

pus acolo.

38. i au fost ca un la mare, i
vicleug sfineniei i diavol ru lut

Israil pururea.

39. i au vrsat sânge nevino-

vat împrejurul sfineniei i au spur-

cat sîineniea.

40. i au fugit cei ce lcuiau în

cetatea Ierusalimului pentru ei, i
s'a fcui lca streinilor, i s'a f-
cut strein fiilor si, i pruncii ei

o au prsit pre ea.

41. Sfineniea ei s'a pustiii ca

pustiea, praznicele ei s'au întors în

jale, sâmbetele ei întru batjocur,

cinstea ei întru defimare.

42. Dup mrirea ei s'a înmulit

necinstea ei, i înlimea ei s'a în-

tors în plângere.

43. i a scris împratul Antioh

la toat împriea sa, s fie toi

un popor, i s prseasc fiecare

legea sa.

44. i au primit toate neamurile

cuvântul împratului.

45. i muli din Israil au cuprins

slujba lui i au jertfit idolilor t
au spurcai sâmbta.

46. i a trimis împratul cri
prin mâinele solilor în Ierusalim i

41. fimos 8, 10; Tovit 2, 6.
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în cetile Iudeii, poruncind s um-

ble dup legile cele streine ale p-
mântului.

47. i s opreasc arderile de iot

i jertfa i turnarea din sfinenie.

48. i s spurce sâmbetele i sr-
btorile.

49. i s spurce sfinfeniea i pre

cei sfini.

50. S zideasc jertfelnice i^ca-

pifi i cas de idoli, i s jert-

feasc crnuri de porc i de vite

necurate.

51. i s'i lase pre fiii si ne-

ieji împrejur, i s spurce sufletele

lor cu toat necuriea i pângri-

ciunea, ca s uite legea i s schimbe

toate îndreptrile.

52. Iar care nu va face dup cu-

vântul împratului, s moar.
53. Dup toate cuvintele acestea

a scris la toat împria sa, i a

pus lutori de seam presfe tot po-

porul.

54. i a poruncit celjenilor Iu-

deii s jertfeasc din cetate în ce-

tate.

55. i s'au adunat la ei muli din po-

por, toi cari au prsit legea Dom-
nului, i au fcut rele pre pmânt.

56. i au pus pre Israil întru a-

scunsuri, în toat scparea lor.

57. Iar în ziua a cincisprezecea

a lunii lui Haselev, în anul o sut
patruzeci i cinci, a zidit spurcciu-

nea pustiirii pre altar lui Dumnezeu,

i în cetile ludei împrejur aujzi-

dit capiti.

58. i înaintea uilor caselor i
în ulii tmâiau.

59. i crile legii, care le-au a-

flat, le-au ars cu foc stricându-îe de

tot.

60. i ori unde se aflâ la cinevâ

cariea legii, i ori cine ineâ'.legea,

acela din porunca împratului |se

omorâ.

61. Cu puterea sa fceâ aâ l-

srailtenilor, cari se aflau în toat luna

i luna în ceti.

62. i în douzeci i cinci ale lu-

nei, au jertfit pre jertfelnicul, care erâ

deasupra altarului.

63. i pre muierile care'i tiase

împrejur pre fiii lor, le-au omorît

dup porunc.

64. i pre prunci i-au spânzurat

de grumazii lor, i casele lor le-au

prdat, i pre cei ce i-au tiat îm-

prejur i-au omorît.

65. Iar muli din Israil s'au înt-

rit, i au pus întru sine, ca s nu

mnânce necurat.

66. Si mai bine au voit a murî,
» 9

decât a se pângri cu mâncri spur-

cate, i a spurc legea cea sfânt,

i au murit.

67. i s'a fcut mânie mare asu-

pra lui Israil foarte.

CAP. 2.

Matatia preotul cu fiii sai îmfrotivin-

du-se tiraniei lui Antioh, i ducân-
du-se în muntele Modin adun o-

tire; care murind, îndeamn
pre fiii si sfre ravnirea

legilor printeti.

In
zilele acelea sculatu-s'a Matatia

fiul lui loan al lui Simeon preo-

tul din fiii Iui loariv dela Ierusalim,

i a ezut în Modin.

2. i aveâ el cinci feciori: pre I-

onan care se porecleâ Gadis,

3. Pre Simon, care se numeâ Tasî,

4. Pre luda, care se numeâ Ma-

caveiu,

5. Pre Eleazar, care se numeâ
Avaran,

6. Pre Iaanafan, care se numeâ
Apfus.

7. i vzând blasfemiile, care se

fceau în luda i în Ierusalim,

8. A zis: vai miel Pentruce m'am
nscut a vedeâ zdrobirea poporu-

lui meu i zdrobirea cetii cei sfin-

te, i a edea acolo, când s'a dat

în mâinile vrjmailor,
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9. i cele sfinte în mâinile stre-

inilor, fcutu-s'a Biserica ei ca un

brbaî fr de cinste.

10. Vasele mrirei ei s'au dus în

robie, omorîtu-s'au pruncii ei în u-

lif, tinerii ei cu sabiea vrjmaului.

11. Care neam n'a motenit îm-

prfia ei, i n'a stpânit przile ei?

12. Toat podoaba ei s'a luat, în

loc de slobod, s'a fcut roab.

13. i iat sfintele noastre, i fru-

museea noastr i mrirea noastr

s'au pustiit, i le au spurcat pre ele

neamurile.

14. Pentruce s trim mai mult?

i 'au rupt Malalia i fiii lui hai-

nele lor, i s'au îmbrcat cu saci,

i au plâns foarte.

15. i au venit cei trimii dela

împratul, cari sileau pre cei din

cetatea Modin s prseasc pre

Dumnezeu, i s jertfeasc.

16. i muli din lsrail au mers la

ei; iar Matatia i fiii lui s'au adus.

17. i rspunzând cei dela îm-

pratul, au zis tui Matatia: boier

mare eti i mrit în cetatea acea-

sta, i întrit cu fii i cu frai.

18. Acum dar vino întâiu, i f
porunca împratului, precum au f-

cut toate neamurile, i brbaii lui

luda, cei ce au rmas în Ierusalim,

i vei fi tu i casa ta dintre prie-

tinii împratului, i tu i fiii ti v
veti mri cu argint i cu aur i cu

daruri multe.

19. i rspunzând Matatia, a zis

cu glas mare: mcar de i toate

neamurile împrjei, i cele din casa

împratului vor ascult de el i de

poruncile lui, i se vor deprfâ fie-

care dela închinciunea prinilor

lor,

20. Iar eu i feciorii mei i fraii

mei, vom umbl întru aezmântul
legii prinilor notri.

21. Milostiv fie nou Dumnezeu,

ca s nu lsm legea i îndrept-

rile lui.

22. De cuvintele împratului nu

vom ascult, ca s trecem slujba

noastr la dreapta sau la stânga.

23. i dupce a încetat a grî cu-

vintele acestea, a venit un brbat

evreu înaintea tuturor s jertfeasc

în capitea cea din Modin, dup
porunca împratului.

24. i a vzut Matatia, i s'a a-

prins de râvn, i s'au cutremurat

rrunchii lui, i s'a aprins de mânie

dup judecat, i alergând, I-a jun-

ghiat pre el pre jertfelnic.

25. i pre omul împratului, care

sileâ s jertfeasc, l-a omorît întru

aceiai vreme, i jertfelnicul l-a stri-

cat.

26. i s'a aprins de râvna legei,

precum a fcut Finees lui Zamvri

feciorul lui Salom.

27. i a strigat Matatia în cetate

cu glas mare, zicând: tot cel ce are

râvna legei, i se tine de legtur,

s vie dup mine.

28. i au fugit el i fiii lui la munji,

i au lsat toate câte au avuf în ce-

tate.

29. Atunci s'au pogorît muî{i, c-
utând dreptate i judecat în pustie.

30. S eaz acolo ei i fiii lor i
muierile lor i vitele lor, pentruc

s'au înmuîjii presfe ei rutile.

31. i s'a spus oamenilor îm-

pratului i ostailor, cad erau îri

Ierusalim cetatea lui David, c s'au

dus oamenii, cari nu in porunca

împratului, în locuri ascunse în pu-
stie.

32. i au alergat dup ei muli, i
ajungânduX au tbrî! asupra lor

t au fcui asupra lor rsboiu în

ziua sâmbetelor.

33. i au zis ctre ei: ajung-v
pân acum! leîji i facei dup cu-

vântul împratului, i veti tril

2. 26. Num. 25, 7.

27. Numere 25, 13; Ps. lio, 1.
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34. Iar ei au zis: nu vom iei, nici

vom face cuvântul împratului, ca s
spurcm ziua sâmbetei.

35. i au sârguif asupra lor cu

rsboiu.

36. Ci nu le au rspuns lor, nici

piatr n'au aruncat asupra lor, nici

au astupat ascunsurile, zicând:

37. S murim toi întru nevino-

via noastr, i va mrturisi pen-

tru noi cerul i pmântul, c fr
de judecat ne pierdei pre noi.

38. i s'au sculat cu rsboiu a-

supra lor sâmbta, i au murit ei

i muierile lor i fiii lor i vitele

tor, ca la o mie de suflete de oa-

meni.

39. i a îneles Mata ha i prie-

tinii iui, i au plâns pentru ei foarte.

40. i a zis fiecare ctre aproa-

pele su: de vom face toi cum au

fcut fraii notri, i nu vom dâ r-
sboiu asupra neamurilor acestora

pentru sufletele i dreptile noastre,

acum cât mai curând ne vor pierde

de pre pmânt.

41. i s'au sftuit în ziua aceea,

zicând: tot omul care va venî asu-

pra noastr cu rsboiu sâmbta, s
dm rsboiu asupra iui, i s nu
murim toi, precum au murit fraii

notri în ascunsuri.

42. Atunci s'a strâns la ei adu-

narea Asideilor lari la putere din

Israil, tot cel ce voia legea.

43. i toi cei ce fugeau de rele,

s'au adaos ia ei, i s'au fcut lor

spre întrire.

44. i au adunat otire, i au b-
tui pre cei pctoi cu mâniea sa,

i pre brbaii cei frdelege cu ur-

gia sav i cei rmai au fugit la
{

neamuri ca s scape.

45. i au încunjurat Matatia i
prietinii lui i au stricat jerlfeînicile

lor.

46. i au tiat împrejur pre prun-

cii cei nefiei împrejur, câi au a-

flat în hotarele lui Israil cu trie.

47. i au gonit pre fiii trufiei, i
s'a sporit lucrul în mâinile lor.

48. i au scos legea din mâinile

neamurilor i din mâinile împra-
ilor, i n'au dat corn pctosului.

49. i s'au apropiat zilele lui Ma-

tatia s moar i a zis fiilor si;

acum s'au întrit lrufiea i certarea

i vremea sfâritului i urgia mâniei.

50. Acum dar fiilor, râvnitori fii

legei, i dai sufletele voastre pen-

tru legtura prinilor notri.

51. Aducei-v aminte de lucrurile

prinilor notri, care le-au fcut în-

tru neamurile sale, i vei luâ m-
rire mare i nume venic.

52. Avraam, au nu întru ispit s'a

aflat credincios, i s'a socotit lui

spre dreptate?

53. fosif în vremea necazului su
a pzit porunca i s'a fcut domn
Eghipetului.

54. Finees tatl nostru a rvnit

rvnirea i a luat legtura preoiei

cei venice.

55. Isus plinind cuvântul, s'a f-

cut judector în Israil.

56. Halev, pentruc a mrturisit

întru adunare, a luat motenirea p-
mântului.

57. David cu mila lui a motenit

scaunul împriei în veacul vea-

cului.

58. Ilie râvnind râvna legei, s'a luat

în sus pân în cer.

59. Anania, Azaria i Misail cre-

zând, s'au mântuit din para focului.

60. DaniiI întru nevinovia sa s'a

mântuit din gurile leilor.

61. i aâ socotii întru fiecare

neam i neam. c foi cei ce n-
djduesc înfr'însul nu vor slbî.

62. i de cuvintele omului pc-
52. Fac. 22, 2. 53. Fac, 41, 40,

54. Numere 25, 13.

56. Isus Navi 14, 14; 3 Imp. 2, 4.

58. 4 hnp. 2, 12. 60. Danul 6, 22.
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tos s nu v temei, c mrirea lui

este gunoiu i viermi.

63. Astzi se înalt i mâine nu

se va afl, c s'a întors în (râna
sa, i gândirea iui a pierit.

64. Drept aceea voi fiilor, întrii-

v i v îmbrbtai în lege, c în

tr'însa v vei mrî.

65. i iat Simeon fratele vostru,

tiu c om de sîat este, de el s
ascultafi în toate zilele, acesta v
va fl vou în loc de tat.

66. Si luda Macaveul, care este

cu putere tare din tinereile sale, a-

cesta va îi cpetenie otirei, ca s
facei rsboiu asupra popoarelor.

67. i voi aduce(i la voi pre toi

fctorii legei, i izbândii izbânda

poporului vostru.

68. Rspltii rspltire neamu-
rilor, i luai aminte ia poruncile

legei.

69. i bine i a cuvântat pre ei,

i s'a adaos la prinii si, i a

murit în anul o sut patruzeci i
ase.

70. i l-au îngropat pre el fiii lui

în mormânlurile prinilor si în

Modin, i 1-a plâns pre el tot Isra-

ilul cu plângere mare.

CAP- 3.

Rasboaiele lui Iuda Macaveiul

cu Apolonie i cu Siron povuitorii
otilor lui Ântioh.

i s'a sculat Iuda, care s'a chemat

Macaveiu, fiul lui în locul lui.

2. i ajutându'i to}i fraii lui i
toi câi se lipise de tatl lui, au b-
tut rsboiul lui Israil cu veselie.

3. i a fcut mrire poporului su,
i s'a îmbrcat cu zaua ca un u-

ria, i s'a încins cu armele sale

cele de rsboiu, i a întrit rsboaie

aprând tabra cu sabie.

4. i s'a asemnat leului întru lu-

crurile sale, i ca un pui de leu

rcnind la vânat.

5. i a gonit pre cei frdelege
cerlându'i, i pre cei ce turburau

pre poporul su, i-a ars cu foc.

6. i s'au tras toi cei frdelege
de frica lor, i loji lucrtorii fr-
delege! împreun s'au turburat, i s'a

sporit mântuirea în mâna lui.

7. i a amrît împrai muli, i
a veselit pre Iacov cu faptele sale,

i pân în veac pomenirea lui în-

tru binecuvântare.

8. i trecând prin cet{ile Iudei,

a pierdut pre cei necredincioi din-

tr'însele, i a întors mâniea de c-
tre Israil.

9. i s'a vestit pân la marginile

pmântului, i a adunat pre cei ce

piereau.

10. i a adunat Apolonie neamuri,

i dela Samariea putere mare, ca

s deâ rsboiu asupra lui Israil.

11. i a îneles luda, i a ieit

înaintea lui, i 1-a btut pre el, i
1-a omorîf, i muli au czut rnii,

iar ceilal(i au fugit.

12. i a luat przile lor, i sabiea

iui Apolonie o a luat Iuda, i cu

aceea a fcut rsboiu în toate zi-

lele.

13. i auzind Siron mai marele

puterii Siriei, c a strâns luda a-

dunre i ceata credincioilor cu

sine i acelor ce ies la rsboiu, a zis:

14. Face-voiu mie nume, i m
voiu mrî întru împrie, i voiu

bate pre luda i pre cei ce sunt

cu el, i pre cei ce n'asculfâ de cu-

vântul împratului.

15. i a adaos a se suî, i s'a

suit cu el tabra necurailor cea

tare, ca sâ'i ajute lui, i s fac iz-

bând asupra fiilor lui Israil.

16. i când s'a apropiat la suirea

Vetoronului, a ieit Iuda înaintea

lui cu puini.

17. i vzând c vine tabra în-

tru întâmpinarea lor, au zis ctre

luda; cum noi puini vom puteâ s
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dm rsboiu la atâta mulime tare?

i noi am slbii ajunând astzi.

18. i a zis Iuda: lesne este a se

închide mul|i în mâinile celor pu-

ini, i nu este osebire înaintea

Dumnezeului cerului a mântui cu

muli, au cu putini.

19. C nu întru rnul{imea ofirei

este biruina rsboiului, ci din cer

este puterea.

20. Aceia vin asupra noastr cu

semeie mult i cu frdelege, ca

s ne piarz pre noi i pre muie-

rile noastre i pre fiii notri, ca s
ne prade pre noi;

21. Iar noi ne rsboim pentru su-

fletele noastre i pentru legile noa-

stre.

22. i însi Domnul îi va zdrobi

pre ei de ctre faja voastr, i voi

nu v veti teme de ei.

23.
(i dup ce a încetat a gri,

au srit asupra lor fr de veste,

i s'a surpat Siron i tabra lui

înaintea lui.

24. i i-au gonit pre ei la po-

gorâul Veiororiului pân la câmp,

i au czut dintru ei ca vr'o opt

sute de brbai, iar ceilali au fu-

git la pmântul Filistimului.

25. i a început frica lui Iuda i
a frajilor lui i spaima a cdeâ
presle neamurile cele din prejurul

lor.

26. i a ajuns pân la împratul

numele lui, i de rsboaele lui Iuda

vorbeau toate neamurile.

27. Iar dup ce a auzit Antloh

împratul cuvintele acestea, s'a mâ-

nieat cu iuime, i trimiând a adu-

nat toate otirile împriei sale, ta-

br mare foarte.

28. i deschizând cmara sa, a

dat lefi ostailor lui pre un an, i
le-a poruncit lor întru un an s fie

gata la toat treaba.

29. Iar dac a vzut c s'a sfâr-

it argintul din vistierii, i birurile

trii sunt puine pentru împereche-

rea i rana ce a fcut pre pmânt,
stricând legile care au fost din zi-

lele cele dinlâiu,

30. S'a temut, ca nu cumva s
nu aib ca o dat, i a douaoar
cheltuieli i daruri, care dduse
mai'nainie cu mân larg, cât a în-

trecut cu druirea pre to{i împraii
cei ce au fost mai'nainie de el.

31. i se îndoiâ cu sufletul su
foarte, i s'a sftuit s mearg ia

Persida, i s iâ djdiile rilor, i
s adune argint mult.

32. i a lsat pre Lisie, om m-
rit i de neam împrtesc, mai

mare presfe lucrurile împratului

deia rîul Eufratului pân la holarile

Eghipetului.

33 i s creasc pre Antioh fiul

lui pân ce se va întoarce el.

34. i i-a dat lui jumtate din

otire i elefanii, i i-a poruncit lui

despre toate lucrurile, care a voit,

i de icuiiorii Iudeii i ai Ierusa-

limului.

35. Ca s irimi asupra lor o-

lire s zdrobeasc i s nimiceasc

triea|lui lsrail i rmia Ierusa-

limului, i s piarz pomenirea lor

din loc.

36. i s aeze oameni de alt

neam în toate hotarele lor, i s le

deâ cu sor{i pmântul lor.

37. Iar împratul a luat cealalt

jumtate de otire, care rmsese,
i s'a sculat deîa Antiohia din ce-

tatea împriei sale în anul o sut
patruzeci i apte.

38. i a trecut apa Eufratului, i
mergeâ prin rile cele de sus, i a

ales Lisie pre Ptolomeu fiul lui Do-

rimen i pre Nicanor i pre Gorghie

brbaji tari din prietinii împraiului.

39. i a trimis cu ei patruzeci de

mii de brba{i i apte mii de cl-
rei, ca s vie în pmântul Iudei,
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i s'l strice de tot, dup cuvântul

împratului.

40. i s'au sculat cu toat pu-

terea lor i au venit i au tbârîf a-

proape de Emaum în pmântul câm-

piei.

41. i au auzit negutorii trii

numele lor, i au luat argint i aur

mult foarte i slugi, i au venit la

tabr, ca s iâ pre fiii lui lsraii

robi.

42. i s'a adaos la el puterea Si-

riei i a pmântului celor de alt

neam.

43. i a vzut luda i fraii iui

c s'au înmuljit rutile i otirile

tbrsc în hotarele lor, i au în-

eles de cuvintele împratului, care

a poruncit s fac poporului spre

pierdere i spre pierire.

44. i a zis fiecare ctre aproa-

pele su: ridicm surparea po-

porului nostru i s dm rsboiu

pentru poporul nostru i pentru cele

sfinte.

45. i s'a strâns adunarea, ca s
fie gata la rsboiu i ca s se roage

i s cear mil i îndurri.

46. i Ierusalimul erâ nelcuit ca

o pustie, nu era cine s intre i
cine s ias din cei nscui ai lui,

i sfinfeniea clcat i fiii celor de

neam strein la marginea cetjei, i
acolo erâ slaul neamurilor, i s'a

luat bucuriea dela Iacob i s'au

sfârit fluerul i aluta.

47. i s'au adunat, i au venit la

Masifâ împreajma Ierusalimului, c
locul rugciunei lui Israil mai'nainte

erâ Ia Masifâ.

48. i au postit în ziua aceea, i
s'au îmbrcat cu saci, i cenue au

pus pre capetele lor, i i-au rupi

hainele lor.

49. i au întins crile legii, de

care cercâ neamurile, ca s se scrie

într'însele chipurile idolilor si.

50. i au adus hainele preojeli

i cele întâi u nscute i zeciuelele,

i au pus înainte pre Nazareii cei ce

plinise zilele lor.

51. i au strigat cu glas mare la

cer, zicând : ce vom face acestora,

i unde ii vom duce pre ei ?

52. i sfintele tale s'au clcat i
s'au spurcat i preoii ti în plân-

gere i în smerire.

53. i iat neamurile s'au adunat

asupra noastr, ca s ne piarz

pre noi; tu tii cete ce gândesc ei

asupra noastr.

54. Cum vom puteâ stâ împro-

tiva fetii lor, de rtu ne vei ajut tu

nou? i au trâmbiat cu trâmbi-

ele i au strigat cu glas mare.

55. i dup aceasta a pus Iuda

pov{uiiOri poporului presfe mii i
preste sute, i preste cincizeci i
preste zece.

56. i a zis celor ce zideau case

i celor ce'i logodise muieri i s-
dise vii i celor fricoi, s se în-

toarc fiecare la casa a dup lege.

57. i a purces tabra, i a tb-
rît la amiaz zi a Emaumului.

58. i a zis luda: îneîngeti-v i
v facei fii tari i fit» gafa pre di-

minea, ca s da(i rsboiu asupra

neamurilor acestora, care s'au a-

dunat împrotiva noastr, ca s ne

piarz pre noi i sfintele noastre.

59. C mai bine este s murim

noi în rsboiu, decâts vedem ru-

tile neamului nostru i ale sfin-

telor.

60. Iar precum va îl voea în cer,

aâ s fie.

CAP- A.

Alte doua rsboaie ale lui Iuda Maca-
veiu împrotiva lui Gorghie i Lisiei

biruinele lut. Curirea Bisericii.

Oi a luat Gorghie cinci mii de br-

i
bai i o mie de clre{i alei,

i a purce tabra noaptea,

3. 56. 2 Lege 20, 5 i 8. 57. Judec. 7, 3.
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2. Ca s nvleasc asupra ta-

berii Evreilor i s'i loveasc pre

ei fr de vesfe, i fiii marginei erau

lui povuiiori..

3. i auzind Iuda, s'a sculai et i
cei puternici, ca s loveasc oti-

rea împratului cea din Emaum.
4. C înc erâ risipit otirea din

tabr.
5. i a venit Gorghie la tabra Iu-

dei noaptea, i pre nimeni n'a aflat,

i i-a cutat pre ei în muni, c zi-

ceâ: fug acetia de noi.

6. i odat cu ziua s'a ivit Iuda

în câmp cu trei mii de brbai, îns
platoe i sbii n'aveau, precum le

erâ voea.

7. i vzând tabra neamurilor

tare i înarmat i clrime împre-

jurul ei i acetia învai la rsboiu.

8. i a zis Iuda brbailor celor

ce erau cu el : nu v temei de

mulimea lor, i de nvlirea lor nu

v înîricoaji.

9. Aducei-v aminte, cum s'au

mântuit prinfii notri la marea Ro-

ie, când i-a gonit pre ei Faraon

cu putere mult.

10. i acum s strigm la cer,

c doar se va milostiv! spre noi,

i'i va aduce aminte de legtura

prinilor notri, i va zdrobî tabra

aceasta astzi înaintea fetii noastre.

11. i vor cunoate toate neamu-

rile, c este cel ce mântuete i cel

ce izbvete pre Israil.

12. i au ridicat cei de alt neam
ochii lor, i i-au vzut pre ei viind

înainte, i au ieit din tabr la

rsboiu.

13. i au trâmbi|at cei ce erau

cu Iuda, i s'au lovit, i s'au sur-

pai neamurile, t au fugii la câmp;

iar cei din drpt toji au czut în

sabie.

14. i i-au gonit pre ei pân la

4k. 9. Eice 14, 9,

Gamron i pân la câmpii ldumeit

i ai Azotului i ai Iamniei.

15. i czur dinir'înii ca la trei

mii de brbai.

16. i s'a întors Iuda i otirea

lui dela gonirea lor.

17. i a zis ctre popor: s nu
poftii przile, c rsboiul este în

preajma noastr, i Gorghie i o-

tirea lui în munte aproape de noi;

18. Ci slaji acum asupra vrjma-
ilor notri, i dai rsboiu lor, l
dup aceea vet» luâ przile lor cu

îndrzneal.

19. i înc grind Iuda acestea,

s'a ivit o parte oarecare privind din

munte.

20. i a vzut c s'a înfrânt, i
cei ce sunt cu Iuda au aprins ta-

bra, c fumul, care se vedeâ, art
ce s'a fcut.

21. i ei vzând acestea, s'au în-

fricoat foarte, i vzând i tabra

lui Iuda la câmp gata de rsboiu,

22. Au fugit loji la pmântul ce-

lor de alt neam.

23. i s'a întors Iuda s prade

tabra; i a luat aur mult i argint

i iachint i mohorît dela marea,

i avu^e mare.

24. i întorcându-se, a ludat i
bine a cuvântat pre Dumnezeul ceru-

lui, c este bun, c în veac este

mita lui.

25. i s'a fcut mântuire mare lui

Israii în ziua aceea.

26. Iar câi au scpat din cei de

alt neam, mergând au spus lui Li-

sie ioate câte s'au întâmplat.

27. iar el auzind s'a turburat i
s'a mâhnit, c nu s'a fcut lui I-

sraii cele ce a voit el, i nu s'a în-

tâmplat cele ce i-a poruncit lui îm-

pratul.

28. Iar în anul viilor a gtit Li-

sie brbai alei asezeci de mii i
cinci mii de clre(i, ca s bat Ie-

rusalimul.
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29. i au venit la ldumeia, i au

iabrît la Vetsura, i a ieit îna-

intea lor Iuda cu zece mii de br-
bai.

30. i vzând tabra lor tare, s'au

rugat zicând : bine eti cuvântat

Mântuitorul lui Israi!, cel ceai zdro-

bit pornirea celui jpu tern ic prin mâna
robului tu David, i ai dat tabra

celor de alt neam în mâinile lui Io-

natan fiului lui Saul i a purtto-

rului lui de arme.

31. Închide tabra aceasta în mâna
poporului tu Israil, i s se rui-

neze cu puterea i cu clrimea lor.

32. D-le lor spaim, i topete

îndrsnirea puterii lor, i s se cl-

teasc cu zdrobirea lor.

33. Oboar'i pre ei cu sabiea ce-

lor ce te iubesc, î s te laude pre

tine cu cântri toi cei ce tiu nu-

mele tu.

34. i s'au lovit unii cu al|ii, i
au czut din tabra lui Lisie ca la

vr'o cinci mii de oameni, i au c-
zut înaintea lor.

35. i vzând Lisie înfrângerea

ce s'a fcut taba ii sale i îndr-
snirea lui luda, i cum c sunt gata

sau a tri sau a muri vitejete, s'a

dus la Antiohia, i a adunat stre-

ini, i înmulind otirea cea fcut,
socoieâ iari s vie în Iudeia.

36. i a zis luda i fraii lui: iat

s'au zdrobit vrjmaii notri, s ne

suim s curim sfintele i s le

înnoim.

37. i s'a adunat toat tabra,

i s'a suit în muntele Sionului.

38. i a vzut sfinenia pustiit

i jertfelnicul spurcat i porile arse

i în curi tufe rsrite, ca înlr'o p-
dure sau ca într'un munte, i c-
mrile surpate.

39. i i-au rupt hainele lor, i
s'au tânguit cu tânguire mare, i
au pus cenue pre capetele lor.

30. 1 Imp. 14, 12.

ÎNTÂI

40. i au czut cu faa la pmânt,
i au trâmbiat cu trâmbiile sem-

nelor, i au strigat la cer.

41. Atunci a rânduit Iuda brbai,
ca s bat pre cei ce erau în bti
pân ce va curî sfintele.

42. i a ales preoi fr de pri-

han voitori legii Iui Dumnezeu.

43. i au curit sfintele, i au

dus pietrile spurcciune! la loc ne-

curat.

44. i s'au sftuit pentru jertfel-

nicul arderii de tot cel spurcat, ce

vor face cu el.

45. i le-a venii lor sfat bun, ca

s'l strice, ca nu cumvâ s le fie

lor spre ocar, c l-au fost spurcat

neamurile; i au stricat jertfelnicul.

46. i au pus pietrile în muntele

casei în loc bun, pân va veni pro-

rocul, ca s rspunz pentru ele.

47. i au luat pietre întregi dup
lege, i au zidit jertfelnic nou, ca i
cel mai dinainte.

48. i au zidit sfintele i cele din

lunfru casei i curile.

49. i au fcut vase sfinte nou,
i au bgat sfenicul i jertfelnicul

arderilor de tot i al tmâierilor i
masa, în Biseric.

50. i au tmâiat preste jertfelnic,

i au aprins lumânrile cele de pre

sfenic i luminau în Biseric.

51. i au pus pre mas pâini, î
au întins preiarile i au svârit
toate lucrurile, care le-au fcut.

52. i au mânecat dimineaa în

douzeci i cinci de zile ale lunei

a noua; aceasta este luna Haselev

a anului o sut patruzeci i opt.

"53. i au adus jertf dup lege

preste jertfelnicul arderilor de lot cel

nou, care îl fcuse.

54. Pre vremea i în ziua în care

l-au spurcat pre el neamurile, întru

aceea s'a înnoit cu cântri i cu a-

lufe i cu cobze i cu chimvale.

55, i a czut tot poporul pre faa
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sa i s'a închinai, i bine a cuvân-

tat pre Dumnezeul cerului, cel ce

bine au sporii lor.

56. i au fcut înnoirea jertfelni-

cului în opt zile, i au adus arderi

de fot cu veselie, i au jertfit jertf

de mântuire i de laud.

57. i au împodobit faa Bisericii

cea dinainte cu cununi de aur i
cu pvezoare i au înnoit porile

i cmrile, i le-au pus lor ui.

58. i s'a fcut veselie mare în-

tru popor foarte, i s'a întors ocara

neamurilor.

59. i au rânduit luda i fraii lui

i toat adunarea lui Israil, ca s
se {ie zilele înnoirei jertfelnicului în

vremile sale din an în an în opt

zile, dela douzeci i cinci ale Ju-

nei Haselev cu veselie i cu bucurie.

60. i au zidit în vremea aceea

muntele Sionului împrejur cu zid

înalt i cu turnuri lari, ca nu cuntvâ

viind neamurile s le calce, cum f-

cuse mai 'nainle.

61. i au rânduit acolo otire s'l

pzeasc, i au întrit pre ei s p-
zeasc pre Vetsura, ca s aibâ po-

porul întrire de ctre faa îdumeii.

Alte zece biruine ale lui Iuda Maca-
veul asupra vrjmailor.

i a fost dac au auzit neamurile

de primprejur c s'a zidii jertfel-

nicul, i s'a înnoit sfinenia ca i
mai 'nainle, s'au mâniat foarte.

2. i s'au sftuit ca s piarz pre

neamul lui Iacov, pre cei ce erau

între ei, i au început a omorî din

popor i a pierde.

3. i a dat râsboiu luda asupra

fiilor lui Isav în Idumeia cea din

Acravaptin, c încunjurâ pre Israii,

i i-au btut pre ci cu ran mare,

i i-au strîmloraf pre ei, i au luat

przile lor.

4. i i-a adus aminte de ruta-

tea fiilor lui Veon, cari erau popo-

rului spre la i spre piedec, p-
zind cu vicleug drumurile.

5. i s'a închis de el în turnuri,

i a tbrî! asupra lor, i i-a ble-

stemat pre ei, i a ars turnurile cu

foc împreun cu toi cei ce erau în-

luntru.

6. i a trecut la fiii lui Amon.i
a aflat mân tare i popor mult i
pre Timoteiu povuitorul lor.

7. i a fcut asupra lor rsboaie

multe, i s'a zdrobit înaintea feei

lui, i î-a btut pre ei.

8. i a luat lazirul i fetele ei, t
s'a întors la ludeia.

9. i s'au adunat neamurile cele

din Galaad asupra îsrailfenilor, cei

ce erau în hotarele lor, ca s'i piarz

pre ei, iar ei au fugit în cetatea Da-

tema.

Î0. i au trimis cri ia Iuda i la

fraii lui zicând:

îl. Adunaii s'au asupra noastr

neamurile cele de primprejurul no-

stru, ca s ne piarz pre noi, i se

gtesc s vie, i mai 'nainles priri-

z cetatea în care am fugit, i Ti-

moteiu povuete tabra lor.

12. Acum dar viind, scoate-ne din

mâna lor, c muli au czut dintre

noi.

13. i toi fraii notri, cari erau

în prile Tuvinuîui s'au omorîf, i
au robit pre muierile lor i pre fiii

lor i agonisekie lor, i au pierdut

acolo ca la o mie de brbai.

14. înc cetindu-se crile, iat

ali soli au venit din Galileea cu

hainele rupte spuind dup cuvintele

acestea.

15. i zicând: c s'au adunat asu-

pra lor dela Ptolemaida i dela Tir

i dela Sidon, i toat Galileea ce-

lor de alt neam, ca s ne piarz

pre noi.

16. i dac a auzit luda i po-

porul cuvintele acestea, s'a adunat
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mul|ime mare, s se sftuiasc ce

vor face frailor si celor din ne-

voie, pe cari îi bteau aceia.

17. i a zis Iuda lui Simon fra-

tele su: alege'fi (ie oameni i mergi

i mânlueie pre fraii ti cei din

Galileea, iar eu i Ionatan fratele

meu, vom merge la Oalaadita.

18. i a lsat pre Iosifon fiul lui

Zaharia i pre Azaria povâtuitori

poporului cu cealalt otire în Iu-

deea spre paz.
19. i le-a poruncit lor zicând:

fiti mai mari presie poporul acesta,

i s nu daji rsboiu asupra nea-

murilor, pân ne vom întoarce.

20. i s'au împrjit lui Simon
brbai trei mii, ca s mearg la

Oaîileia; iar lui Iuda brbai opt mii,

ca s mearg la Galaadiia,

^l.i mergând Simon în Galileia,

^ fcu.1 râsboaie multe asupra nea-

murilor, zdrobindu-se neamurile

din'naintea îe/tf Iul, le-a gonit pre

ele pân la poarta Plolemaidei.

22. i au czut din neamuri ca

la vre'o trei mii de oameni, i au

luat przile îor.

23. i i-au luat pre ei din Galileia

i din Arvati cu muierile i cu pruncii

lor, i toate câte aveau ei, i i-au

adus în ludeia cu veselie mare.

24. i luda Macaveul i Ionatan

fratele lui au trecut Iordanul, i au

mers cale de trei zile în pustie.

25- i s'au întâmpinat cu Nava-

teii, cari viind înaintea lor cu pace,

au povestii lor toate câte s'au întâm-

plat frailor lor în Galaadita.

26. i cum c muli dintre ei sunt

prini la Vosora i în Vosor, în

Alemis, Hasfor, Mached i Carnaim,

loale acestea sunt ceti tari i
mari.

27. i în celelalte ceti ale Ga-

îaaditei sunt prini, i pre mâine

se rânduiesc s tbrasc asupra

cetilor, i s le iâ, i pre lofi s'i

piarz într'o zi.

28. i a întors Iuda i tabra lui

calea spre pustie la Vosora fr de

veste, i a luat cetatea, i a omorît

toat partea brbteasc cu ascu-

itul sbiei, i a luat toate przile

lor, i o a ars pre ea cu foc.

29. i s'au sculai de acolo noap-

tea, i au mers cam asupra cetii.

30. i dac s'a fcut ziu, ridi-

când ochii si. iat popor mult ne-

numrat ridic scri i unelte, ca

s iâ cetatea, i dâ rsboiu asu-

pra lor.

31. i vzând Iuda c s'a înce-

put rsboiul, i strigarea cetii s'a

suit pân la cer cu trâmbie i cu

glas mare, a zis brbailor puterii:

32. Da{i rsboiu astzi pentru fraii

volrii.

33. i au ieit cu trei rânduri pre

dinapoia lor, i trâmbiar cu trâm-

bifile, i strigar cu rugciuni.

34. i a cunoscut tabra lui Ti-

moteiu, c Macaveiu este, i a fu-

git dela fata lui, i i-a btut pre ei

cu ran mare, i au czut dintre ei

în ziua aceea ca lavr'o opt mii de

brbai.

35. i abtându-se Iuda la Masfa,

a dat rsboiu asupre ei, i o a luat

i a omorît toat partea brbtea-
sc într'însa, i a luat przile ei,

i o a ars cu foc.

36. De acolo purcezând a luat

Hasfonul, Machedul Vosorul i ce-

lelalte cet(i ale Galaaditei.

37. i dup graiurile acestea, a a-

dunat Timoleiu alt tabr, i a t-

brî* despre faja Rafonului dincolo

de pârîu.

38. i a trimis Iuda siscodesc
tabra, acetia i-au spus lui, zicând:

adunalu-s'au la ei toate neamurile

cele de primprejurul nostru, putere

mult foarte.

39. i pre Arabi i-a nimit spre
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ajutorul su, i sunt tbrâi din-

colo de pârîu, gata a veni asupra

la cu rsboiu, i a mers luda întru

întâmpinarea lor.

40. i a zis Timoteiu cpeteniilor

otirilor sale: când se va apropiâ

luda i tabra lui la pârîul cel cu

ap, de va trece la noi el mai'nainte,

nu vom puteâ st înaintea lui, c
va fl mai tare de cât noi.

41.. Iar de se va spimântâ, i va

ibrâ dincolo de pârîu, s trecem

la el, i vom fl mai tari de cât el.

42. Iar dac s'a apropiat Iuda la

pârîul cel cu ap, a pus pre crtu-

rarii poporului la pârîu, i le-a po-

runcit lor zicând: s nu lsai tot

omul s tbrasc, ci s vie toii

la rsboiu.

43. i a trecut asupra lor mai'na-

inte, t tot poporul lui dup el, i
s'au înfrânt înaintea feii lui toate

neamurile, i lepdând armele sale,

au fugit la capitea cea din Car*

nalm.

44. i a luat cetatea, i capitea

o a ars cu foc împreun cu toi cei

ce erau într'însa, i s'a înfrânt Car-

naimul, i n'a mai putut s mai steâ

înaintea feii lui luda.

45. i a adunat luda pre tot Is-

railul, pre cei ce erau la Galaadifa,

dela cei mic pân ia cel mare, i
pre muierile lor i pre fiii lor i
averea lor, tabr mare foarte, ca s
vie în pmântul Iudei.

46. i a venit pân la Efron, i
aceasta este cetate mare i la in-

trarea ei foarte tare; nu se puteâ

abate dela ea deadreapta sau dea-

stânga, ci trebuiâ a merge prin mi-

jlocul ei.

47. i i-au închis pre ei afar cei

din cetate.

48. i au astupat porile cu pietre.

49. i a trimis la ei luda cu-

vinte de pace, zicând

:

ca s ne ducem în pmântul no-

stru, i nimeni nu v va face râu

vou, numai cu picioarele vom trece*

i n'au vrut s'i deschiz lui.

51. i a poruncit Iuda s strige

în tabr, ca s tbrasc fiecare

în care loc este, i au tbrît br-
baii puferei, i au dat rsboiu ce-;

âei toat ziua aceea i toat noap-

tea, i s'a dat cetatea în mâinele lui.

52. i a pierdut toat partea br-
bteasc cu ascuitul sbiei, i de

tot o a stricat, i a luat przile ei,

i a trecut prin cetate pre deasu-

pra celor omorîi, i a trecut Ior-

danul la câmpul cel mare despre

faa Vetsanului.

53. i er Iuda adunând pre cei

mai de pre urm, i mângâind po-

porul ioat calea, pân ce a venit

în pmântul ludei.

54. i s'a suit în muntele Stanu-

lui cu veselie i cu bucurie, i au

adus arderi de tot, cci n'a czut
dintre ei nimeni pân ce s'a întors

cu pace.

55. Iar în zilele în care erau luda

i Ionatan la Oalaad, i Simon fra-

tele lui la Qatileia spre faa Piole-

maidei,

56. Au auzit losif fiul lui Zaharia

i Azaria mai marii otirilor de vi-

tejiile i de rsboiul care a fcut,

i au zis:

57. S ne facem i noi nou nu-

me, i s mergem s dm rsboiu

asupra neamurilor celor dimpreju-

rul nostru.

58. i au poruncii celor din o-

tire, cari erau cu ei, i au mers a-

supra lamniei.

59. i au ieit Gorghie din cetate

i brbaii lui înaintea lor la rsboiu.

60. i s'au înfrânt losif i Azaria

i s'au gonit pânâ la hotarele ludei,

i au czut în ziua aceea din no-
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brbai, i s'a fcui înfrângere mare

în poporul lui Israiî.

61. Penfruc n'au ascultai de îuda

i de fraii lui, gândind s fac vi-

tejie.

62. Iar acetia nu erau din s-
mâna brbailor acelora, prin ale

crora mâini s'a dat mântuire lui

Israil.

63. Iar brbatul îuda i fraii lui

s'au mrii foarte înaintea a tot Isra-

ilul i a tuturor neamurilor, unde

se auziâ numele lor,

64. Cât se adunau îa ei ludându'i.

65.i au ieit Iuda i fraii lui, ca

s bat pre fiii lui îsav în pmân-
tul de ctre amiaz zi, i au btui

pre Hevron i fetele lui l au stricat

tria lui, i turnurile lui le-au ars îm-

prejur.

66. i s'au sculat s mearg în p-
mântul celor de alt neam, i au tre-

cut pre la Samaria.

67. In ziua aceea au czut preoii

cetilor vrând ei s fac brbie,
ieind ei la rsboiu fr de sfat.

68. i s'a abtui luda la Azot p-
mântul celor de alt neam, i a sur-

pat capitile lor, i idolii cei cio-

plii i-a ars cu foc, i a luat pr-
zile cetilor, i s'a întors la p-
mântul Iudei.

CAP. 6.

Antioh Eupator czând în grea boala,

moare fiind tare chinuit,

Iar împratul Antioh umblând prin

rile cele de sus, a auzit, c este

în Elimaida la Persia cetate mrit
cu avuie, cu argint i cu aur,

2. i Biserica cea dinfr'însa bo-

gat toarte, i cum c sunt acolo

acoperemâniuri de aur i zale i
arme, care te-a fost lsat acolo Â-

lexandru fiul lui Filip împratul Ma-
chedonenilor, care a împrii în-

tâiu între Elini.

3. i a venit cercând s iâ ceta^

tea i s o prade, i n'a putut, c
au fost îneles cetenii de cuvântul

acesta,

4. i s'au sculat asupra lui cus

rsboiu, i a fugit i s'a dus de a-

colo cu întristare mare înlorcându-

se la Vavilon.

5. i a venit oarecare în Persida.

care i-a spus, c s'au înfrânt ta-

berile, care s'au fost dus în pmân-
tul ludei.

6. i a mers Lisiecu putere tare

întâiu, i se înfrânse de ctre faa
lor, i ei s'au întrit cu arme i cu

putere i cu przi multe, care air

luat din taberile pe care le-au tiat.

7. $i a stricat urâciunea care a

fost zidii deasupra jertfelnicului tir

Ierusalim, i sfinenia ca i întâiu

o a încunjurat cu ziduri înalte, i
Vetura cetatea sa.

8. i a fost dup ce a auzit îm-

pratul cuvintele acestea, s'a spi-

mântat i s'a turburat tare, i a c-
zut pre pat, i a czut în boal, de
întristare, cci nu s'a fcut lui pre-

cum gândeâ.

9. i a fost acolo zile multe, pen-

fruc s'a înnoit într'însul mâhnire

m2re i a gândit c va muri.

10. i a chemat pre toi prietinii

si i a zis ctre ei:Iuatu-s'a som-

nul dela ochii mei, i mi-a sczut
inima de grije.

11. i am zis întru inima mea

;

pân la ce necaz am venit i fur-

tun mare, întru care acum sunt?

Cel ce eram bun i iubit întru st-
pânirea mea;

12. Iar acum îmi aduc aminte de
rutile care am fcut la Ierusalim,

luând toate vasele cele de aur r
cele de argint, care erau într'însul^

i am trimis ca s piarz fr de
pricin pre cei ce lcuesc în lu-

deîa.

13. Cunosc eu c pentru acelea

m'au aflat pe mine rutile aces!ear
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i iat c pier de mare inim rea

în pmânt strein.

14. i a chemat pre Fîlip, care erâ

unul din prietenii si, i l a pus pre

«1 presle loaf împria sa.

15. i i-a dat lui stema i ve-
mântul su i inelul, ca s aduc
preAnfioh fiul su, i s'l creasc
pe el, ca s împreasc.

16. i a murit acolo Antîoh îm-

pratul în anul o sut patruzeci i
nou.

17. i a cunoscut Lisiec amu-
it împratul, i a pus pre Antioh

feciorul lui împrat în locul lui, pre

care de tinerel !-a crescut, i i-a

numit numele Iui Eupator.

18. Iar cei din întriri, închideau

pre Israil împrejurul sfintelor, i c-
utau ruti în toat vremea i trie

neamurilor.

19. i a gândit luda s'i piarz
pre ei, i a adunat tot poporul ca

s'i încunjure pre ei.

20. i s'au adunat împreun, i
i-au încunjuraf pre ei în anul o sut
i cincizeci, i au fcut asupra lor

fntritur sgettorilor i meteu-
guri.

21. i ieind unii dinfr'înii din

închisoare, s'au lipit lâng acetia

o seam din cei necredincioi din

îsrail, i au mers la împratul i
au zis:

22. Pân când nu vei face jude-

cat, i vei izbândi pre fraii notri?

23. Nou ne-au plcut a sluji ta-

tlui tu i a umbl întru porun-

cile lui, i a ascult de aezmân-
turile lui, mcar de se i înstreinau

dela noi pentru aceasta cei ce sunt

din poporul acesta.

24. i ori unde aflâ pre cinevâ

dintre noi, îl omora, i motenirile

noastre le jefuiâ.

25. i nu numai preste noi a în-

tins mâna, ci i presle toate hota-

rele lor.

26. i iat au tbrîf astzi asu-

pra întritorii în Ierusalim, ca s'l

iâ pre el i sfinenia; iar Vetsura

o au întrit.

27. i de nu vei apucâ mai'nainfe

de grab, mai mari decât acestea vor

face, i nu'i vei puteâ birui pre ei.

28. i s'a mânieat împratul dac
a auzit, i a adunat pre toi prietenii

si cpeteniile puterii sale, i pre

cei ce erau preste clrime.
29. i deîa ali împrai, i dela

ostroavele mrilor au venit la el

otiri nimite.

30. i a fost numrul puterii lui

o sut de mii de pedetri, i douzeci

de mii de clrei, i treizeci i doi

de elefani înva|i la rsboiu.

31. i au venit prin Idumeia, i
au tbrît asupra Vetsurii, i au dat

rsboiu în multe zile, i au fcut me-

teuguri i ieire, i le arser pre

ele cu foc, i au dat rsboiu brb-
tete.

32. i s'a sculat Iuda dela întri-

tur, i a tbrît la Vefzaharia ?m-

preajma taberii împratului.

33. i sculându-se împratul de

diminea, a ridicat tabra, i a por-

nit spre calea Vefzahariei, i s'au

împrit otirile la rsboiu, i au

trâmbiat cu trâmbiele.

34. i elefanilor le-au artat sânge

de strugur i de mure, ca s'i întrite

la rsboiu. .

35. i au împrit hiarele în rân-

duri, i au pus lâng fiecare elefant

o mie de brbai înzoai cu lanuri

i coifuri de aram preste capetele

lor, i cinci sute de clrei alei

erau rânduii la fiecare hiar.

36. Acetia mai'nainte de vreme

ori unde erâ hiara, erau i ei, i ori

unde mergeâ, mergeau cu ea, i nu

se despreau de ea.

37. i turnuri de lemne tari erau

preste ele, i acoperea pre iietecare

hiar încins preste ea cu unelte,



i preste fiecare treizeci i doi de

brbai, cari dau rsboiu de preste

ei i. Indianul ei.

38. i cealalt clrime dincoace

i dincolo o au aezat de amân-
dou prfile taberei, cltindu-se i
adpostindu-se în vi.

39.i când strluceâ soarele preste

scuturile cele de aur, sclipeau munii
de ele, i strluceau ca fcliile aprinse.

40. i s'a întins o parte din ta-

bra împratului preste munii cei

înali, iar alta preste locurile cele de

jos, i mergeau cu paz i cu rân-

duiai.

41. i se cutremurau tofi cei ce

auzeau glasul multimei lor i pâirea

mul{imei i lovirea armelor, cerâ
tabra mare foarte i tare.

42. i s'a apropieat luda i tabra
lui la rsboiu, i au czut din ta-

bra împratului ase sute de br-
bai.

43. i a vzut Eleazar Avaronul

una din hiar înzoat cu zaoa îm-

prteasc, i erâ mai înalt decât

toate hiarele, i i s'a prut c preste

aceea este împratul.

44. i s'a dat pre sine ca s mân-

tuiasc [pre poporul su, i s'i
câtige lui nume venic.

45. i alergând la ea cu îndrz-

neal în mijlocul rândului, i omorâ
deadreapla i deastânga, i cdeâ
dela el încoace i încolo.

46. i s'a vârît supt elefant, i s'a

pus supt el, i 1-a omorît pre el, i
a czut pre pmât deasupra lui, i
a murit acolo.

47. i vzând puterea împratu-

lui i nvlirea otirilor, s'a abtut

dela ei.

48. Iar cei din tabra împratului,

s'au suit asupra lor la Ierusalim, i
a tâbrît împratul la ludeia i la

muntele Sionului.

49. i a fcut pace cu cei din

Vetsura, i au eif din cetate, c nu

le erâ lor acolo hran, ca s se în-

chiz într'însa, c sâmbt erâ p-
mântului aceluia.

50. i a luat împratul Veisura,

i a pus acolo paz, ca s o p-
zeasc pre ea.

51. i a tbrît asupra sfineniei

zile multe, i a fcut acolo stri s-
gettorilor, i mahini i arunctoare

de foc i zvârlitoare de pietre i
scorpidii, ca s arunce sgei l
pratii.

52. i au fcut i ei mahini îm-

protiva mahinilor lor, i au dat r-
sboiu zile multe.

53. i bucate nu erau în vase,,

pentruc erâ anul al aptelea, i cei

ce au scpat în ludea dela neamuri,

au mâncat rmia punerii.

54. i au rmas întru cele sfinte

brbat putini, c i-a biruit pre efc

foamea, i s'a risipit fiefecare la

locul su.
55. i a auzit Lisie, cum c Fih>

pre care 1-a fost pus împratul An-

fioh înc fiind el viu, s creasc pre

Aniioh fiul lui, ca s'l fac împrat.

56. S'a întors dela Persida i dela

Midia, i otirile împratului cele

ce s'au fost dus cu el, i cum c>

cearc s iâ lucrurile.

57. S'a grbit, i s'a învitat ca

s se duc din cetate i s zic
ctre împratul i ctre povfuilorii

puterii i ctre brbai: ne împu-

inm în toate zilele, i hran avem?

putin, iar locul unde suntem tb-
râi este tare, i sunt preste noi

grijele împriei.

58. Acum dar s dm dreapta oa-

menilor acestora, i s facem pace

cu ei i cu fot neamul lor.

59. i s le aezm lor, ca s&

umble dup legile lor ca imai'nainter

c pentru legiuirile lor, care le-am

risipit, s'au mânieat i au fcut toate

acestea.

60. i a plcut cuvântul înaintea
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împralului i a boierilor, i a tri-

mis la ci s fac pace, i ei au
primii.

61. i s'au jurai lor împratul i
boierii pentru acestea, i au eit din

cetate.

62. i a intrat împratul în mun-
tele Sicriului, i a vzui tria locu-

lui, i a clcat jurmântul, care a

jurat, i a poruncit, i a surpat zi-

dul împrejur.

63. i s'a sculat degrab, i s'a

întors la Antiohia, i a aflat pe Fi-

lip stpânind cetatea, i a dat rs-
boiu asupra lui, i a luat cetatea

cu sila.

CAP. 7.
Continuarea luptelor Macaveilor ; bi-

ruina lui Iuda asupra lui Nicanor.

In
anul o sut cincizeci i unul,

ieit-a Dimitrie feciorul lui Seleuc

din Roma, i s'a suit cu oameni pu-

tini la o cetate de lâng mare, i a

împrii acolo.

2. i a fost dup ce a venit în

casa împriei prinilor si, a

prins otirea pre Antioh i preLisie.

ca s'i duc pre ei la el.

3. i artându-se lui lucrul, a zis:

nu'mi artaji fetele lor.

4. i i-au omorît pre ei otirile,

i a ezut Dimitrie în scaunul îm-

priei lui.

5. i au venit la el fofi brbaii

cei frdelege, i necredincioii din

lsrail i Alchim povuilorullor.care

voiâ s fie preot.

6. i au pârît pre popor ctre îm-

pratul, zicând: pierdut-au îuda i
fraii lui pre toji prietenii ti, i
pre noi ne-au risipii dela pmântul

nostru.

7. Acum dar trimite un om cre-

dincios, ca mergând .s vaz toat

peirea aceasta, care au fcut nou
i rii împratului, i s pedep-

seasc pre ei i pre loji cei ce le

ajut lor.

8. i a ales împratul pe Vachid
prietenul su, care stpâneâ dincolo

de rîu, i erâ mare întru împrie,
i credincios împratului.

9. i 1-a trimis pe el i pe Alchim
necredinciosul, pre care 1-a pus preot,

i i-a poruncit lui s fac izbând
asupra fiilor lui lsrail.

10. i au purces i au venit cu

putere mult în pmântul Iudei, i
au trimis soli la Iuda i la fraii lui

cu cuvinte de pace, cu vicleug.

11. Ci n'au crezut cuvintelor lor,

pentruc au vzut c venise cu pu-

tere mult.

12. i s'au adunat la Alchim i
la Vachid adunare de crturari, s
cerce cele drepte.

13. i Âsideii erau întâiu întru fiii

lui lsrail, i cereau dela ei pace.

14. C ziceau : om preot din s-
mâna lui Aaron a venit cu oti-

rile i nu ne va face strâmbtale

nou.
15. i el a grit ctre ei cuvinte

de pace, i s'a jurat lor zicând: nu

vom face ru vou i prietinilor

votri.

16. i au crezut Iui, i au prins

dintre ei asezeci de brbai, i i-au

omorît într'o zi, dup cuvintele cele

scrise.

17. Trupurile cuvioilor ti i
sângiurile lor, le-au vrsat împreju-

rul Ierusalimului, i nu erâ cine s'i

îngroape.

18. i a czut frica lor i cutre-

murul presfe tot poporul, c ziceau:

c nu este la ei adevr i judecat,

c au clcat legtura i jurmân-

tul, care au jurat.

19. i a plecat Vachid dela Ieru-

salim, i a tbrît la Vizat, i a tri-

mis i a prins pre muli din oa-

menii, cari erau cu el, carii de bun
voie au venit, i pre o seam din

7. 17. Psalm 78, 1-3.
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popor, i i-a omorîf pre ci i i-a

aruncai înlr'o fântân mare.

20. i a încredinat jara lui Alchim

i a lsat cu el otire mult s'i

ajute, i s'« dus Vachid Ia împratul.

21. i s'a nevoit Alchim pentru

Arhierie.

22. i s'au adunat la el toi cei ce

turburau poporul su, i au biruit p-
mântul Iudei, i au fcut ran mare

în Israil.

23. i a vzut Iuda toat ruta-

tea, care o au fcut Alchim i cei ce

erau cu el întru îiii lui Israil mai

mult decât neamurile.

24. i au ieit la toate hotarele Iu-

deii împrejur, i au fcut izbând
asupra brbailor celor ce au fost

mers de bun voie, i s'au oprit a

merge în ar.
25. Iar dac a vzut Alchim c

s'a întrit luda i cei ce erau cu el,

a cunoscut c nu le va putea sfâ

împrotiv, i întorcându-se la împ-
ratul, i-a pârît pre ei de râu:

26. i a trimis împratul pe Ni-

canor unul din boierii lui cei mrii,
care aveâ ur i vrjmie asupra

Iui Israil, i i-a poruncii lui s piarz

poporul.

27. i a venit Nicanor în Ierusalim

cu otire mult, i a trimis la luda

i la fraii lui cu vicleug cuvinte

de pace, zicând :

28. S nu fie vrajb între noi i
între voi, voiu veni cu oameni pu-

ini s vz feele voastre cu pace.

29. i a venit la Iuda i s'au s-
rutat unii cu alii cu pace, iar vrj-

maii erau gatas rpiasc pre luda.

30. i a cunoscut luda cuvântul

c cu vicleug a venit asupra lui,

i s'a temut de el, i n'a vrut a ve-

deâ mai mult faa lui.

31. i a cunoscut Nicanor c s'a

descoperit sftui lui, i a ieit întru

întâmpinarea lui Iuda despre Hafar-

salama la rsboiu.

32. i au czut din cei ce erau

cu Nicanor, ca la vr'o cinci sute de

brbai, i au fugit în cetatea lui Da-
vid.

33. i dup cuvintele acestea s'a

suit Nicanor în muntele Sionului,

i au eit unii din preoi din cele

sfinte i din btrânii poporului s
se închine lui cu pace i s'i a-

rate lui arderea de tot, care se a-

duce pentru împratul.

34. Iar el i-a batjocorit pre ei i
i-a ocrît pre ei grind cu trufie.

35. i s'a jurat cu mânie zicând:

de nu se va dâ luda i tabra lui

în mâinile mele acum, va fî dac
m voiu întoarce cu pace, voiu arde

casa aceasta, i a ieit cu mânie
mare.

36. i au intrat preoii i au st-

tut despre faa altarului i a Bisericii,

i au plâns zicând:

37. Tu Doamne ai ales Casa a-

ceasta s se numeasc numele tu
într'însa, s fie Cas de rugciune

i de cerere poporului tu.

38. F isbând asupra omului a-

cestuia i asupra laberii lui, i s
caz în sabie, adu'i aminte de hulele

lor i nu'i suferi pre ei.

39. i a ieit Nicanor din Ierusa-

lim i a tbrît la Vetoron, i 1-a

întâmpinat pre el puterea Siriei.

40. Iar luda a tbrît în Adasa

cu trei mii de brbai i s'a rugat

Iuda, zicând :•

41. Când au hulit solii cei trimii

dela împratul Asirienilor, ieit-a în-

gerul tu/Doamne i a btut dintre

ei o sut optzeci i cinci de mii. ?

42^ Aâ zdrobete tabra aceasta

înaintea noastr astzi, ca s cu-

noasc cei rmai, c aceia au grit

ru asupra sfintelor fale i îl judec
pre el dup rutatea lui.

27. 1 Mac. 15, l.

40. 4 Imp. 19, 35. 41. Tovit l, 15.

42. Sirab 48, 24.
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43. i s'au lovii taberile la r-
sboiu în treisprezece ale iunii lui

Adar, i s'a înfrânt tabra lui Ni*

canor i el întâiu a czut în rsboiu.

44. i dac a vzut tabra lui c
a czut Nicanor, lepdând armele

sale, a tugit.

45. i i-au gonit pre ei cale de o

zi dela Adasa pân unde vine la

Gazira, i au trâmbiat dup ei cu

lrâmbiile însemnrilor.

46. l au eif din toate sa iele Iu-

deii' de primprejur i 'i bteau pre

ei, i întorcându-se acetia la a-

ceia, au czut toi de sabie i n'a

rmas dintr'înii nici unul.

47. i au luat jafurile i przile,

i capul lui Nicanor l-au luat i
dreapta lui care o a întins cu tru-

fie, o au adus i o au spânzurat la

Ierusalim.

48. i s'a bucurat poporul foarte,

i a petrecut în ziua aceea cu ve-

selie mare.

49. i au rânduit ca în [jfot anul

s se {ie ziua aceasta a treispre-

zecea a lui Adar.

50. i a odihnit pmântul Iudei

puine zile.

CAP. 8.

Despre legtura lui luda cu Romanii.

i a auzit Iuda de numele Roma-
nilor c sunt puternici cu triea,

i sunt voitori de bine tuturor ce-

lor ce se lipesc de ei i cu toi,

carii vin la ei fac prietenie, i cum
c suni tari la vîrtuie.

2. i a spus lui rsboaiele lor i
vitejiile, care au'îcuî asupra Gali-

v lor i cum i-au biruit pre ei i i-au

adus supt dajdie,

3. i câte au fcut în ara Ispa-

niei i au biruit bile cele de argint

i cele de aur de acolo.

4. i au biruit tot gicul acela cu

sfatul su i cu rbdarea mâniei, i

43. Isaia 37, 36.

locul erâ departe dela ei foarte

i pre împraii carii au venit a-

supra lor dela marginea pmântu-
lui, pân i-au zdrobit pre ei i i-au

btut pre ei cu ran mare; i cei-

lali dau lor bir preste an.

5. i pre Filip i pre Persea îm-

pratul Kifenilor i pre cei ce s'au

fost sculat asupra lor, i-au zdrobit

pre ei cu rsboiul i i-au biruit.

6. i pre Anfiohul cel mare îm-

pratul Asiei, care a mers asupra

lor cu rsboiu având o sut i dou-
zeci de Elefani i clrime i care

i putere mult foarte, i s'a biruit

de ei.

7. i pre el l-au prins viu i au

fcut legtur cu ei, ca i el i cei

ce vor împrî dup el, s le dea

lor bir mare i chezai i aezmânt.
8. i ara Indiceasc i Midiea

i Lidiea i altele din cele mai bune

ri ale lor îuându-le dela el, le-a

dat lui Evmen împratului.

9. i cum c cei din Eiada s'au

sftuit s mearg i s'i piarz pre

ei, i ei au îneles cuvântul acesta.

10. i au trimis asupra lor pre un

voevod, i a dat rsboiu asupra lor,

i au czut dintre ei rnii muli i
pre muli au robit, pre muierile lor

i pre fiii lor, i i-au prdat pre ei,

i au stpânit pmântul lor, i au

stricat triile lor, i i-au jefuit pre

ei, i i-au robit pân în ziua aceasta.

11. i celelalte împrii i ostroa-

ve, care s'au împrotivit îor, le-au

stricat i le-au robit.

12. Iar cu prietinii lor i cu cei

ce se unesc cu ei, au pzit priete-

ugul, i au biruit împriile cele

de aproape i cele de departe, i câi

au auzit de numele lor s'au temut

de ei.

13. Iar la câi vor s ajute, i pre

câi vreau s aib împrie, împ-
resc, i pre cari vor, îi lipsesc, i
s'au înlat foarte.
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14. i întru toate acestea nimeni

dintre ei n'a pus stem, i nu s'a

îmbrcat cu porîir ca s se m-
reasc întru ea.

15. i i-a fcut sie, siai, t în

toate zilele se sftuiesc trei sute

i douzeci, carii se sftuiesc pu-

rurea pentru muljime, ca bine s'i

împodobeasc pre ei.

16. i'i încred stpânirea lor u-

nui om într'un an, care stpânete
iot pmântul lor, i loji ascult de

unul, i nu este vrjmie, nici rv-
nire întru ei.

17. i a ales Iuda pre Evpolemon
feciorul lui loan al lui Acos, i pre

lason feciorul lui Eieazar, i i-a tri-

mis pre ei la Roma ca s aeze cu

ei prieteug i însoire

18. i ca s iâ dela ei jugul, c
a vzut c împria Grecilor asu-

prete pre Israil cu robie

19. i au mers la Roma, iar calea

erâ mult foarte, i au intrat Ia sfat,

i au grit, zicând:

20. Iuda Macaveul i fraii lui i
muljimea Iudeilor ne-au trimis pre

noi la voi, ca s aezm cu voi în-

soire i pace, i s ne scriji pre noi

între sofi i prieteni vou.
21. i a plcut cuvântul înaintea lor.

22. i acesta este izvoduî crii,

care o au scris pre table de aram,
i o au trimis la Ierusalim, s fie

acolo la ei pomenire de pace i de

însofire :

23. Bine s fie Romanilor i nea-

mului Iudeilor, pre mare i pre us-

cat în veac, i sabiea i vrjmaul
departe s fie dela dânii.

24. Iar de se va întâmpl rsboiu
asupra Romii mat întâiu, sau asu-

pra oricruia din sofii lor întru

toat stpânirea lor,

25. S ajute neamul Iudeilor, cu

inim plin precum îi va povjuî
vremea

26. i pre cei ce se vor bate cu

ei, nu'i vor^ajutâ, nici cu bucale,,

nici cu arme, nici cu argint, nici

cu corbii, precum se va preâ Ro*

manilor, i vor psi pazele lor, ni-

mic luând

27. i asemenea de se va întâm-

pl mai'nainfe Iudeilor rsboiu, vor

ajufâ Romanii din suflet, precum

lor vremea le va scrie.

28. i ajuttorilor nu se vor dâ

grâne, arme, argint, corbii, precum

s'a prut Romanilor, i vor pz!
pazele acestea cu bun credinf.

29. Dup cuvintele acestea au a-

ezaf Romanii cu poporul Iudeilor.

30. Iar dup cuvintele acestea de

vor vreâ acetia sau aceia a ada-

oge sau a scdeâ cevâ, vor face

dup cum se vor înelege, i ce vor

adaoge sau vor scdeâ, întrit va fî.

31. i pentru rutile, care le face

lor împratul Dimitrie, am scris lui,

zicând: penfruce ai îngreuiat jugul

tu prcsfe prietenii notri i sofii

Iudei?

32. Deci, de se vor mai jelui îna-

intea noastr de line, vom face lor

judecat, i vom dâ rsboiu asupra

ta, i pre mare i pre uscat.

CAP. 9.

Rsboaieîe lui Iuda i moartea lui. Io-

natan urmeaz în locul lui i face
rsboiu.

i a auzit Dimitrie c a czut Ni-

canor i otirea lui în rsboiu,

i a adaos a mai trimite pre Va-

chid i pre Alchim a doua oar în

pmântul Iudei, i cornul cel drept

cu ei.

2. i au mers pre calea cea des-

pre Galgala, i au tbrît la Mesa-

lof în Arvila, i o au luat pre ea, i
au pierdui suflete de oameni multe.

3 i în luna dintâiu în anul o sut
cincizeci i doi, au tbrît asupra

Ierusalimului.

4. i s'au sculat, i au mers la Ve-
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rea cu douzeci de mii de brbai
i dou mii de clrei.

5. i Iuda erâ tbrî! în Eleasa, i
frei mii de brbai alei cu el.

6. i a vzui mulimea otirilor

c multe suni, i s'a temui foarte,

i muli au fugii din tabr, i n'au

rmas dinir'înii fr numai opt sute

de brbai.

7. i a vzut luda c s'a risipii

tabra lui, i'l grbeâ rsboiul pre

el, i se sfrîmâ cu inima, cci nu

aveâ vreme s'i strâng pre ei, i
a slbit.

8. i a zis celor rmai : s ne

sculm i s ne suim asupra îm-

prolivnicilor notri, doar de'i vom
putea bate pre ei.

9. i l-au întors pre el, zicând

:

nu vom puteâ, ci numai s ne mân-

tuim sufletele noastre acum, înfoar-

ce-le c fraii notri s'au risipit, i
noi s ne batem cu acetia? Aâ
putini fiind noi.

10. i a zis Iuda: snu'mi fie mie

s fac lucrul acesta i s fug de ei,

c de s'a apropiat vremea noastr

s murim vitejete pentru fraii no-

tri, s nu lsm hul mrirei noa-
stre.

11. i au mers otirile de unde

tbrâse, i au sttut întru întâmpi-

narea lor, i s'a împrit clrimea
în dou pri, i prtiaii i arca-

ii mergeau înaintea otirei, cari e-

rau mai de frunte rsboinici fofi

tari.

12. i Vachid erâ în cornul cel

drept, i s'au apropiat otirile din-

tre amândou prile i strigau cu
Irâmbitile.

13. i au trâmbiat i cei dela

luda cu trâmbitile, i s'a cutremurat

pmântul de glasul taberilor, i s'a

fcut rsboiu de dimineca pân
seara.

14. i a vzut Iuda c Vachid i
tria taberii este deadreapia, i au

venit la el toi cei tari de inim.

15. i s'a zdrobit cornul cel drept

dela dânii, i i-au gonit dinapoi

pre ei pân la mgura Azotului.

16. Iar cei din cornul stâng au
vzut c s'au zdrobit cornul drept

i s'au întors dup Iuda i dup
cei ce erau cu el pre din dos.

17. i s'a îngreuiat rsboiul, i
au czut muli rnii i din acetia

i din aceia.

18. i Iuda a czut, i ceilali au

fugit.

19. i au ridicat Ionatan i Si-

ni on pre Iuda fratele lor, i l-au în-

gropat pre el în mormântul prin-

ilor lui în Modim.

20. i l-au plâns pre el, i 1-a

tânguil tot Israilul cu plângere mare,

i 1-a jelii în multe zile i a zis:

21. Cum a czut cel tare, care a

mântuit pre lsrail?

22. Iar celelalte cuvinte ale lui Iuda

i rsboaiele i vitejiile care a f-

cut i mrimea lui, nu s'a scris, pen-

truc erau multe foarte.

23. i a fost dup moartea lui

Iuda, s'au artat cei frdelege în

toate hotarele lui lsrail, l au rs-
rit toi cei ce lucreaz nedreptate.

24. In zilele acelea fost- a foamete

mare foarte, i de bun voie s'a dat

ara împreun cu ei.

25. i a ales Vachid pre oamenii

cei necredincioi, i i-a pus pre ei

domni rii.

26. Carii cercau i cutau pre pri-

etinii lui Iuda i'i aduceau pre ei

la Vachid, i'i izbândeau pre dân-

ii i'i batjocoreau pre ei.

27. i s'a fcut necaz mare în

lsrail, care nu s'a fcut din ziua din

care nu s'a artat proroc între ei.

28. i s'au adunat toi prietinii lui

luda, i au zis lui Ionatan:

29. De când a murit fratele tu
Iuda, nu este om asemenea lui, s
ias asupra vrjmailor i asupra
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Iui Vachid, i asupra celor ce pi-

smuesc neamului nostru.

30. Acum dar pre fine fe-am ales

astzi, ca s fii nou cpetenie în

locul lui i povuitor, ca s bai
rsboiul nostru.

31. i a primit Ionatan în vremea

aceea povfuirea, i s'a sculat în

locul lui Iuda fratelui su.
32. i a în|eles Vachid, i'l cutâ

pre el s'î omoare.

33. Ci înelegând Ionatan i Si-

mon fratele lui, i foi cei ce erau

cu el, au fugit la pustiul lui Tecu
i au fbrîf la apa lacului Asfa-

rului.

34. i înelegând Vachid, în ziua

sâmbeteior a venit el i toat oti-

rea lui dincolo de Iordan.

35. i Ionatan a trimis pre fra-

tele su, care er povuitor popo-

rului, s roage pre Navatei prietinii

si, ca s pue la ei uneltele sale

cele multe.

36. i au ieit fiii lui famvri dela

Midava, i au prins preloan i toate

câte aveâ, i s'au dus cu ele.

37. i dup cuvintele acestea s'au

spus lui Ionatan i lui Simon fra-

telui lui, c fiii lui lamvri fac nunt
mare, i adue mireas dela Nada-

vaf, fata unui boier din cei mari ai

Hananeilor, cu pomp mare.

38. i i-a adus aminte de îoan

fratele su, i s'a suit i s'a ascuns

supt acoperemântul muntelui.

39. i ridicându'i ochii si a v-
zul, i iai gâlceav i gloat i po-

var mult, i mirele i prietinii lui

i fraii lui ieind întru întâmpina-

rea lor cu timpene i cu muzici i
cu arme multe.

40. i s'au scuiat asupra lor de

unde erau ascuni ai lui Ionatan,

i i-au ucis pre ei, i au czut r-
nii muli, iar cari au rmas, au fu-

git la munte, i au luat toate pr-

2ile lor.
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41. i s'a întors nunta în plân-

gere i glasul muzicilor în jale.

42. i a izbândit izbândirea sân-

gelui fratelui lor, i s'au întors la

râpa Iordanului.

43. i a auzit Vachid, i a venit

în ziua sâmbeteior pân la râpele

Iordanului cu putere mult.
44. i a zis Ionatan celor ce erau

cu el: s ne sculm acum i s dm
rsboiu pentru sufletele noastre, c
nu este astzi ca ieri i ca alaltieri,

45. C iat rsboiul este înaintea

noastr i dinapoia noastr, i apa

Iordanului dincoace i dincolo, mo-
cirl i dumbrav, i nu este loc

de a ne abate.

46. Acum dar strigai la cer, ca

s scpai din j-mâna vrjmailor
notri, i a început bfaea.

47. i a întins Ionatan mâna sa

s loveasc pre Vachid, ci el s'a

dat înapoi.

48. i a srit Ionatan i cei ce

erau cu el în Iordan, i au înnofaf

pân de cealalt parte, iar aceia

n'au trecut Iordanul dup ei.

49. i au czut din otirea Iul

Vachid în ziua aceea ca o mie de

brbai.

50. i s'au întors în Ierusalim, i
au zidit ceti tari în Iudeia, i ce-

tatea cea din Ierihon i Emaumul
i Veteronul i Vefilul i Tamnata,

Faratom i Tefonul cu ziduri înalte»

i pori i zvoare,

51. i au pus paz într'însele, ca

s fie cu vrjmie asupra lui Israil.

52. i au întrit cetatea cea din

Vetsura i Gazar i marginea, i
au pus într'însele otire i hran
de mâncare.

53. i au luat pre fiii povuifo-

rilor rii zloage, i i-au pus pre

ei în cetate în Ierusalim în paz.

54. i în anul o sul cincizeci i
trei, în luna a doua, a poruncit Al-

chim s surpe zidul curei cei ma
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din luntru a sfintelor, i s strice

lucrurile prorocilor, i au începui a

le stricâ.

55. In vremea aceea s'a rnit Al-

chim, i s'au împiedicai lucrurile

lui i s'a închis gura lui, i a slbit,

i n'a mai putut grî cuvânt i a po-

runci despre casa sa.

56. i a murit Alchim în vremea

aceea cu chin mare.

57. i vzând Vachid c a murit

Alchim, s'a întors la împratul, i
a odihnit pmântul Iudei doi ani.

58. i s'au sftuit foi cei frde-
lege, zicând : iat Ionatan i cei ce

sunt cu el, cu linite lcuescfr de

fric, acum dar s aducem pe Va-

chid, i'i va prinde pre foi pre ei

într'o noapte.

59. i mergând, s'au sftuit cu el.

60. i scutându-se s vie cu pu-

tere mult, a trimes cri pre ascuns

la toi soii si cei din Iudeia, ca

s prinz pre Ionatan i pre cei ce

sunt cu el; ci n'au putui, c s'au de-

scoperit acelora sfatul lor.

61. Ci aceia au prins din brba-
ii rii cpeteniile rutii ca la vr'o

cincizeci de brbai, i i-au omorît

pre ei.

62. Dup aceea Ionatan i Simon
i cei ce erau cu el, s'au dus la Vet-

vasi, care er în pustie, i au zidit

surpturile ei, i o au întrii.

63. i a îneles Vachid, i a adu-

nat toat mulimea sa, i celor din

Îudeia le-a poruncit.

64. i viind a fbrît împroiiva

Vetvasiei, i a dat rsboiu asupra

ei zile multe, i a fcut meteuguri.
65. i a lsat Ionatan pre Simon

fratele su în cetate, i a ieit în

ar i a venit cu un numr mare
de otire.

66. i a lovit pre Odomir i pre

fraii lui i pre fiii lui Faseron în

slaurile lor, i începu a bate i
a se suî cu putere.

1277

67. i a ieit din cetate i Simon
i cei ce erau cu el, i au ars me-

teugurile îor

68. i au dat rsboiu asupra lui

Vachid, i l-au zdrobit pre ei, i I-au

necjit foarte, pentruc sfatul lui i
venirea lui a fost deart.

69. i s'a aprins de mânie asu-

pra brbailor celor frdelege, carii

i-au dat lui sfat ca s vie în ar,
i a omorît pre muli dintre ei, i
a fcut sfat ca s se duc la p-
mântul su.

70. i a îneles Ionatan, i a tri-

mis la el soli, ca s fac pace cu

el, i s întoarc lor pre cei robii.

71. i a primit i a fcut dup
cuvintele lui, i s'a jurat lui c nu'i

va mai face ru în toate zilele vieii

sale.

72. i a întors pre cei robii,

carii i-a robit mai'nainte din p-
mântul ludei, i întorcându-se s'a

dus în pmântul su, i n'a mai a-

daos înc a veni la hotarele lor.

73. i a încetat sabiea din lsrail,

i a lcuit Ionatan în Mahmas, i
a început Ionatan a judec pre po-

por, i a pierdut pre cei necredin-

cioi din lsrail.

CAP. IO.

Priefeniea lui Ionatan cu împratul
Alexandru.

In
anul o sut asezeci s'a suit

Alexandru feciorul lui Anlioh Epi-

îan, i a luat Pîolemaida, l 1-a pri-

mit pre eî, i a împrlf acolo.

2. i a auzit Dimitrie împratul,

i a adunat otire mult foarte, i
a ieit întru întâmpinarea lui la rs-

boiu.

3. i a trimis Dimitrie la Ionatan

cri cu cuvinte de pace, ca s'l

mreasc pre el.

4. C ziceâ: s apucm a pune

pae cu el, mai'nainte decât va pune
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el cu Alexandru împroliva noastr.

5. C'i va aduce aminte de toate

rutile, care le-am fcut asupra

lui i asupra frailor lui t asupra

neamului lui.

6. i i-a dat iui putere a strânge

otire i a face arme, ca s fie el

soul lui, i pre cei ce erau zlog,

carii erau tn cetate, a zis s'i deâ lui.

7. i a venit Ionatan în Ierusalim,

i a cetit crile la auzirea a tot noro-

dului, i acelor ce erau în cetate.

8. i s'a temuf cu fric mare, a-

uzind c i-a dat lui împratul pu-

tere s strâng otire.

9. i cei ce erau în cetate, au dat

lui Ionatan pre cei ce erau zlog,

i i-a dat pre ei prinilor lor.

10. i a lcuit Ionatan în Ierusa-

lim, i a început a zidi i a înnoi

cetatea.

11. i a zis ctre cei ce fceau lu-

crurile, s zideasc zidurile i mun-

tele Sionului primprejur din pietre

cu patru muchi spre întrire, i au

fcut aâ.
12. i au fugit cei de alt neam,

carii erau în cetile care le-au fost

zidit Vachid.

13. i a lsat fiecare locul su i
s'a dus în pmântul lui.

14. Numai în Velsura au rmas
oarecari din cei ce au lsat legea

i poruncile lui Dumnezeu, pentru

c le erâ lor aceasta de scpare.

15. i a auzit Alexandru împ-
ratul fgduinele, câte a trimis Di-

mitrie lui Ionatan i i-a povestit

lui rsboaiele i vitejiile care le- au

fcut el i fraii lui i ostenelele

care au avut.

16. i au zis : au aîlâ-vom noi

un om ca acesta? i acum s'l

facem pre el prietin i soj nou.
17. i a scris cri i a trimis

lui cu aceste cuvinte zicând :

18. Împratul Alexandru fratelui

Ionatan, bucurie.

19. Auzif-am de tine c eti br-
bat tare cu putere i vrednic a R
nou prietin;

20. i acum te-am pus astzi pre

tine s fii Arhiereu neamului tu
i prietin împratului s te chemi,

i i-a trimis iui porfir i cunun
de aur, ca s te uneti cu noi, i
s fii prieteug cu noi.

21. i s'a îmbrcat Ionatan cu

haina cea sfânt în luna a aptea
în anul b sut asezeci, în srb-
toarea înfigerii corturilor, i a strâns

otire, i a fcut arme multe.

22. i a auzit Dimilrie cuvintele

acestea, i s'a întristai i a zis:

23. Ce am fcut aceasta, de a a-

pucat mai 'nainte de noi Alexandru

a pune prieteug cu Evreii spre în-

trire? V
24. Scri-voiu i eu lor cuvinte de

mângâiere i de înlime i de da-

ruri, ca s'mi fie mie întru ajutor.

25. i a trimis lor dup cuvintele

acestea: împratul Dimifrie, neamu-
lui Iudeilor, bucurie.

26. Devreme ce a(i {inut legtura,

care aji fcut cu noi, i ai rmas
în prietenia noastr, i nu v'a(i li-

pit de vrjmaii notri, am auzit i
ne-am bucurat.

27. i acum rmâne Ji înc a Ji-

neâ credina ctre noi, i v vom
rsplti vou bune pentru cele ce

facei cu noi.

28. iv vom lsâ vou, care tre-

bue a se lsâ multe, i vom dâ vo-

u daruri.

29. i acum v sloboz pre voi, i
iert pre loji jidovii de dajdiii i de

preul srii i de cununi.

30. i a treia parte din smân
i jumtate din rod urile pomilor, ce

mi se cuveneâ mie a lu, iert de a-

stzi înainte s nu se mai iâ din

pmântul ludei i din cele trei i-

nuturi, ce s'au adaus lui din Sama-
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,rja » din Galileea, din ziua de a*

slzl i pân în veac.

31. i Ierusalimul s fie sfâni i
slobod, i hotarele lui, zeciuelile i
vmile.

32. Las i sipânirea cetei cei

din Ierusalim, i o dau Arhiereului,

ca s puie într'însa brbafi pre cari

va voi el, s o pzeasc.
33. i pre iot sufletul Jidovilor,

care din pmântul Iudei s'au adus

robi în toat împria mea, îl las

slobod în dar; i loji s fie slobozi

de dajdiile lor i ale vitelor lor.

34. i toate srbtorile i sâm-

betele i lunile nou, i zilele cele

rânduite, i trei zile mai 'nainle de

srbtoare i trei zile dup srb-
toare, toate zilele acestea s fie scu-

tite i slobode tuturor Iudeilor, ce-

lor ce sunt întru împria mea.

35. i nimeni nu va aveâ putere

a face cevâ, sau a sminti pre cinevâ

.dintre ei pentru tot lucru.

36. i s se scrie din Evrei în

otirea împratului la treizeci de mii

de brbafi, i se vor dâ lor lefi, cum
e cuvine la toate otirile împra-
tului.

37. i se vor pune dintre ei în

cetile cele întrite i mari ale îm-

pratului; iar alfii se vor pune pre-

ste frebile împrliei, cari sunt de

credin, i cpiteniile, care vor fl

preste ei, s fie dintre ei, i s um-
ble dup legile lor, precum a i
poruncit împratul în pmântul Iudei.

38. i cele trei inuturi, care s'au

f adaos la Iudeea dela ara Samariei,

I s se adauge la Iudeea, ca s se

1 socoteasc i s fie supt unul, i s
j

nu asculte de alt stpân, fr nu^
mai de Arhiereu.

39. Ptolemaida i inutul ei, o am
dat dar celor sfini din Ierusalim,

pentru cheltuiala care se cuvine la

' cele sfinte.

40. i eu dau pre an cincispre-

zece mii de sicii de argint din ve-

niturile împratului, dela locurile ce

se cuvin lui.

41. i tot ce a rmas, ce n'au dat

cei ce erau preste venituri în anii

trecui, de acum vor dâ la lucrurile

casei.

42. i afar de acestea cinci mii

de sicii de argint, cari luâ din ve-

niturile Bisericii în toi anii, i a-

cetia se las, c se cade acetia

preoilor celor ce slujesc.

43. i oricine va scpâ în Bise-

rica cea din Ierusalim i în toate

hotarele ei, fiind datori împrteti
sau pentru orice lucru, s se slo-

boaz, i toate cele ce sunt ale lor

întru împria mea.

44. i la zidirea i la înnoirea lu-

crurilor sfintelor, cheltueli se vor dâ

din veniturile împratului.

45. i la zidirea zidurilor Ierusa-

limului i la întrirea împrejur, chel-

tuial se va dâ din venitul împra-
tului, i la zidirea zidurilor celor

din Iudeea.

46. i dac a auzit Ionatan i
poporul cuvintele acestea, nu le-a

crezut, nici le-a primit, pentru c'i
aduceâ aminte de rutatea cea mare,

care fcuse în Israil, i'i necjise

foarte.

47. i le-a plcut mai mult Alexan-

dru, pentruc el a început a gri cu

ei cuvinte de pace, i le-a fost lor

într'ajutor în toate zilele.

48. i a adunat împratul Alexan-

dru otire mare, i a tbrît împro-

fiva lui Dimitrie.

49. i au dat rsboiu aceti doi

împrai, i a fugit tabra lui Dimi-

trie, i 1-a gonit pe el Alexandru i
l a biruit.

50. i s'a întrit rsboiul foarte,

pân a apus soarele, i a czut Di-

mitrie in ziua aceea.

51. i a trimis Alexandru la Pto-
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îomeu împratul Eghipelului soli

dup cuvintele acestea, zicând

:

52. Fiindc m'am înlurnat la p-
mântul împriei mele, i am ezut

pe scaunul prinilor mei, i am
dobândit împriea, i am biruit pre

Dimitrie i am stpânit {ara noastr,

53. i am fcut rsboiu cu el, i
s'a înfrânt el i tabra lui tfe noi, i
am ezut pre scaunul împriei lui,

54. i acum s aezm între noi

prieteug; i'mi d pe fata ta s o

iau mie muiere, i voiu fî ginere ie,

i voiu dâ ie i ei daruri vrednice

de line.

55. i a rspuns Ptolomeu împ-
ratul, zicând : bun a fost ziua în

care te-ai întors la pmântul prin-

ilor ti, i ai ezut pre scaunul îm-

priei lor.

56. i acum voiu face ie cele ce

ai scris; ci vino s ne întâlnim la

Ptolemaida, ca s ne vedem unul

cu altul, i te voiu face ginere precum
ai zis.

57. i a ieit Ptolomeu din Eghipet

el i Cieopalra fata lui, i a venit

în Ptolemaida în anul o sut ase-
zeci i doi.

58 i s'a întâlnit cu Alexandru

împratul, i i-a dat lui pe Cieo-

palra fata sa, i a fcut nunta ei la

Ptolemaida, cum fac împraii cu
cinste mare.

59. i a scris împratul Alexan-

dru lui Ionatan s vie întru întâm-
pinarea iui,

60. i a mers cu mrire la Pto-

lemaida, i s'a întâlnit cu acei doi

împrai, i ie-a dat lor argint i
aur, i prietenilor lor daruri multe,

i a aflat har înaintea lor.

61. i s'au strâns asupra lui br-

bai ucigai din Israil, oameni fr-
delege sâ'l pârasc pre el, ci nu i-a

ascultat împratul.

62. i a poruncit împratul i a

desbrcat pre Ionatan de hainele lui,

i 1-a îmbrcat pre el cu porfir.

63. i 1-a pus împratul de a e-
zut cu sine, i a zis boierilor si:
ieii cu el în mijlocul cetii i stri-

gai, ca nimeni s nu'l pârasc pre

el de nici un lucru, i nimeni s
nu'l supere pentru fot cuvântul.

64. i a fost dac au vzut cei

ce'l pârâu pre el, mrirea lui, precum

s'a strigat, i îmbrcat cu porfir,

au fugit toi.

65. i i-a mrit pre el împratul

i 1-a scris pre el între prietenii cei

mai de frunte, i l-a pus povuitor
i prta domnilor.!

66. i s'a întori Ionatan ia Ieru-

salim, cu pace i cu bucurie.

67. Iar în anul o sut asezeci i
cinci, a venit Dimitrie feciorul lui

Dimitrie din Krit în pmântul p-
rinilor si.

63. i a auzit Alexandru împra-
tul, i s'a mâhnit foarte, i s'a în-

tors la Antiohiea.

69. i a pus Dimitrie povuitor
pre Apolonie, care erâ presle Chili-

Siria, i a adunat putere mare i a

tbrî! la lamnia, i a trimis la Iona-

tan Arhiereul, zicând

:

70. Tu singur te ridici asupra

noastr i eu m'am îcut de rîs i
de batjocur pentru tine, i pentru

ce faci tu putere asupra noastr în

muni?
71 . Acum dar de ndjdueti în pu-

terile fala, pogoar-fe la noi la câmp,

i s ne batem amândoi acolo, c,
cu mine este puterea cetilor.

72. întreab i înelege, cine sunt

eu i ceilali cari ne ajut nou 7

i zic c nu pot s stea picioarele

voastre de ctre faa noastr, c de

dou ori s'au înfrânt prinii ti în

pmântul lor.

73. i acum nu vei puteâ stâ înain-

tea clârimei i a unei puteri ca

aceasta la câmp, unde nu este pia-

tr, nici pietricic, nici loc de fug.

74. i dac a auzit Ionatan cu-
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vintele lui Apoionie s'a pornit cu

cugetul, i a ales zece mii de br-
bai i a ieit din Ierusalim, i 1-a

întâmpinat Simon fratele lui, spre

ajutor lui.

75. i a tbrî ia lopi, i l-a în-

chis pe el afar de cetate, c paza

lui Apoionie er la lopi, i au dat

rsboiu asupra ei.

76. i teniându-se cei din cetate,

i-au deschis lui, i a stpânit Iona-

tan lopi.

77. i a auzit Apoionie, i a t-
brît aproape cu trei mii de cl-
rei i cu putere mult, i a mers

la Azot, ca i cum ar cltori, i îm-

preun a ieit la câmp, c avea el

mulime de clrei i ndjduia
într'înii.

<8. i a alergat Ionatan dinapoia

lui la Azot i s'au lovit taberile dina-

poia lui la rsboiu.

79. i a lsat Apoionie o mie de

clrei ascuni dinapoia lor.

80. i a cunoscut Ionatan c sunt

curse dinapoia sa, i a încunjurat

tabra iui, i au aruncat sgei a-

supra poporului de dimineaa pân
seara.

81. Iar poporul sta, precum i-a

îost poruncit Ionatan, i s'au oste-

nit clreii lor.

82. i a tras Simon puterea sa,

i s'a lovit cu mulimea, pentruc
clriinea se ostenise, i i-au zdro-

bit pre ei, i au fugit.

83. i cîrimea s'a risipit prin

câmp, i a fugit ia Azot, i a in-

trat în Vitdagon capitea lor, ca s
scape.

84. i a aprins Ionatan Azotul

i cetile cele dimprejurul lui, i
a luat prziie lor i capitea lui

Dagort, i pre toi cei ce au fugit în-

tr'însa i-a ars cu foc.

85. i au fost cei ce au czut de

sabie împreun cu^cei ce s'au ars,

ca la opt mii de brbai.

86. i s'a sculat ionatan de a-

colo, i a tbrî! la Ascalon, i au

ieit cei din cetate înaintea lui cu

cinste mare.

87. i s'a întors Ionatan la Ie-

rusalim cu cei ce erau cu el, având

przi multe.

88. i a fost dac a auzit împ-
ratul Alexandru cuvintele acestea,

a adaos a mri pre Ionatan.

89. i i-a trimis .copca de aur, pre-

cum este obiceiu a se dâ rudelor

împrailor, i i-a dat lui Acaronul

i toate hotarele lui s'i îie moie.

CAP. 11.

Alexandru învins i omorît în Arabia.

împria lui Dimitrie. Cinstea lui

Ionatan înaintea împrailor.

Iar împratul Eghipetului a adunat

puteri multe, ca nisipul de pre r-
murile mrii, i corbii multe, i a

cercat s iâ împria lui Alexan-

dru cu vicleug., i s o adauge la

împria sa.

2. i a ieit în Siria cu cuvinte

de pace, i cei din ceti îi des-

chideau lui porile, i'i ieiau îna-

inte, c er porunca împratului A-

lexandru, s ias înaintea iui, pen-

truc acela erâ lui socru.

3. Iar Ptolomeu dac intr în ce-

ti, puneâ paz de ostai în fiecare

cetate.

4. i când s'a apropiat la Azot,

i-a artat lui capitea lui Dagon

ars, i Azotul i cele de primpre-

jurul lui stricate, i trupurile lep-

date, i pre cei ari, pre cari i-a ars

în rsboiu, c erau fcute grmezi

de ei în calea lui.

5. i spuser împratului, cele ce

a fcut Ionatan, ca s'i învinov-

easc pre el, i a iacul împratul.

6. i a îniâmpinat Ionatan pre

împratul în lopi cu mrire, s'a în-

chinat unul altuia i a dormit a-

colo.

Biblia 81.
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7. i a mers Ionatan cu împ-
ratul pân la rîul ce se chiam
Elevter, i s'a întors în Ierusalim.

8. Iar împratul Ptolomeu supuind

lui cetile cele de pre lâng mare

pân la Selevchiea cea de lâng mare,

cugeta asupra lui Alexandru sfaturi

rele.

9. i a trimis soli la Dimitrie îm-

pratul, zicând : vino s punem în-

tre noi legtur i voiu dâ Jie pre

lata mea, care o ine Alexandru, i
vei împri în locul tatlui tu.

10. C'mi p?re ru c i-am dat

lui fata mea, c m'a cutat s m
omoare.

11. i a grit ru asupra lui, pen-

tru c poftea el împriea lui.

12. i luându-i fata, o a dat lui

Dimitrie i s'a înstreinat de ctre

Alexandru, i s'a vdit vrjmiea
lor.

13. i a intrat Ptolomeu în An-

liohiea i a pus dou steme pre

capul su, a Asiei i a Eghipetu-

lui.

14. Iar împratul Alexandru erâ

în Kilichia în vremiîe acelea, c nu

vreâ s rmâe supt ascultarea lui

cei din locurile acelea.

15. Si a auzit Alexandru, i a ve-

nit asupra iui cu rsboiu, i a ieit

Ptolomeiu i 1-a întâmpinat pre el

cu mân tare i i-a înfrânt pre el.

16. i a fugit Alexandru !a Ara-

biea, ca s scape acolo, iar împ-
ratul Ptolomeu s'a înlat.

17. i a luat Zavdiil Arapul capul

lui Alexandru i l-a trimis lui Pto-

lomeu.

18. i împratul Ptolomeu a murit

atreia zi, i cei ce erau în ceti
au pierit de cei ce erau într'însele.

19. i a împrit Dimitrie în

anul o sut asezeci i apte.

20. In 2ilele acelea adunat-a Io-

natan pre cei din ludeia, ca s bat

cetatea cea din Ierusalim i a fcut

asupra ei mahini multe.

21. i au mers oarecari brbai
fr de lege, carii pizmuiau pre

neamulsu la împratul, i i-au spus

lui, c Ionatan ade cu otire îm-

prejurul cetii;

22. Iar el auzind s'a mânieal i
îndat purcezând a venit la Ptole-

maida, i a scris lui Ionatan s
nu eaz cu otirea împrejurul ce-

tii, ci degrab s vie la el în Pto-

lemaida, s se întâlneasc.

23. i dac a auzit Ionatan, a

poruncit s eaz cu otire împre-

jurul cetii, i a ales din cei mai

btrâni ai lui lsrail i din preoi, i
s'a dat pre sine la primejdie.

24. i luând argint i aur i haine

i alte daruri multe, a mers la îm-

pratul în Pfolemaida i a aflat har

înaintea lui.

25. i mcar c'l pârâu pre el oare-

carii frdelege din Jidovi,

26. Ins împratul i-a fcut lui

precum au fcut i cei mai înainte

de el, i l-a înlat pre el înaintea

tuturor prietinilor si.

27. i i-a întrit lui Arhieria i
altele, câte a avut mai înainte spre

cinste, i l-a fcut pre el povuitor
prietinilor celor mai de frunte.

28. i s'a rugat ionatan împ-
ratului s scuteasc ludeia de bir,

t cele trei inuturi i Sarnaria, i
i-a fgduit lui trei sute de taîani.

29. i a plcut împratului, i a

scris lui Ionatan cri despre toate

acestea, care erau aâ:
30. împratul Dimitrie, lui Iona-

tan fratelui bucurie, i neamului ji-

dovesc.

31. Izvodul crii, care o am scris

lui Lasfen rudeniei noastre pentru

voi, o am scris i vou ca s o

tii.

32. împratul Dimitrie lui Lasten

tatlui su bucurie.
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33. Neamului Iudeilor prietinilor

notri, i celor ce pzesc dreplfile

noastre, am judecai s le facem

bine pentru bunvoina lor ctre noi.

34. Le-am întrit lor i hotarele

Iudeii i cele trei inuturi Aîerema,

i Lida i Ramatemul, care s'au a-

daos la ludeia deta Samariea, i
oale câte se hotrsc cu ele, tutu-

ror celor ce fac jertf în Ierusalim

în locul celor ce lua dela ei mai

înainte împratul pre an din rodu-

rile pmântului i din rodurile po-

milor.

35. i celelalte, care ni se cad

nou, zeciueiile i vmile, cele ce

se cad nou, i lacurile cele de

sare i cununile, care se cad nou,
toate de ajutor le îngduim lor.

36. i nici una dintr'acestea nu

se va clcâ de acum înainte în toat
vremea.

37. Acum dar avei grije ca s fa-

cei izvod de acestea, care s se

dea lui Ionatan, i s se pun în

muntele cel sfânt, în locul cel în-

semnat.

38. Iar vzând Dimiirie împratul

c s'a linitit pmântul înaintea lui,

i nimic nu se împrotivele lui, a

slobozit pre foi otaii si pre fie-

care la locul su, afar de ostaii

cei streini, pre cari i-a adunat dela

ostroavele neamurilor, i s'au fcut

lui vrjmae toate otirile prini'

lor lui.

39. Iar Trifon er din cei dela A-

lexandru mai înainte, vzând c
toate otirile cârtesc asupra lui Di-

miirie, a mers Ia Salmakue Arapul,

care hrneâ pre Antioh copilaul

lui Alexandru.

40. i îl rug pre el, c s'l deâ

pre el lui s'l pun împrat în lo-

cul tatlui su, i i-a spus lui câte

a fcut Dimiirie, i vrajba care au

otirile lui cu el, i a rmas acolo

zile multe.

41. i a trimis Ionatan la îm-

pratul Dimiirie ca s scoa pre

cei din cetatea Ierusalimului, i pre

cei din cetile cele întrite, c dâ

rsboiu asupra lui Israil.

42. i a trimis Dimitrie la Iona-

tan, zicând: nu numai acestea voiu

face ie i neamului tu, ci cu m-
rire te voiu mri pre tine i pre nea-

mul tu, de voiu aveâ vreme bun.
43. Acum dar pe dreptate vei face,

de'mi vei trimite brbai, cari s m
ajute, c s'au viclenit asupra mea
toate otirile mele.

44. i i-a trimis Ionatan lui trei

mii de voinici alei la Antiohiea, i
au venit la împratul, i s'a veselit

împratul de venirea lor.

45. C s'su fost adunat cei din ce-

tate, in mijlocul cetii, ca la vr'o

sul i douzeci de mii de" brbai,

i vreau cas omoare pre împratul.

46. i a fugit împratul în curte,

i au cuprins cei din cetate cile

cetii, i au început a dâ rsboiu.

47. i a chemat împratul pre E-

vrei într'ajutor, i s'au adunat toi

împreun la el, i îndat s'au risi-

pit în cetate.

48. i au omorît în cetate în ziua

aceea ca vr'o sut de mii, i au ars

cetatea, i au luat przi multe în

ziua aceea, i au mântuit pre îm-

pratul.

49. i vzând cei din cetate c
au biruit Evreii cetatea precum au

vrut, au slbit cu cugetele lor, i
au strigat ctre împratul cu rug-

ciune, zicând:

50. D-ne nou dreapta, i s în-

ceteze Evreii a ne bate pre noi i
cetatea.

51. i au lepdat armele, i au

fcut pace, i s'au mrit Evreii îna-

intea împratului i înaintea tuturor

celor din împria lui, i s'au în-

tors la Ierusalim având przi multe.

52. i a ezut Dimitrie împratul
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pre scaunul împriei sale, i s'a

linitit pmântul înaintea lui.

53. i a min|it toate câte a zis,

i s'a însireinat de ctre Ionatan,

i nu i-a rspiâtifdup facerile de

bine, care i-a fcui lui, i'l necjea

pre ei foarte.

54. Iar dup acestea s'a întors

Trifon i' Anlioh cu el copila tine-

rel, i a împrjit, i i-a pus stem.

55. i s'au adunat la el toate o-

tîrile care le-a risipit Dimiirie, i au

dat rsboiu asupra lui, i el a fu-

git i s'a biruit.

56. i a luat Trifon elefanii i a

stpânit Anliohia.

57. i a scris Anlioh cel mai tâ-

nr lui Ionatan, zicând : înire-

scu'i {ie Arhieriea, i te pun mai

mare preste cele patru inuturi, i
vreau ca s fii tu din prietenii îm-

pratului.

58. i i-a trimis lui vase de aur

spre slujb, i i-a dat lui putere a

bea din aur i a se îmbrc cu por-

fir, i a aveâ copc de aur.

59. i pre Simon fratele lui 1-a

pus povuitor dela hotarul Tirului

pân la marginile Eghipeîulut.

60. i a ieit Ionatan, i a mers

dincolo de rlu i în ceti, i s'au

adunat la el toate otirile Siriei în-

tr'ajutor, i a venit la Ascalon i au

ieil cei din cetate înaintea iui cu

mrire,

61. i de acolo s'a dus la Gaza,

i o a încunjurat cu otire, i a

ars cele dimprejuruî cetii, i le-a

prdat pre ele.

62. Dup aceea cei din Gaza ru-

gând pre Ionatan, le-a dat ior dreap-

ta, i luând pre fiii boierilor zloage,

i-a trimis în Ierusalim, iar el a mers

prin (ar pân la Damasc.

63. i a auzit Ionatan c au ve-

nit boierii iui Dimitrie la Cadisul din

Galileia cu putere mult, vrând ca

s'l scoa pre el din {ara aceea.

INTAI

64. i a ieit înaintea lor, iar pre

fratele su Simon, l-a lsat în {ar.

65. i Simon a tbrît asupra Vet-

surei i au dat rsboiu împrotiva ei

zile multe, i o a închis.

66. i l-au rugat pre el ca s le

dea lor dreapta, i le-a dat lor, t
i-a scos pre ei de acolo, i a hiat

cetatea i a pus înir'însa paz.

67. Iar Ionatan i tabra' lui, a

tbrît ia aps Ghenisaretuluî, i scu-

lându-se de diminea a mers în

câmpul Nasoruiui.

68. i iat tabra ceior de alt

neam i-a întâmpinat pre el în câmp,

i a ascuns otire în muni s pân-

deasc asupra lui, iar ei i-au ieit

lui înainte.

69. Iar otirea cea ascuns s'a

sculat din locurile sale, i a dat

rsboiu.

70. i au fugit cei ce erau cu Io-

natan toi, nici unul n'a rmas din-

tre ei, afar de Matatia fiul lui Avisa-

lom i Iuda Hui lui Halfi, cpeteni-

ile otirii puterilor.

71. i i a rupi Ionatan hainele

sale, i a pus pmânt pre capul su
i s'a rugat.

72. i s'a întors asupra lor cu

rsboiu, i i-a biruit pre ei i fugir.

73. i vzând cei ce fugise dela

el, s'au întors la et i i-au gonii cu

el pân la Cadis, unde erâ tabra

lor, i au tbrît acolo.

74. i au czut din cei de alt neam

în ziua aceea ca la vr'o trei mii de

brbai, i s'a întors Ionatan în

Ierusalim.

CAP. 12.

Legtura cea înnoit a lui Ionatan cu

Romanii i Spartanii, Trifon omoar
cu vicleugpre Ionatan.

i vzând Ionatan c'i ajui vre-

mea a ales brbai i i-a trimis pe

el la Roma,s întreasc i s înno-

iasc cu ei prieteugul.
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2. i la Spartani i !a alte locuri

a trimis cri ca acestea.

3. î au mers la Roma, i au intrai

la sfat, i au zis: Ionatan Arhiereul

i neamul Evreilor ne-au trimis pre

noi, ca s înnoii cu ei prieteugul

i societatea, ca i mai'nainte.

4. i le-a dat lor cri pre la

fiecare Soc, ca s'i petreac pre ei

la pmântul Iudei cu pace.

5. Iar izvodul crilor care le-a

scris Ionatan Spartanilor, acesta

este :

6. Ionatan Arhiereul i bfrâni-

mea. neamului i preoii i celalt

popor al Evreilor, Spartanilor fra-

ilor, bucurie.

7. înc de demult s'a trimis cri
la Onia Arhiereul dela Darie care

împreâ la voi, care adevereâ c
suntei fraii notri, precum este

scris izvodul.

8. i cu cinste a priimif Onia pre

brbatul cel frimis, i a luat crile

întru care se art societatea i
prieteugul.

9. Drept aceea noi neavând lips

de acestea, i având mângâere crile

cele sfinte, care sunt în mâinile noa-

stre,,, .

10. Am ispitit a trimite la voi cari

s înnoiasc cu voi frjiea î priete-

ugul, ca s nu ne însîreinm de c-
tre voi, ca multe vremi au trecut de

când ai frimis la noi.

11. Noi dar neîncetat în toat vre-

mea, i la srbtori i la celelalte

cuvioase zile v pomenim pre voi

întru jertfele i rugciunile care le

facem, precum se cade, i se cu-

vine a ne aduce aminte de frai.

12. i ne bucurm de mrirea

voastr;

13. Iar pre noi ne-au încimjurat

multe necazuri i rsboae multe, c
s'au sculat cu biae asupra noastr

împraii cei de primprejurul nostru.

14. Ci n'am vrut s v suprm

pre voi î pre ceilali soi i prie-

tini ai notri cu aceste rsboaie.

15. Penfruc avem ajutor din cer,

care ne ajut nou, i ne-am mân-
tuit de vrjmaii nofri.i s'au smerit

vrjmaii notri.

16. Drept aceea am ales pre Nu-
menie fiul lui Anfioh i pre Anfipa-

fru fiul lui îason, i i-am frimis la

Romani, ca s înnoiasc prieteniea

i societatea cu noi cea mai dinainte.

17. i le-am poruncit lor ca s
mearg i Ia voi, i s se închine

vou, i s v dea crile cele dela

noi pentru înnoirea friei noastre.

18. i acum bine vei face de

ne vei rspunde nou la acestea.

19. i acesta este izvodul cri-
lor celor trimise:

20. Oniaris împratul Spartanilor,

lui Onia preotului celui mare, bu-

curie.

21. Aflafu-s'a în scrisoare pentru

Spartani i pentru Evrei, c sunt

frai, i c sunt din neamul Iul

Ayraam.

22. i acum de când am cunoscut

acestea, bine vei face scriind nou
^

pentru pacea voastr.

23. i noi rspundem cu scrisoare

vou, dobitoacele voastre i avere^

voastr ale noastre sunt, i cele ce

sunt ale noastre, ale voastre sunt;

poruncim drept aceea, ca s v ve-

steasc vou acestea.

24. i a auzit Ionatan c s'au

întors boierii lui Dimitrie cu putere

mai mult decât mai întâiu, ca s
deâ rsboiu, asupra lui,

25. i plecând,din Ierusalim, s'a

;
întârnpinaf cu ei în ara Amatitei,

c nu i-a lsat pre ei s calce în

ara iui.

25. i a frimis iscoade la tabra

lor, l s'au întors i i-au spus lui,

c aa au aezat, ca s vie presfe ei

noaptea.

27. i dup ce a apus soarele, a
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poruncit Ionatan celor ce erau cu
[

el s privigheze, i s fie înirar-

mai i gata de btaie toat noap-

tea, i a pus streji împrejurul laberii.

28. i au auzit vrjmaii c Io-

natan i cei ce erau cu el s'au g-
tit de btaie, i s'au temut i s'au spe-

riat cu inima sa, i au aprins focuri

în tabra sa.

29. i Ionatan i cei ce erau cu

el, n'au tiut pân dimineaja c ve-

deau focurile arzând.

30. i a gonit Ionatan dinapoia

lor, i nu i-a prins pre ei, peniruc

au fost trecui rîul Elevferului.

31. i s'a abtut Ionatan la A-

rapii, cari se chiam Zavedii, i i-a

btut pre ei i a luat przile lor.

32. i purcezând a venif Ia Da-

masc, i a umblat în toat fara.

33. Iar Simon ieind, a umblat

pân la Ascalon i la cetile cele

de aproape, i s'a abtut la lopi i
o a luat mai 'nainte pre ea.

34. C a fost auzitc ei vreau s
deâ cetatea la ai lui Dimiirie, i a

pus acolo paz, ca s o pzeasc.
35. i s'a întors Ionatan i a a-

dunat pre btrânii poporului, i s'a

sftuit cu ei, ca s zideasc ceti
întrite în îudeea.

36. i s înale zidurile Ierusali-

mului, i s înale zid mare înfre

întrituri i între cetate, ca s o de-

spar pre ea de ctre cetate, ca s
fie desprit, ca nici s cumpere,

nici s vânz.
' J

37. i s'au adunat ca s zideasc

cetatea, i a czut zidul pârîului ce-

lui de ctre Apiliot, i au dres cele
J

ce se chiam Haîenafâ.

38. i Simon a zidit Adidaîn Se-

fila, i i-a pus pori i încuietori.

39. i a cercat Trifon s împr-
easc el preste Asia i s'i pun
stem, i s'i pun mâna preste îm-

pratul Aniioh.

40. Ci se temeâ, ca nu cumvâ s

nu'l lase Ionatan, i ca nu cumvâ
s deâ rsboiu asupra lui, i cut
ca s piinz pre Ionatan i s'l

piarz pre el, i sculându-se a ve-

nit în Velsan.

41. i a ieit Ionatan înaintea

lui la Vetsan cu patruzeci de mii

de brbui alei de rsboiu.

,

42. i vzând Trifon c a venit

Ionatan cu putere mult, s'a temut

a'i tinde mâinile asupra lui.

43. i 1-a primit pre el cu mrire,

i I-a împrietenit pre el cu toi pri-

etinii si, i i-a dat lui daruri, i a

poruncit puterilor sale s asculte

de el, ca i de sine.

44. i a zis lui Ionatan: pentruce

ai ostenit tot poporul acesta, neîi-

ind între noi rsboiu?
45. i acum trimite'i pre ei la ca-

sele lor.i'i alege ie puini brbai,
cari s fie cu tine, i vino cu mine

în Ptolemaida, i o voiu dâ pre ea

ie i celelalte ceti i otiri, i
pre toi cei ce sunt preste trebi, i
întorcându-m m voiu duce îna-,

poi, c pentru aceasta am venif.

46. Iar Ionatan crezând lui, a f-

cut cura i-a zis, c a trimis otirile

s mearg în pmântul Iudei.

47. i a lsat cu sine trei mii de

brbai, dintre cari dou rnji i-a l-

sat în Galileea, iar o mie a mers

cu el.

48. i dup ce a intrat Ionatan

în Ptolemaida, au închis Ptolemai-

denii porile, i l-au prins pre el, i
pre toi cei ce venise cu el i-au o-

morît cu sabia.

49. i a trimis Trifon otiri i c-
lrime la Galileea i la câmpul cel

mare, ca s piarz pre toi cei dela

Ionatan.

50. i au îneles c Ionatan este

prins, i cum c au pierit cei ce

erau cu el, i se îndemnar pre sine

i mergeau înapoindu-se gata de r-

;
sboiu.
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51. i vzând cei ce îi goniau pre

ei, c ei pentru sufletul lor se vor

bate, s'au întors.

52. i au venit toi capace în p-
mântul Iudei, i au plâns pre Io-

natan i pre cei ce erau cu el, i
s'au temut foarte, i a jelit tot Isra-

ilul jale mare.

53. i au cercat toate neamurile

cele de primprejurul lor, ca s'i piar-

z pre ei.

54. C ziceau: n'au cpetenie i a-

jufor, acum dar s'i batem pre ei,

i s pierdem din oameni pomeni-

rea lor.

CAP. 13.
Murind Ionatan a rmas în locul su
Simon, i acesta rsboindu-se împro-
tiva lui Trifon, a biruit i a curit

cetatea Ierusalimului.

Oi a auzit Simon c a adunat Tri-

Vfon putere mult, ca s vie în

pmântul ludei s'i piarz.

2. i vzând pre popor c este

spimânfai i plin de fric, s'a suit

în Ierusalim i a adunat poporul.

3. i i a mângâiat pre ei i le-a

zis lor: voi tii câte am fcuuf eu

i fraii mei i casa tatlui meu pen-

tru legi i pentru cele sfinte, i r-
sboaiele i nevoile, care noi le-am

vzut.

4. Pentru aceasta au pierit fraii

mei tojî pentru îsrail t am rmas
eu singur.

5. i acum s nu dea Dumnezeu,

ca s'mi cru eu sufetul meu în

toat vremea necazului; c nu sunt

mai bun decât fraii mei.

6. Ci voi izbândi penlu legea mea
i pentru cele sfinte i pentru muieri

i pentru fiii notri, c s'au adun?!

toate limbele, ca s ne piarz pre

noi vrjmete.
7. i s'a aprins duhul poporului,

îndat cât a auzit cuvintele ace-

stea, i a rspuns cu glas mare

zicând

;

8. Tu eti nou povjuitor în lo-

cul lui Iuda i ai lui Ionatan fra-

telui tu.

9. Poart rsboiul nostru, i toate

ori câte vei zice nou, vom face.

10. i a adunat pre toi brba-
ii cei de rsboiu, i a grbit a s-
vâri zidurile Ierusalimului, i'l în-

tri pre el primprejur.

11. i a trimis pre Ionatan al lui

Avesalom, i cu dânsul putere de-

stul la lopi, i scoând pre cei ce

erau acolo, a rmas acolo într'însa.

12. i a pornit Trifon dela Ptole-

maida cu putere mult, ca s intre

în pmântul ludei, i aveâ cu sine

pre Ionatan în paz.
13. Iar Simon a tbrît Ia Adidus

în preajma feii câmpului.

14. i înelegând Trifon, c s'a

sculat Simon în locul lui Ionatan

fratelui su, i cum c va s deâ

asupra lui rsboiu, a trimis la el

soli, zicând:

15. Pentru argintul ce erâ dator

Ionatan fratele tu la treaba împ-
rteasc, pentru trebile, care a avut,

îl inem pre el.

16. i acum trimite o sut de ta-

lanji de argint, i pre doi fii ai lui

z^loage, ca nu cumva slobozindu-se,

s se vicleneasc ctre noi; i'l vom
slobozî pre el.

17. i a cunoscut Simon c, cu

înelciune grSefe ctre dânsul, în-

s tot a trimis argintul i pre prunci,

ca nu cumvâ s ridice vrjmie
mare asupra poporului, zicând:

18. Pentruc nu i-a trimis lui

argintul i pruncii
1

, a pierit.

19. i a irimis pruncii i cei o

sut de talani; iar el a minit i
n'a slobozit pre Ionatan.

20. i dup aceea a venit Trifon,

ca s intre în ar i s o supue

pre ea, i a încunjurat pre calea cea

despre Adora ; iar Simon i tabra

lui mergeau împreajrna lui în fot lo-

cul ori unde mergeâ.
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2t. îar cei din ceftueau trimis la

Triîon soli, grgbindu'l pre el, ca s
vîc la ei prin pustie i s le tri-

mit lor hran.

22. i a gtit Triîon toat cl-
rimea sa, ca s vie în noaptea a-

ceea, ci a îosf zpad mult foarte,

i n'a pufuf venî pentru zpad, i
purcezând a venit în Gaîaadifa.

23. i când s'a apropiat la Va-

scamâ, a omorîf pre Ionatan i
1-a îngropat acolo.

24. i s'a înapoiat Triîon i s'a

dus în pmântul su.
25. i a trimis Simon i a luat

oasele lui Ionatan fratelui su i
î-a îngropat pre el în Modin în ce-

tatea prinilor lui.

26. i 1-a plâns pre e! tot îsrailul

plângere mare i î-a jelit pre el zile

multe.

27. i a zidit Simon presfe mor-

mântul tatlui su i al frailor lui,

i 1-3 înlat cu chip frumos la ve-

dere din piatr cioplit pre dinainte

i pre dinapoi.

28. i a pus deasupra apte tur-

nuri, unul împreajma a'lfuia: tatlui

i maicii si celor patru frai.

29. i îe-r. fcut împrejur an!, i
a pus stâlpi mari i a fcut pre

stâlpi toat armarea spre nume ve-

nic i lâng arme corbii cioplite,

ca s vaz toi cei ce umbl pre

mre.
30. Acesta este mormântul, care

l-au fcut în Modin, pân în ziua

aceasta *

31. Iar Trifon umblând cu vicle-

ug ctreîmpratul Antioh cel tânr,
la omorît pre el,

32. i a împrii în locul lui, i
i-a pus lui stema Asiei i a f-
cut ran mare pre pmânt.

33. i a zidit Simon cetile Iu-

deii i le-a întrit primprejur cu

turnuri înalte i cu ziduri mari i
pirguri cu pori i cu zvoare, i a

pus bucate în ceti.

34. i alegând Simon brbai, i-a

trimis cu daruri la împratul Di-

mitrie, ca s ierte ara, pentruc

toate faptele îui Trifon erau jafuri.

35. i a trimis la el împratul

Dimitrie dup cuvintele acestea, i
i-a rspuns lui, i i-a scris lui carte

ca aceasta:

36. împratul Dimitrie îui Simon

Arhiereului i prietenului împrai-
lor i btrânilor i neamului evre-

esc : bucurie.

37. Coroana cea de aur i lanul

care l-ai trimis l-am luat i gata

suntem s v dm vou pace mare,

i am scris celor mai mari preste

trebi s v lase vou .cele ce v
iertm.

38. i câte am aezat cu voi stau

i cetile, care ai zidit, fie ale voa-

stre.

39. Ertm netiinele i grealele

pân în ziua de astzi i cununa,

care erai datori i ori ce alt ce

se vmuiâ în Ierusalim, s nu se

mai vmuiasc.
40. i cari vor îî vrednici dintre

voi, ca s se scrie între ai notri,

s se scrie si s fie între noi pace.

41. In anul o sut aptezeci s'a

ridicat jugul neamurilor dcla îsrail.

42. i a început noporul lui îs-

rail a seri în scrisori i în adunri

în anul dintâiu pre vremea lui Simon
Arhiereului celui marej, i mai ma-

rele i povfuiforu! Iudeilor.

43. In zilele acelea tbrîf-a Si-

mon asupra Gâzei, i o a încun-

jurat pre ea cu otiri, i a fcut

unelte de luarea cetii, i s'a apro-

piat la cetate, i a lovit un turn i
l-a luat.

44. i cei ce erau mir'acele unelte,

au srit în cetate, i s'a fcut tur-

burare mare în cetate.

45. i s'au suit cel din eetote cu

muierile i cu fiii lor pre zid ru-

pându'i hainele lor, i au strigat
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cu glas mare rugând pre Simon s
Ic deâ lor dreapta, i au zis:

46. S nu ne faci nou dup r-
utile noastre; i dup mila fa,

47. i i s'a fcut mil lui Simon

de ei, i nu i-a btut pre ei, ci sco-

ându'i din cetate a curit casele,

în care erau idolii, i aâ au intrat

înfr'însa ludând i binecuvântând

pre Domnul.

48. i a scos dinfr'însa toat ne-

curia, i a aezat acolo oameni,

cari fac legea, i o a întrit, i i'a

zidit lui înfr'însa lca.
49. Iar cei din cefuia din Ieru-

salim erau oprii a iei i a merge

în tar, i a cumpr i a vinde,

i au flmânzit foarte, i muli din-

tre ei au pierit de foame.

50. i au strigat ctre Simon: s
le deâ lor dreapta, i le-a dat, i a

scos pre cei ce erau acolo, i a cu-

rit cetuia de plngriciuni,

51. i a intrat în ea în douzeci

i frei ale îunei a doua, în anul o

sut aptezeci i unul, cu laude i
cu sfâlpri i cu harfe i cu chim-

vale i cu alute i cu cântri i
cu cântece, c s'au zdrobit vrjmai
mari din lsrail.

52. i a aezat ca în tot anul s
serbeze aceast zi cu veselie

53. i a înfrif muntele Bisericii

cel de lâng cefuîe, i au lcuit

acolo el i cei c° erau cu el.

54. i a vzut S?mon pre loan

feciorul su, c este om deplin, i
î-a pus pre el povfuifor presfe

foafe otirile, i a lciiifîn Qazarls.

CAP. 14-

Arsachis împratul Perilor biruindpre
Dimitrie, aduce linite rilor. Simon
cucerete Topi, Gaza i Ierusalimul,

î Vmârind hotarele neamului su.

Qi în anul o sut aptezeci i doi,

yadunat-a împratul Dimitrie pu-

terile sale, i s'a dus în Midiea

s'i adune ajutor, ca s baf pre

Triîon.

2. Iar auzind Arsachis împratul
Persiei i al Midiei, c a venit Di-

mitrie în hotarele sale, a trimis pre

unul din boierii si, ca s'l prinzâ

pre el viu.

3. Care mergând, a btut tabra

lui Dimitrie, i 1-a prins pre el, i
î-a dus la Arsachis, i 1-a pus pre

el în paz.

4. i a odihnit pmântul în toate

zilele lui Simon, i a cutat cele

bune neamului su, i le-au plcut

lor stpânirea lui i mrirea lui în

foafe zilele.

5. i cu foat mrirea sa a luat

îopi ca s fie vad, i a fcut intrare

la ostroavele mrii.

6. i a lit hotarele neamului su,
i a stpânit ara.

7. i a adunat robime muîf, i
a domnit Oazaronul i Yeisuronul

i cetuia, i a scos necuriiîe

dinfr'însul, c nu erâ cine s steâ

împrotiva Iui.

8. i lucrau ei pmântul lor cu

pace, i pmântul dâ rodurile sale,

i pomii câmpurilor rodul lor.

9. Btrânii în ulie edeau, toi de

lucrurile cele bune vorbiau, i ti-

nerii s'au îmbrcat cu haine de m-
rire i cu îmbrcminte de rsboiu.

10. Cetilor a dat bucate, i le-a

aezat cu unelte de întrire, atâta,

în cât s'a vestit numele mri rei lui

pân la marginea pmântului.

11. rcuf-a pace pre pmânt, i
s'a veselit îsrail cu veselie mare.

12. i a ezut fiecare supt via

sa i supt smochinul su, c nu

erâ cine s'i sperie pre ei.

13. C se sfârise de pre pmânt
cei ce dau rsboiu asupra lor, i
împraii se surpar în zilele a-

celea.

14. i a întrii pre foi smeriii

poporului su, legea o a cutat, i
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a pierdut pre fol cel frdelege i
Viclean.

îi Sfintei* ie-â mrit, i a f«*

Wililjll vasele sfintelor.

16. i s'a auzit la Roma, c a

murit Ionatan, i pân la Sparta

s'a auzit, i s'au mâhnit foarte.

17. i auzir,c Simon fratele lui

s'a fcut în locul lui Arhiereu, i
tpiriete jafa l cetile ede dih-

fr'însa.

18. i i-a scris lui pre table de

aram, ca s înnoiasc cu el priete-

ugul i tovria, care o fcuse cu

Iuda i cu Ionatan fraii lui.

19. li s'a cetit înaintea adunrii
în Ierusalim.

20. Iar izvodul crilor, care l-au

trimis Spartanii, acesta este: boierii

Spartanilor i cetatea lui Simon pre-

otului celui mare, i btrânilor i
preofilor, i celuilalt popor al Evre-

ilor frailor: bucurie.

21. Solii cei trimii Ia poporul

nostru ne-au spus nou de mri-
rea i cinstea voastr, i ne-am bu-

cutat de venirea lor.

22. i âm scris cele zise de ei

în sfaturile poporului: aâ Nume-
nie al lui Anfioh i Antipattu fiul

lui lason solii Evreilor au venit la

noi ca s înnoiasc prieteugul lor

cu noi.

23. i a plcut poporului a primi

pre oamenii acetia cu mrire i a

pune izvodii cuvintelor lor în cr-

jile cele însemnate poporului, ca s
aib pomenire poporul Spartanilor,

i izvodul acesta î-â scris lui Si-

mon Arhiereului.

24. Dup acestea a trfmis Simon

pre Numenie la Roma având o pa-

vz mare de aur, care trgeâ la

cumpn o mie de mnas, ca s în-

treasc cu ei tovria.
25. i dac a auzit poporul cu-

vintele acestea, a zis: cu ce daruri

vom rsplti pre Simon i pre fiii

lui?

26. C a întrit el însu i fraii

lui i casa tatlui su, i a btut

pre vrjmaii lui Israil dela ei; i
i-a întrit lui stpânire, i au scris

îh table de afattf^ cate le^âu pus pre

stâlpi în munii Sionulul.

27. i acesta este izvodul crfei,

în ziua a optsprezecea a lunei lui

Eluî, în anul o sut aptezeci i doi,

care este al treilea an pre vremea

lui Simon Arhiereului.

28. Ih §arffîei, când erâ adunare*

mare de preoi i de pe por, i le

boierii neamului i ai btrânilor -»

rei, cunoscute s'au fcut vou ace-

stea, fiindc de multe ori s'au fcut

rsboaie în tar.

29. i Simon feciorul lui Matatia

feciorul feciorilor lui lariv i fraii

lui, cari s'au pus pre sine în pri-

mejdie stând împrofiva vrjmailor
neamului su, ca s steâ sfintele

lor i legea, i cu mrire mare a

mrit pre neamul su.
30. i a adunat Ionatan neamul

su, i s'a fcut lui Arhiereu, i s'a

adaos la poporul su.
31. i au vrut vrjmaii lor s

calce în (ara lor, ca s le strice

ara lor i s'i tinz mâinile sale

la cele sfinte ale lor.

32. Atunci s'a sculat Simon, i a

dat rsboiu pentru neamul su, i
a cheltuit bani muli dintr'ai si, i a

dat arme brbailor puterii neamului

su, i le-au dat lor lefi.

33. i a întrit cetile Iudei i
Vetsura cea dela hotarele Iudei, unde

erau armele vrjmailor mai 'nainte,

i a pus acolo paz brbai Evrei.

34. i a întrit Iopi cea dela ma-

rea î Gazar cea dela hotarele A-

zotului, în care mai 'nainte lcuiau

vrjmaii, i au lcuit acolo Evrei,

i câte erau de lips la isprvirea

acestora au pus într'însele.

35. i vzând poporul credina tui

Simon i mrirea care a fcut nea-
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imului su, 1-a pus pre el povui- !

tor lui i Arhiereu^ pctiifuc ci a

îcut toate aceslea, i dreptatea i
credina, care a {inul neamului su
l â cercai în lot chipul a înla
pre poporul su»

36. i tn âflele acelea bine a mers

lucrul prin mâinile lui, c s'au ridi-

cai neamurile din ara lor i cei din

cetatea lui David din Ierusalim, cari

i-au fost îcut lofui castel, din care

îeiau i pângreau împrejurul sfin-

telor l fceau ran mare cu ne-

curenie,

37. i a pus într'însul brbai E-

vrei s lcuîasc, i 1-a întrit spre

aprarea rei i a ceffei, i a în-

nla zidurile Ierusalimului.

38. i împratul Dimitrie i-a în-

trit lui Ârhieria dup acestea.

39. i ha fcut pre el dintre pri-

etinii si, i l-a mrit pre el cu cin-

ste mare.

40. Penfruc a auzit, cum c2 Ro-

manii îi chiam pre Evrei prietini

i soi; i cum c ei au ieit îna-

intea solilor lui Simon cu cinste.

41. i cum c au voit Evreii i
preoii, s le fie Simon povjuifor

i Arhiereu în v^ac.pân se va scuiâ

proroc credincios.

42. i s fie preste ei povuitor
i s aib grij de cele sfinte, s
rânduiasc însu mai mari preste

lucrurile lor i preste ar i preste

arme i preste ceti.

43. i s poarte grij de cele sfinte

i toi s asculte de el, i cu nu-

mele lui s se scrie toate scrisorile

în ar, i s se îmbrace cu pbr-

fir i s poarte aur.

44. i nimrui din popor i din

preoi nu va R slobod s calce cevâ

dinlr'acesiea, i s se pun împro^

tiva celor ce le va zice el, sau s
fac adunare în ar fr de el, sau

s se îmbrace cu porfir i s se

încing cu arm de aur.

45. iar cine va face afar de â-

ceslea sau va clca cevâ dintr'â-

cestea, vinovat va fi.

46. i a plcut la tot pdpdrui si

aeze pre Simon, i s fac dup
cuvintele acestea.

47. i a primit Simon i a voit

a fi Arhiereu i pdvuitor i stpâ-

nilor neamului evreesc i preoilor

i a purtâ grij de toi.

48. i a zis, ca scrisoarea acea-

sta s se pun în table de aram.
49. i s le pun pre ele în curtea

sfintelor în loc ales, i izvoadele lor

s le pun în vistierie, ca s le aib
Simon i fiii lui.

CAP. 15.

Imprietinindu-se Simon cu Antioh fe-

ciorul lui Dimitrie i cu Romanii,

curând se stric prietwia lor,

i a trimis Ântioh feciorul împ-
ratului Dimitrie cri dela ostroa-

vele mrii la Simon preotul i st*

pâniforul Evreilor i la tot neamul.

2. i erau scrise înfr'acest chip:

împratul Antioh lui Simon preo-

tului celui mare i stpâniloruîui

neamului, i neamului evreesc: bu-

curie.

3. De vreme ce oameni pierz-

tori au biruit împria prinilor
t

notri.

4. i voiu s m apuc, de împ-
rie s o aez, precum era mai 'na-

inte, i am adunat otire, mult, i
am fcui corbii de rsboiu, i'mi

este voia ies în ar, ca s pe-

depsesc pre cei ce au stricat ara

noastr; i pre cei ce au pustiit ce-

ti multe întru împria mea.

5. Acum dar întresc ie toate scu-

tirile care i le- au dat ie împraii

cei mai 'nainte de mine, i orice

alte daruri i-au îngduit ie.

6. i'i îngduesc s faci bani supt

numele tu în ara ta.

7. i Ierusalimul ui sfintele s fie
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slobode, i toate armele câte ai f-

cut i cetile care le-ai zidit i le

stpâneti, s rmâe fie.

8. i toat datoria împrteasc
i ori câte erau s fie împrteti, de

acum i în tot veacul se las ie.

9. i dup ce vom aezâ împ-
ria noastr, te vom mrî pre tine

i neamul tu i Biserica cu slav

mare, în cât s fie artat mrirea

voastr în tot pmântul.

10. In anul o sut aptezeci i pa-

tru a ieit Antioh la pmântul p-
rinilor si i s'au adunat la el toate

otirile, în cât puini au rmas cu

Triton.

11. i l-a gonit pre el Antioh îm-

pratul, iar el a venit fugind în Bora

cea de lâng mare.

12. C a vsu c s'au adunat pre-

ste ei rutile, i l-au lsat pre el

otirile.

13. i a tbrît Antioh asupra Do-

rei, i cu el o sut i douzeci de

mii de brbai rsboinici, i opt mii

de clrei..

14. i a încunjurat cetatea, i co-

rbiile loveau i dâ strânsoare ce-

tei i despre uscat i despre mare

i pre nimeni n'a lsat nici s ias
nici s intre.

15. i a venit Numenie i cei ce

erau cu el dela Roma având cri
la împrai i la ri, întru care a-

cetea erau scrise:

16. Luchielpaîul Romanilor iui Pto-

iomeu împratului, bucurie.

17. Solii Evreilor au veni îa noi

prietinii i soii notri, ca s înno-

iasc prieteugul i societatea cea

din început, trimii de Simon Arhi-

ereul i de poporul Evreilor,

18. i a adus pavz de aur de

o mie de mnas.

19. Plcutu-ne-îiu drept aceea s
scrini împrailor i ârilor, ca s
nu le fac lor ru, i s nu'i bat
pre ei i cetile lor i ara lor, i ca

s nu deâ ajutor celor ce se rs-

boiesc asupra lor.

20. i ni s'a prut nou a luâ pa-

vza dela ei.

21. Deci de vor fi fugit niscarevâ

oameni fctori de rele din ara lor

la voi, s'i dai pre ei lui Simon

Arhiereului, ca s'f pedepseasc pre

ei dup legea lor.

22. i ca acestea a scris lui Di-

mitrie împratul i lui Atfal i lui

Arat;

23. i lui Arsac i la foaie rile

i lui Sampsac i la Spartani, i la

Dilo i la Midon i la Sichiona i
îa Caria i la Samo i Ha Pamfitia

i la Lichia i la Alicarn'ason i la

Rodos i la Vasilida i la Coo i îa

Sidi i la Gortina i la Cnidon i la

Chipru i îa Chirini.

24. i izvodul lor l-a scris lui Si-

mon Arhiereului. „

25. Tar Antioh împratul a,, tb-
rît asupra Dorei a doua zi, apro-

piind pururea mâinile la ea i f-

când rnahtne, a închis Antioh pre

Trifon, în cât nici a intra, nici a ieî

nu pufeâ,

26. i i-a trimis Simon lui dou
mii de brbai alej s'i ajute i ar-

gint i aur i vase preioase.

27. i n'a vrut s le primeasc,

ci a stricat toate câte a tocmit^cu

el mai 'nainfe i s'a înstreinat de

ctre el.

28. i a trimis la el pre Atinovie

unul din prietinii si, ca s gria-

sc^u el, zicând: voi inei lopa i
iGazara i castelul cel din Ierusa-

lim, cetile împriei mele.

29. Hotarele lor le- ai pustiit i
ai tcut ran mare pre pmânt, st-

pânind locuri multe întru împr-
ia mea.

30. Acum dar dai cetile, care

le-ai luat, i birurile locurilor care

le-ai stpânit din hotarele cele a-

îar din hotarele ludeei.
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31. Iar de nu, dai pentru ele cinci

suie de falani de argint, i penfru

stricciunea care afi fcui i pen-

tru birurile cetilor, ali cinci sute

de talani; iar de nu, vom veni i
vom dâ râsboiu asupra voastr.

32. i a venit Atinovie prietinul

împratului la Ierusalim i a vzui
mrirea iui Simon, i phârnicie de

aur cu vase de aur i de argint i
gtire multei, în cât se minun, i
i-a spus lui cuvintele împratului.

33. i rspunzând Simon, i-a zis

lui: nici pmânt strein n'arn luat,

nici inem cevâ strein, ci moteni-

rea prinilor notri,, care vrjmaii
notri fr judecat cu orice prilej

o au apucat.

34. Iar noi având prilej, ne Jinem

de motenirea pârinjilor notri.

35. îar de Iopi i de Gazar, care

le ceri, acestea fceau în popor ran
mare, i în jara noastr, pentru a-

cesfeâvom dâ o sut de talani; i
Alinovie nu i-a rspuns lui nici un

cuvânt.

36. i întorcându-se cu mânie la

împratul, i-a spus lui cuvintele a-

cestea i mrirea lui Simon, i toate

câte a vzut, i s'a mâniat împra-
tul cu iuime mare.

37. Iar Triîon intrând în corabie,

a fugit la Orftosiada.

38. i a pus împratul pre Chen-

deveu povâuitor la marginea mrii,

i i-a dat lui otire pedestrai i
clreji.

39. i i-a poruncit lui s tâb-
rasc în preajma feii Iudeii, i s
zideasc Chedronul, i s întrea-

sc porile, i s deâ rsboiu asu-

pra poporului. Iar împratul gonea

pre Triîon.

40. i a venit Chendeveu la lamnia,

i a început a asupri pre popor,

t a intr în Iudeia, i a robi pre

popor, i a ucide, i a zidit Che-

dronul.

41. i a rânduif acolo clrei i
puteri, ca apucând mai înainte s
închiz cile Iudeii, în ce chip i-a

poruncit lui împratul.

CAP. 16.

Simon i doi feciori ai lui sunt dmo-
rti cu vicleug, i ii urmeaz loanjiul
lui, care s'a numit Ilircan, care multe

rsboaie i Vitejii a fcui.

i s'a suit loan deia Gazar, i a

spus lui Simon tatlui su cele

ce a fcut Chendeveu.

2. i a chemat Simon pre cei doi

feciori mai mari ai si, pre Iuda i
pre loan, i le-a zis lor: eu i fra-

ii mei i casa tflui meu, am b-
tut pre vrjmaii Iui Israil din tine-

ree pân în ziua de astzi, i s'au

sporit prin mâinile noastre de muite

ori a mântui pre Israil.

3. i acum am îmbtrânit, iar voi

la aceast slujb din mila lui Dum-
nezeu avei ani destui, îii în locul

meu i în locul fratelui meu, i ie-

ind batei rsboiu pentru neamul

nostru, i ajuiorui cel din cer s fie

cu voi.

4. i a ales din ar douzeci de

mii de brbai rsboinici i cl-
rei, i a mers asupra lui Chende-

veu, i au dormit la Modin.

5.i sculându-se dimineaa a mers

la câmp, i iat otire mult pede-

strai i clrei le-au ieit înainte,

i er un rîu între ei.

6. i a tâbrît el i poporul lui

de ctre faa lor, i au vzut pre

popor temându-se a trece rîul, i a

trecut întâiu el, i l-au vzut pre el

brbaii lui, i au trecui i ei dup el.

7. i a împrit poporul, i pre

clrei în mijlocul pedestrailor i-a

pus, cci clrimea vrjmailor erâ

mult foarte.

8. i au trâmbiat cu frâmbiile

sfinite, i s'a înfrânt Chendeveu i
tabra lui, i au czut dintre ei r-
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nifi muli, i cari au mai rmas au

fugit în cetate.

9. Alunei s'a rnii Iuda fratele lui

loan, iar Ioan i-a gonit pre ci

pân a venii la Chedron, care o a

fost zidit.

10. i au fugit pân la turnurile

cele din farina Azotului, i le-au ars

cu foc, i au czut dintre ei ca la

vr'o dou mii de brbai, i s'au îna-

poiat în pmântul Iudei cu pace.

11. Iar Ptoiomeiu al lui Avuv erâ

pus povuitor în câmpul Ierihonu-

lui, i aveâ argint i aur mult.

12. C erâ el ginere Arhiereului.

13. i s'a înlat inima lui i a

vrut s stpâneasc {ara, i s'a sî-

luil cu vicleug asupra lui Simon

i a fiilor lui, ca s'i omoare pre ei.

14. Iar Simon umbl prin cetile

cele din ar, i grija cele de lips

într'însele, i s'a pogorît la lerihon

el i Matalia i Iuda fiii lui în anul

o sut aptezeci i apte, în luna a

unsprezecea: aceasta este luna lui

Savat.

15. i i a primit pre ei cu vicle-

ug feciorul lui Avuv într'un castel

mic, ce se chem Doc, care'l zidise,

i le-a fcut lor osp mare, i a

ascuns acolo brbai.

16. i când s'a îmbtat Simon i
fiii lui, s'a sculat Ptolomeu i cei

ce erau cu el, i au luat armele lor

i au intrat asupra lui Simon la o-

sp, i î-au omorît pre el i pre

acei doi feciori ai Iui, i o seam
din slugile lui.

17. i a fcut rutate mare, i a

rspltit rele pentru bune.

18. i scriind acestea Ptolomeu»

a trimis la împratul ca s'i trimij

lui otire într'ajutor, i'i va dâ lui

ara lor i cetile.

19. i a trimis pre alii la Gazar
s omoare pre loan, i celor mai

mari presfe mii a trimis cri s vie

la el, ca s le deâ lor argint i aur

i daruri.

20. Iar pre alfii a trimis s cu-

prinz Ierusalimul i muntele Bise-

ricii.

21. Gi înainta alergând oarecine,

a spus lui Ioan la Gazar, c au pie-

rit tatl lui i fraii lui i cum c
a trimis s te omoare i pre tine.

22. i auzind, s'a spimânfaf foarte

i prinzând pre brbaii, cari venise

s'i piarz pre el, i-a omorît, c a

cunoscut c cerc s'i omoare
pre el.

23. Iar celelalte cuvinte aie lui Ioan

i rsboaiele Iui i vitejiile lui, care

brbtete le-a fcut, l zidirea zidu-

rilor, care a zidit, ;i lucrurile lui;

24. Iat acestea s'au scris în car-

tea zilelor Arhieriei lui, dup ce s'a

fcut Arhiereu în locul tatlui su.
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CAP. 1.

Evreii din Ierusalim scriu celor din

Eghipet, Moartea lui Antioh în Persida.

Mulumirea ctre Dumnezeu. Prazni-
cul înfigerei corturilor i aflarea

focului sfânt,

Frailor Evreilor, cari suni prin E-

ghipct, bucurie, fraii Evrei cei

din Ierusalim i cei din (ara Iudeii,

pace bun.
2. S v tac vou bine Dumne-

zeu, i s'i aduc aminte de leg-

tura sa, care au fcut cu Avraam i
cu Isaac i cu lacov robii si cei

credincioi.

3. S v deâ inim iufuror vou
ca s v închinai lui, i s facei

voia lui cu inim mare i cu su-

flet voitor.

4. S deschiz inima voastr în

legea sa i întru poruncile sale, i
pace s iac.

5. i s asculte rugciunile voa-

stre is se împace cu voi, i s nu

v prseasc pre voi în vreme rea.

6. Ââ ne rugm acum aici pen-

tru voi.

7. Imprind Dimitrie în anul o

sut asezeci i nou, noi Evreii

scris-am vou din necazul i din

pornirea, ce a venit preste noi în anii

acetia, de când s'a deprtat lason

i cei ce au fost cu el dela pmân-
tul cel sfânt i dela împrjie.

8. i au ars tinda,i au vrsat sân-

ge nevinovat, i ne-am rugat Dom-
nului, i ne-au ascultat, i am adus

jertf i fin de grîu, i am aprins

lumini, i am pus pâini înainte.

9. i acum ca s finei zilele în-

figerii corturilor a lunii lui Haselev.

10. In anul o sut optzeci i opt,

cei din Ierusalim i din ludeia i
btrânimea i luda, lui Âristovul da-

sclului iuiPtoiomeu împratul, ca-

re este din neamul preoilor celor

uni i Evreilor celor din Eghipet:

bucurie i sntate.

11. Din mari primejdii mântuin-

du-ne Dumnezeu, foarte muitmim
lui, ca cei ce ne-am rsboit asupra

împratului.

12. C el au scos pre cei ce s'au

rsboit asupra sfintei ceti.

13. C fiind în Persida povâui-

torul i otirile cele cu el, crora

se prea c nimeni nu le poate stâ

înainte, s'au tiat în capitea Naneii,

înelându'i cu cuvinte viclene pre-

oii Naneii.

14. Cci ca i cum arvreâ s l-

cuiasc cu ea, au venit la locul a-

cela i Antioh i prietinii, cari erau

cu el, ca s iâ banii în loc de ze-

stre.

15.i punând acestea înainte preoii

Naneii, i el apropiindu-se cu puini

la curtea capitei.închizând capitea;

16. Dac a intrat Antioh a deschis

ua cea ascuns a podului, i arun-
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când cu pietre, a omorî! pre pov-
uitor i pre cei ce erau cu el, i
desîcându'i pâri i tindu-ie ca-

pelele, k-au lepdat celor dinafar.

17. Intru toate binecuvântat este

Dumnezeul nostru, cel ce au dat pre

cei ce au fcut pgântate.

18. Vrând drept aceea s facem

în douzeci i cinci de zile ale lu-

nei lui Haselev curenia Bisericii,

cu cuviin am socotit a v înti-

infâ pre voi, ca i voi asemenea s
prznutfi ziua înîigerei corturilor i
a focului, când Neemia cel ce a zi-

dii Biserica i jerielnicul a adus

jertf.

19. C i când ducea ia Persida

pre prinii notri, bunii credincioi

preoi, cari erau atunci, luând din

focul jertfelnicului în tain l-au a-

scuns întfo groap ca de fântân

fr de ap, în care l-au astupat,

în cât la toi erâ netiut locul.

20. i dup ce au trecut câiva

ani, când au plcut lui Dumnezeu,

trimis fiind Neemia de împratul Per-

sidei, pre nepoii preoilor celor ce

au ascuns,ii-a trimis ia foc, i pre-

cum ne-au spus nou, n'au aflat foc,

ci ap iute.

21. i le-a poruncit lor s scoa
de acolo ap i s aduc, i dup
ce s'au adus cele de jertfit, a po-

runcit Neemia preoilor s stropia-

sc cu apa aceea lemnele i cele

ce erau deasupra puse,

22. Care dup ce s'a fcut i a

venit vremea, în care a strlucit soa-

rele, care mai 'nainte erâ în nori,

s'a aprins foc mare, în cât toi s'au

minunat.

23. i rugciune fceau toi pre-

oii, când se mistuia jertfa, i pre-

oii i toi începând ca Ionatan; iar

ceilali ;rspunzând ca Neemia.

24. Iar rugciunea erâ înlr'acesf

chip : Doamnei Doamne Dumnezeulel

Fctorul tuturor, cel înfricoat i
tare i drept i milostiv,

25. Cel ce unul eti împrat i
bun i unul dttor de bunti, i
singur drept i atoriitor i venic,

cel ce rnânlueti pre israil din tot

rul, cel ce ai ales pre prini i
i ai sfinit pre ei.

26. Primeie jerîa aceasta pentru

tot poporul tu IsraiS, i pzete par-

tea fa i o sfinete.

27. Adun risipirea noastr, izb-

vete pre cei ce slujesc întru nea-

muri, spre cei ocârâi i urâi ca-

ut, ca s cunoasc neamurile c
tu leti Dumnezeui nostru.

28. Necjete pre cei ce asupresc

i hulesc cu mândrie.

29. Rsdete pre poporul tu la

locul cel sfânt al tu, precum a zis

Moisî.

30. i preoii cântau laude.

31. Iar dup ce s'au mistuit cele

ce erau ale jertfei, a poruncit Ne-

emia s ude cu cealalt ap, care

a rmas, pieiriie cele mai mari.

32. Care cum s'a fcut, s'a aprins

dintr'însele flacr, i din lumina,

care a strlucit la jertfelnic s'au mi-

stuit.

33. i dup ce s'a fcut aevea lu-

crul acesta, s'a spus împratului

Perilor, c în iocul in care ascun-

sese focul, preoii cei ce s'au mutat,

s'a artat ap, din care Neemia i
cei ce erau cu ei au curit jertfele.

34. Iar împratul cercând lucrul,

a îngrdit locul, i a fcut jertfelnic.

35. i muite daruri i lucruri

luând împratul, le-a druit preoilor.

36. i a numit Neemia locui a-

cela Neîfar, care se tlmcete cu-

renie i se chiam la cei muli

Neftar.

29. H 2 Lege 30, 5.
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CAP. 2.

Partea a doua a crii care se pome-
nete în capul dintâiu.

i se afl în scrisori, cum c le-

remia prorocul ^ poruncit celor

ce erau s se muie s iâ foc, pre-

cum s'a arfat.

2. i cum c a poruncit proro-

cul celor ce erau s se muie, când

le-a daf lor lege, ca s nu uite po-

runcile Domnului, i ca s nu r-

tceasc cu cugetele vzând chi-

puri de aur i de argint, i podoaba

cea de primprejurul lor.

3. i altele ca acestea zicând, îi

îndemn s nu deprteze legea de

la inima lor.

4. i erâ într'acea scrisoare, cum
c prorocul luând rspuns, a po-

runcit, ca cortul i sicriul s'l duc
cu sine.

5. i ieind la muntele în care

s'a suil Moisi, i a vzut moteni-
rea lui Dumnezeu, i cum c acolo

viind leremia, a aliat loc în peter,
i cortul i sicriul i jertfelnicul t-

mâierii le-a bgat acolo, i ua o a

astupat.

6. i viind unii din cei ce mer-

geau dup el, ca s însemneze ca-

lea, i n'au putut-o gsi.

7. Care lucru cunoscându'l lere-

miea, i-a înfruntai pre ei, i a zis:

c necunoscut va fi locul acela, pân
când va adun Dumnezeu aduna-

rea poporului, i se va milostiv?.

8. i atunci Domnul va art a-

cestea, i se va arta slava Dom-
nului i norul precum i lui Moisi

s'a artat, i precum când s'a ru-

gat Solomon s se sfineasc lo-

cul, cu slav s'au artat.

9. i ca un înelept a adus jertf

de sfinirea i de svârirea Bise-

ricii.

10. Precum i când s'a rugat Moisî

2. 8. 2 Parai. 6, 14; i 7, 1.

ctre Domnul, i s'a pogorîf foc

din cer i a mistuit ale jertfei; aâ
i Solomon s'a rugat, i pogorân-

du-se foc, a ars arderile de tot.

11. i a zis Moisi: pentruc nu

s'a mâncat ce er pentru pcat, s'a

mistuit.

12. Aijderea i Solomon opt zile

a prznuit.

13. i se spunea i în scrisorile

acelea t în pomenirile lui Neemia

ca i acestea, i cum întocmind

racl de cri, a adunat cele despre

împrai i despre proroci, i ale

lui David, i crile cele trimise ale

împrailor pentru dri.

14. Aijderea i ale Iui luda, i
câte s'au întâmplat pentru rsboiul

ce s'a fcut nou, toate le-a adunat,

i sunt la noi.

15. Dintru care de v vor trebui

s trimitei, cari s vi le aduc vou.
16. Vrând dar a face curenia,

v'am scris vou; drept aceea bine

vei face de vei ineâ zilele acestea.

17. i Dumnezeu cel ce au mân-

tuit pre tot poporul su, au întors

moiea tuturor, i împriea i pre-

oiea i sfinenia.

18. In ce chip au fgduit prin lege,

s ndjduim întru Dumnezeu, c
curând ne va miluî pre noi, i ne

va aduna de supt cer la locul cel

sfânt.

19. C din mari ruti ne-au scos

pre noi, i locul l-au curit

20. Iar de luda MacaveuJ i de fra-

ii lui i de curirea marei Bise-

rici i de înnoirea altarului,

21. i de rsboaiele, ce au fcut a-

supra lui Anlioh Epifan i asupra

lui Eupator feciorului lui.

22. i artrile cele din cer ce

s'au fcut celor ce vitejete s'au;

nevoit pentru evreime, în câl puini

fiind ei, oal ara o au izbândit, i;

mulime de varvari au gonit.

23. i Biserica cea în toat lu-

Biblia. 82.
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mea vestit o au zidit, i cetatea o au

îâcul slobod, i legile cele pr-
site le-au întors Domnul cu toat li-

nitea, milostiv fiindule lor

24. Cele dela lason Kirineanul

artate în cinci cri, vom cerc în-

tr'o carte a le seri.

25. Pentruc socotind curgerea

numerilor i greutatea, care este ce-

lor ce vreau a începe povetile isto-

riilor, pentru mulimea materiei,

26. Am avut grije, ca celor ce vor

vreâ s citeasc, s le fie mângâ-

ere sufleteasc; iar celor ce se vor

nevoia le (ineâ minte, uurare i tu-

iuror celor ce vor ceti folos;

27. Iar nou cari ne-am apucat

a scurta acest lucru, nu de mic
osteneal, ci de lucru plin de pri-

veghiere ne-am apucat.

28. Ca i celui ce gtete osp,
i cautâ folosul altora, nu este uor,

îns pentru mulmita celor muli,

bucuroi vom suferi ptimirea a-

ceasta.

29. A alege cu amruntul adev-
rul fiecruia lucru, lsm celui ce

a scris; iar întru aceasta mai mult

ne ostenim, ca s stm întru în-

dreptarul scurtrei.

30. C precum meterului casei

cei nou se cade a purta grij de

toat aezarea, iar cel ce se apuc
a spa i a zugrvi, lrebue s ca-

ute cele ce sunt spre podoab, aâ
irebue a socoti i de noi.

31. C a cut i a culege multe

cu amruntul, i despre toate a face

cuvânt, celui ce scrie istoria se cu-

vine.

32. Iar a urma scurtarea zicerei

i a ls cercetarea lucrrii, este în

voea celui ce face tlmcirea.

33. De aici dar vom începe cuvân-

tarea, la cele ce mai sus am zis

atâta adogând, c prostesc lucru

-ar fi înainte de istorie a înmuli cu-

vintele i istoria a o scurt.

CAP. 3.

Minunata aprare a vistieriei Biseri-

cii din Ierusalim îmfirotiva lui lliodor

rpitorul.

Când sfânta cetale cu toat pacea

se icuiâ, i legile foarte bine se

pzeâ pentru bun credina lui Onie

Arhiereului i urîrea rulei.
2. S'a întâmplat de i înii îm-

praii au cinstit locul acesta i Bi-

serica cu daruri foarte bune trimise

o au cinstit

3. Atâta în cât i însui Seleuc

împratul Asiei a dat din veniturile

sale toate cheltuelile la slujbele cele

de obte ale jertfelor.

4. i Simon oarecare din neamul
lui Veniamin, ispravnic Bisericii fiind

pus, s'a pricit cu Arhiereul pentru

nelegiuirea cea din cetate.

5. i neputând birui pre Onia, a

mers la Apolonie feciorul lui Tra-

seu, care pe vremea aceea er po-

vuitor Kilo-Siriei i al Finichiei.

6 i i-a spus lui, cum c vistie-

ria cea din Ierusalim este plin de

nenumrai bani, cât mulimea ce-

lor ce se adun din biruri, este ne-

numrat, i nu se cuvin acetia la

jerte, i poate s fie ca toate ace-

stea s vie supt puterea împratului.

7. i întâlnindu-se Apolonie cu

împratul, l-a întiinat pre el de ba-

nii, cari s'au spus lui, iar el che-

mând pre lliodor, care er mai mare
preste bani, l-a trimis, i i-a porun-

cit lui s aduc banii cei mai sus

zii.

8. i lliodor îndat a pornit la

cltorie, îns cu veste ca aceea

c merge în cetile Kilo-Siriei i
ale Finichiei, iar cu fapta porunca

împratului plinind.

9. i dup ce a sosit la Ierusa-

lim, cu cinste s'a primit dela Arhi-

ereul cetei, i a spus de întiin-

area aceea, i i-a artat pentruce
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pricin a venit, i a întrebat de suni

adevrate acestea.

10. Iar Arhiereul a artat c sunt

puse pentru vduve i pentru s-
raci.

11. Iar o seam sunt i ai lui Ir-

can feciorul lui Tovie, care este om
foarte de cinste; iar nu precum 1-a

fost pârîf necredinciosul acela Si-

mon, i toi banii sunt patru sute

de taiani de argint i dou sule

de aur.

12. i cum c slrâmbtale se face

celor ce lucrurile sale le-a încre-

dinat sfineniei locului aceluia i
Bisericii, care în toat lumea se cin-

stete pentru mrirea i sfinenia ei,

aceea nicidecum nu poate s fie.

13 Iar lliodor pentru poruncile

împrteti ce avea, a zis: c ace-

lea în vistieria împrteasc tre-

bue s se duc.
14. i rânduind zi în care s in-

tre, ca luând seama s rânduiasc

despre aceea, pentru aceea foarte

mare grij s'a fcut în toat cetatea.

15. i preoii îmbrcai cu ve-
mintele cele sfinite înaintea altaru-

lui czând, chemau din cer pre cel

ce au dat legea pentru punerile ace-

stea, ca celor ce au pus banii a-

ceia, întregi s'i pzeasc.
16. i oricine vedeâ faa Arhiere-

ului, nu puteâ s nu se umileasc

cu mintea, c vederea lui i schim-

barea feei, arta necazul cel dinl-

untru al sufletului lui.

17. C erâ vrsai presle omul a-

cela oarecare temere i groaz a

trupului, dintru care cei ce vedeau,

cunoteau durerea cea din inim.

18; Iar alii din case cu grmada
alergau spre rugciunea obteasc,
pentruc erâ s vin locul spre de-

fimare.

19. i muierile încinse pre supt

Jîe cu saci, umpleau cile, i fecioa-

rele cele închise unele alergau la

pori i unele la ziduri i altele pre

ferestre se plecau.

20. i toate cu mâinile ridicate

spre cer se rugau.

21. i erâ jalnic privire, cum c-
dea mulimea amestecat, i în cât

d'e mare necaz fiind Arhiereul, a*

teptâ.

22. Acetia dar se rugau atotpu-

ternicului Dumnezeu, ca cele încre-

dinate întregi, i cu toat întrirea

s se pzeasc celor ce le-au în-

credinat.

23. Iar lliodor vrând s fac po-

runca, fiind de fa cu ostai la vi-

stierie.

24. Domnul prinilor i Stpânul
a toat puterea artare mare au f-
cut atâta, în cât toi cei ce îndrz-
nise a veni, spâimântându-se de pu-

terea lui Dumnezeu, au leinat i
s'au înfricoat.

25. C s'a artat lor un cal care

groaznic clre aveâ pre sine, i
cu foarte frumos acoperemânt îm-

podobit, i pornindu-se iute a lovit

pre lliodor cu copitele cele dinainte;

iar cel ce edeâ pre cal, se vedea

având arme de aur.

26. înc i ali doi tineri s'au a-

rtat înaintea Iui cu trie prea cu-

vioi, cu mrire foarte strlucii i
cuîmbrcminte luminoi, cari stând

de amândou prile, neîncetat îl b-
teau pre el, multe lovituri punând
pre el.

27. i fr de veste czând llio-

dor pre pmânt, i cu muitîntune-

rec împresurându-se, l-au apucat i
l-au pus într'o leptic.

28. Pre cel ce mai înainte cu pu-

in cu muli alergtori i ostai, a

intrat în mai sus zisa visterie, l-au

dus nepulând nici un ajutor aveâ
dela arme.

29. Aevea cunoscând puterea lui

Dumnezeu, i Dumnezeu lucrând aa,
acela zceâ mut i lipsit de toat

ndejdea de mântuire.
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30. Iar aceia binecuvântau pre

Domnul, cel ce au mrii locul su
i Biserica aceea, care cu puin mai

înainte îusese plin de îric i de

turburare, i cât s'au artat Domnul
atotiiforul s'a umplut de veselie i
de bucurie.

31. Iar unii dintr'ai lui lliodor, cu-

rând s'au rugat lui Onia ca s cheme
pre cel prea înalt, i s druiasc
viea celui ce zceâ desvârit de

moarte.

32. Atunci temându-se Arhiereul,

ca nu cumvâ s socoteasc împ-
ratul, cum c Evreii au fcut cevâ

vicleug asupra lui lliodor, a adus
• jertf pentru mântuirea omului.

33. i dup ce Arhiereul s'a ru-

gat lui Dumnezeu, tinerii aceia iar
s'au artat lui lliodor cu aceleai

haine îmbrcai, i stând au zis:

mult mulmit s faci lui Onia Ar-

hiereul,c pentru el i-au druit Dom-
nul ie viea.

34. Iar tu din cer fiind btut, spune

la toi puterea cea prea mare a lui

Dumnezeu, i dup ce au zis ace-

stea s'au fcut nevzui.

35. Iar lliodor aducând jertf Dom-
nului, i fgduine foarte mari f-

gduid celui ce i-au druit vieaa, i
lui Onie mulmind, s'a întors la

împratul.

36. Mrturisind tuturor lucrurile

prea marelui Dumnezeu, care le-a

vzut.

37. i împratul întrebând pre I-

liodor, cine ar fî vrednic, care s
se mai trimi odat în Ierusalim?

El a rspuns:

38. De ai pre cineva vrjma sau

pânditor împriei tale, trimite'l pre

el acolo, i blul îl vei primi, chiar

de va scpâ; pentruc în locul a-

cela este cu adevrat oarecare pu-

tere a lui Dumnezeu.

39. C cel ce lcuete în cer, este

privitor i ajuttor locului aceluia,

cel ce pre cei ce vin ca s fac ru»
îi bate i îi pierde.

40. i aâ s'a întâmplat cu llio-

dor i cu paza vistieriei.

CAP- 4.

Simon pârând la Seleuc pre Onia

preotul cel mare, îl omoar Andronic
din porunca lui Menelau.

Iar Simon de care mai 'nainte am
zis, care a fost vditorut banilor

i al patriei, ru griâ de Onia, ca

i cum el ar fî silit pre lliodor. i ar

fî fost meterul rutilor.

2. i pre fctorul de bine a! ce-

tii, i pre cârmuitorul celor de un
neam cu sine, i pre râvnitorul le-

gilor, vrjma lucrurilor îndrzneâs

a'l zice.

3. i atâta a crescut vrajba, îrt

cât i prin oarecari de ai lui Simonr

ucideri s'au fcut.

4. Socotind Onia primejdiea vraj-

bii, i cum c se va mânieâ Apo-

lonie povuilorul Kilo-Siriei i al

Finichiei, adogând rutatea lui Si-

mon, s'a dus la împratul,

5. Nu ca s pârasc pre ceteni;

ci socotind folosul cel de obtie i
deosebi la tot neamul.

6. C vedeâ, cum c nu este cu

putin fr de rânduial împr-
teasc a seîmpcâ lucrurile, i cum
c Simon nu va înceta dela nebu-

niea aceasta.

7. Ci murind Seleuc, i luând îm-

pria Antioh, cel ce s'a poreclit

Epifan, a poftit Arhieriea lason fra-

tele lui Onia.

8. i mergând la împratul, s'a

rugat fgduind trei sute i ase-

zeci de lalani de argint, i înc alt

venit de optzeci de talani.

9. Fr de acestea fgduiâ înc
i ali o sut i cincizeci, de i s'ar

îngduî lui putere a înfiina coal
pentru tineri, i pre cetenii Ieru'
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salimului împreun cu Aniiohenii

•a'i scrie.

10. i îngduind împratul, a do-

bândii stpânirea, i îndat a înce-

put a mutâ la obiceiul elinescpre

cei din neamul su.
11. i lepdând milostivele îng-

duine împrteti, care s'a îng-

duit Evreilor prin loan tatl iui Ev-

polem, care fusese sol la Romani

pentru împrietenire i însoire, i
stricând rânduelele cele legiuite, rân-

«duele frdelege înnoiâ.

12. C, cu veselie tocmai supt ce-

late a întemeiat coal, i pre cei

mai tari dintre tineri supuindu'i, supt

curvsrie i-a dus.

13. i într'acesl chip se înfreâ

<eliniea, i sporeau obiceiurile celor

de alt neam, pentru prea marea a-

ceea necurie a acestui pgân i
nu Arhiereu, lason,

14. Atât în cât nu se sârguiau mai

mult preoii spre slujbele altarului;

ci nebgând seam de Biseric, i
prsind jertfele, se grbiau s se

împrteasc cu privirea cea fr-
delege a luptei dup chemarea îna-

inte la disc.

15. i cinstea cea printeasc ne-

fcgând-o în seam, mririle cele e-

îineti mai bune le socoteau.

16. Pentru care grea nevoe i-a cu-

prins pre ei, c a crora povâuire

o poîteâ, i crora voiâ a se ase-

mn, pre aceia vrjmai i izbân-

ditori i-au avut.

17 C a face pgânete împro-

iiva dumnezeetilor legi, nu este

prea lesne; îns acestea vremea ur-

mtoare le va arta.

18. Iar când s'a prznuit lupta cea

de al cincilea an al lui Tir, la care

€râ de fa împratul,

19. A irimis spurcatul acesta la-

son din Ierusalim privitori, pre cei

ce erau Anlioheni, carii au dus trei

-4. 12. Macab. 1, 10.

sute de drahme de argint spre jertfa

lui lracleu, pentru care i cei ce au

dus argintul s'au rugat, ca s nu se

dea la jertfe, c nu se cuvine, ci la

alte chelluele s se deâ.

20. Ci acestea despre o parte pen-

tru cel ce le-a trimis spre jertfa lui

îracleu, despre alta pentru voea ce-

lor ce le-au adus, le-au Irimis pen-

tru dresul corbiilor celor de otire.

21. i trimiându-se în Eghipet

Apolonie ai lui Menesteu, pentru

ca s fie mai întâiu eztor al lui

Ptoiomeiu al lui Filomitor împratul,

înelegând dup aceea Antioh, cum
c el s'a înstreinal de ctre lucru-

rile sale, de întemeere a grijit, pen-

tru aceea a venit în Iopi, i de a-

colo s'a dus în Ierusalim.

22. i cu mare cuviin de ctre

lason i de ctre cetate a fost pri-

mit, cu fclii aprinse i cu strigri

a fost bgat, i de aici spre Fini-

chiea a purces cu tabra.

23. i dup trei ani a trimis la-

son pre Menelau fratele lui Simon
mai sus numitului, ca s duc bani

împratului, i ca sâ'i aduc aminte

de lucrurile cele de lips.

24. Iar el plcând împratului pen-

truc 1-a mrit cu faa puterii lui, a

tras la sine Arhieria, dând cu trei sute

de talani de argint mai mult decât

lason.

25. i luând porunci împrteti
a venit, nimic vrednic de Arhierie

aducând, numai mânie de tiran crud,

i urgie de hiar slbatec având.

26. i aa lason, care a însfre-

inat pre fratele su, înstreinatu'l-a

i pre el altul, i 1-a izgonit în ara

Amanitii.

27. Iar Menelau a inut stpâni-

rea, ci de banii, cari îi fgduise
împratului nici o grij n'a avut, iar

Sostrat mai marele cetuei îi cereâ.

28. C acesta erâ pus presle adu-
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narea birurilor, pentru aceea pre a-

mândoi i-a chemat împratul.

29. i Menelau' a lsat în Arhie-

rie ispravnic pre Lisimah halele su;
iar Soslrat pre Cratit mai marele

Chiprului.

30. i acestea aâ fiind, s'a în-

tâmplat de s'au învrjbit Tarsenii

i Maîoienii, pentruc au fost daji

dar Antiohidei (iitoarei împratului.

31. Degrab dar a venit împratul

ca s aeze lucrurile acelea, lsând

în locul su pre Andronic cel ce

era dintre cei de cinste.

32. Iar Menelau socotind c a a-

flat vreme bun, furând nite vase

de aur de ale Bisericii, le-a druit

lui Andronic, i altele le-a fost vân-

dut în Tir i în cetile cele de prin

prejur.

33. Care lucru înelegându'l Onia

1-a mustrai, fiind el în loc fr de

fric. în Dafni cea de ctre Antio-

hiea.

34. Pentru aceea Menelau luând

deosebi pre Andronic, l-a rugai ca

s omoare pre Onia, deci viind

el ia Onia, i cu înelciune dând

dreapta, cu jurmânt a întrit, m-
car c Onia aveâ prepus asupra

lui Andronic, c va s'l înele, l-a

fcut de a ieit din locul cel fr
de temere, pre care îndat l-a omo-
rît neruinându-se de dreptate.

35. Pentru care pricin nu numai
Evreii, ci muli i dinlr'ahe neamuri

s'au scârbii, i s'au mâhnit pentru

nedreapta ucidere a brbatului ace-

stuia.

36. Iar dup ce s'a întors împ-
ratul din prjile Chilichiei, Evreii cei

din cetate, împreun t Elinii urînd

vicleugul, s'au plâns, cum c fr
de dreptate Onia a fost omorît.

37. Iar Antioh din suflet mâhnin-

du-se, i s'a fcut mil, i a lcr-
mat pentru înelepciunea i multa

bun rânduial a rposatului.

A DOUA

38. i aprinzându-se de mânie,

îndat a luat dela Andronic porfira,

i i-a rumpt hainele, i l-a purtat

împrejur prin toat cetatea, i în-

tr'acela loc, în care asupra lui 0-

nia a fcut pgântate, acolo pre

spurcatul ucigtor l-a omorît, Dom-
nul rspltindu'i certare de care a

fost vrednic.

39. i Lisimah cu tirea lui Me-

nelau furând multe vase sfinte, a ie-

it vestea în cetate, i s'a adunai

muljimea asupra lui Lisimah, dup ce

multe vase de aur s'au fost cheltuit.

40. i dup ce s'au sculat asupr'i

gloatele mânioase, Lisimah împro-

tiv a înfrarmat ca la vr'o trei mii

de brbai, i a început fr de drep-

tate a omorî, povuitor fiind un
tiran i cu vârsta i cu nebuniea

btrân.

41. Iar gloatele dac au vzut c
se scoal Lisimah asupra lor, apu-

când unii pietre, alii mciuci, alii

rân, aruncau spre cei ce erau îm-

prejurul lui Lisimah, i spre cei ce

se sculase asupr-le.

42. Pentru care pricin pre muli
dintr'înii i-au rnit, i pre unii i-au

oborît, i pre toi în fug i-au în-

tors, i pre furtorul de cele sfinte

lâng vistierie l-au omorît.

43. i pentru acestea a sttut ju-

decat asupra lui Menelau.

44. i când a venit împratul în

Tir, asupra lui Menelau au fcut pâr
trei brbai trimii dela btrânime.

45. Iar Menelau aîlându-se vino-

vat, a fgduit bani muli lui Ptolo-

meu feciorului lui Dorimen, ca s
îmblânzeasc pre împratul.

46. Deci apucând Ptolomeu pre

împratul înlr'un foior, unde se

dusese s se rcoreasc, l-a schim-

bat din prerea sa.

47. i pre Menelau capul a toat

rutatea l-a slobozit de pârîturi; iar

pre ticloii aceia, cari mcar i la
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Schifi de i-ar fî spus pricina, s'ar

fi slobozit nevinovai, pre acetia i a

judecat spre moarte.

48. Drept aceea degrab nedreap-

t moarte au suferit cei ce pentru

cetate i pentru popor, i pentru

sfintele vase înainte au grit.

49. Pentru care lucru i tiranii

scârbindu-se de aceast rutate, lu-

crurile cele de îngropciunea lor cu

mare cuviin au dat.

50. Iar Menelau pentru lcomia
ceior puternici, era în cinste, i cres-

când întru rutate, mare vrjma
a fost cetenilor.

CAP. 5.
Minunata artare a ostailor care s'au

vzut rsboindu-se în vzduh firete
Ierusalim timp de patruzeci de

zile; pgântatea lui Iason
i tiranica lui Antioh.

Iar pre vremea aceasta Antioh a

doua oar a cltorit în Eghipet.

2. t s'a întâmplat, de în patru-

zeci de zile s'a vzut preste toat
cetatea prin vzduh alergând cl-
rei cu haine aurite îmbrcai, i cu

sulie ca i ostaii cei întrarmai.

3. i cete de clrei rânduite, i
btându-se unii cu alii, i nvliri
de amândou prile, i cltiri de

paveze i mulime de sulii i sbii

scoase i aruncri de sgei i str-

luciri de podoab de aur, i de tot

felul de platoe.

4. Pentru aceea toi se rugau ca

s fie spre bine artarea aceasta.

5. i fcându-se vorb mincinoa-

s, cum c a murit Antioh, luând

lason nu mai puini de o mie de

brbai, fr de veste a lovit asu-

pra cetii, i cel de pre zid împin-

gându-se, mai pre urm a luat ce-

tatea, iar Menelau a fugit în castel.

6. Iar lason omorâ pre cetenii

si fr de mil, nesocotind c no-

rocirea asupra rudeniilor sale este

cea mai mare nenorocire.

7. i prându'i c ale vrjmai-
lor, i nu acelor de un neam cu sine

biruine surp, stpânirea n'a do-

bândit; iar mai pre urm pentru vi-

clenie ruine a luat, i pribeag s'a

dus iar în Amanitida.

8. i aa a luat sfâritul relei a-

mestecturi, închizându'l Areta ti-

ranul Aravilor, dinfr'o cetate într'alta

fugind, gonindu-se de toi, i urîn-

du-se ca un clctor de lege, i în

scârb fiind la toi ca un gâde al

moiei i al cetenilor în Eghipet,

s'a lepdat.

9. i ca o rân dela moie în-

sfreinându-se în slreinlafe a pie-

rit; ctre Lachidemoneni s'a dus, ca

pentru rudenie s afle acolo acope-

remânt.

10. i cel ce mulime de mori

neîngropai a lepdat, nejelit a fost,

i de nici un fel de îngropciune,

necum de îngropciunea în mor-

mântul printesc n'a avut parte.

11. Iar dup ce a îneles împ-
ratul acestea ce s'au fcut, a soco-

tit c Iudeii s'au viclenit, pentru a-

ceea pornind din Eghipet, cu suflet

slbatec a luat cetatea în prad.

12. i a poruncit ostailor s taie

fr de mil pre cei cete sunt îna-

inte, i pre cei ce se sue în case

s'i omoare.

i 13. Deci omorîtu-s'au tinerii i b-
trânii i brbaii i muierile i fe-

ciorii au pierit, i fecioarele i prun-

cii s'au junghiat.

14. Atâta în cât în trei zile opt-

zeci de mii au pierii, adic patru-

zeci de mii au fost tiei, iar alii

numai puin decât aceti tieji, s'au

vândut.

15. i neîndestulându-se cu ace-

stea, au îndrsnit a intrâ i în cea

decât tot pmântul mai J sfânt Bi-

seric, având povuitor pre Mene-

lau, cel ce i legilor i patriei vân-

ztor s'a fcut.
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16. i cu mâinile cele spurcate

a luat sfintele vase, i cele ce de

ali împrai spre creterea i m-
rirea locului, i cinstea le-au fost

pus, cu spurcate mâini trgându-le

le dâ.

17. i s'a semeit cu cugetul An-

tioh, nu socotind c pentru pca-
tele celor ce lcuiau cetatea s'au mâ-

nieat puin Domnul, pentru aceea

a fost urgisit locul acela.

18. Iar de nu s'ar fl întâmplat s
fi fost mai dinainte cuprini cu multe

pcate precum Iliodor, pre care 1-a

fost trimis Seleuc împratul, ca s
vaz vistieriea, acesfa când a n-
vlit s intre degrab fiind btut, s'a

întors dela îndrznirea sa.

19. C nu pentru loc pre neam,

ci pentru neam au ales Domnul locul.

20. Pentru aceea i locul acesta

s'a fcut prta rutilor, ce s'au

întâmplat în neam, dup aceea s'a

fcut prta buntilor celor dela

Domnul, i cel ce a fost cuprins

cu mâniea Atotii torului, iar îm-

biânzindu-se cu marele Stpân, cu

toat mrirea s'a îndreptat.

21. Deci Antioh luând o mie i
opt sute de talani din Biseric, de-

grab s'a întors în Anfiohiea, gân-

dind de trufie s fac pmântul s
înnoate pre el, i marea s umble
cu picioarele pre ea, pentru seme-

iea inimii.

22. i a lsat i ispravnici, ca s
necjasc neamul în Ierusalim, pre

Filip de neam Frighiean, cu obice-

iurile mai varvar decât cel ce 1-a pus.

23. Iar în Garizin pre Andronic,

i fr de acetia pre Menelau care

mai ru decât ceilali se ridic a-

supra cetenilor.

24. i vrjma gând având asu-

pra cetenilor Evrei, a trimis pre

începtorul urîciunilor pre Apolo-

nie cu otire douzeci i dou" de

mii, poruncind ca pre cei de vâr-

st pre toi s'i omoare, iar pre mu-
ieri i pre cei mai tineri s'i vânz.

25. Iar acesta viind în Ierusalim

s'a frnicii a fî de pace, i a atep-

tat pân în ziua cea sfânt a sâm-

betei, i apucând pre Evrei fr de

lucru, a poruncit ostailor celor de

supt ascultarea sa s se întrarmeze.

26. i pre toi cei ce au ieit la

priveal i-au omorît, i prin cetate

cu armele alergând, mult mulime

au omorît.

27. Iar Iuda Macaveul cu ali nou
ini, cari s'au însoit cu el osebin-

du-se în pustie, ca hiarele în muni
triau împreun cu cei ce erau cu

el, i cu buruieni se hrneau ca s
nu se spurce.

CAP. 6.

Despre spurcarea Bisericii de ctre

fagni\ îdololatria i moartea lui

Eleazar.

i nu dup mult vreme a trimis

împratul pre un btrân atinean.

ca s sileasc pre Jidovi s se str-

mute dela legile cele printeti, i
s nu se ocârmuiac cu legile lui

Dumnezeu
2. i s spurce i Biserica cea

din Ierusalim, i s o numeasc a

lui Dia Olimpiul, i cea din Garizin

precum erau lcuitorii locului a lui

Dia iubitorului de oaspei.

3. Ci cu anevoie i grea erâ po-

porului tocmeala rutii acesteea.

4. C Biserica de curvie i de

beii o au umplut pgânii, desf-

tându-se cu sodomii, i în sfintele

curi cu muieri împreunând u-se, i
înluntru bgând cele ce nu se cu-

veneâ.

5. i altarul s'a umplut de lucruri

nelegiuite, care le oprea legea.

6. i nu erâ slobod nici a ineâ

sâmbetele, nici a pzî srbtorile

cele printeti, nici mcar Evreu a

se mrturisi pre sine a fl.
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7. i se duceâ cu amar nevoe

îa ziua naterii împratului spre jun-

ghiere în toat luna; i când era

srbtoarea Dionisilor se sileau E-

vreii având edere s fac pomp
lui Dionisie.

8. i din îndemnul lui Ptolomeu

a ieit porunc în cetile elineti

cele de prin vecini, ca i pre Evrei

aijderea s'i îac s jertfeasc

9. Iar pre cei ce nu vor vreâ s
se strmute la obiceiurile elineti,

s'i omoare; drept aceea nimic alt

nu erâ a vedeâ, fr numai nevoe,

care îi asupreâ pre ei.

10. C s'au adus dou muieri,

care au fost pârîte, c 'au tiat

împrejur pruncii lor, pentru aceea

au spânzurai pruncii de fîele lor,

i prin cetate, pre ulie purtându-le,

le-au aruncat jos de pre zid de au

murit.

1 1 . Iar alii alergând la peterile ceie

de pre aproape, ca ascunzându-se
s serbeze ziua sâmbetei, de care

lucru dându-se tire lui Filip, i-au

ars, c se sfiau a'i ajut unul al-

tuia, pentru mrirea acelei prea cin-

stite zile

12. Rog dar pre cei ce vor ceti a-

ceast carte, s nu se îngrozeasc
pentru nevoile acestea; ci s soco-

teasc c muncile acestea, nu spre

pierire, ci spre învtur au fost

neamului nostru

13. C a nu se lsa în mult
vreme cei ce lucreaz frdelege,

ci degrab a cdeâ în munci, semn
de mare facere de bine este.

Î4. C nu ca i într'alte neamuri

cu îndelung rbdare ateapt Dom-
nul, pn ce vor ajunge la plinirea

pcatelor, i apoi s'i munceasc*
ci asupra noastr aâ au socotita

fl, ca nu la sfâritul pcatelor a-

jungând noi, apoi s fac izbând

asupra noastr.

15. Pentru aceea niciodat nu

deprteaz mila dela noi, ci cerlân-

du-ne cu nevoi, nu prsete pre

poporul su
16. Ins acestea pentru ca s ne

aducem aminte, acestea s fie zise.

17. Iar preste puin, se cade s
venim !a poveste.

18. Unui om anume Eleazar, care

erâ din cei de frunte crturari, i
trecut cu vârsta, i Ia fa foarte

frumos, cscându'i gura îl sileâ s
mnânce carne de porc.

19. Iar el mai vârtos primind moar-

tea cea de cinste decât viaa cea de

urâciune, de bun voie s'a adus la

munc.
20. i scuipând înainte, în ce chip

se cdeâ a se apropia cei ce în-

drzneasc a se aprâ de ceie ce nu

se cuvine s le mnânce pentru

dragostea vieii.

21. Iar cei ce erau rânduii la acea

frdelege jertf, pentru cunotina

cea de muli ani a omului aceluia

luându'l de osebi, îl ruga, s aduc
crnuri de el fcute, care erau lui

slobod a mânca, i s se frni-
ceasc ca i cum ar mânca de cele

ce a poruncit împratul din crnu-

rile jertfei.

22. Ca fcând aceasta, s scape

de moarte, i pentru prieteugul cel

vechiu cu ei, va afl mil.

23. Iar el gând bun luând, i vred-

nic fiind de vârst i de adâncele

btrânee, i de cinstitele cruntee,

care i le agonisise, i de creterea

cea foarte bun din pruncie, i mai

vârtos de cea sfânt, i de Dum-

nezeu pus rânduiala legii, îndat

a rspuns, zicând: ca, curând s'i

irimi la Iad.

24 C nu se cuvine vârstei

noastre a frnicî, ca muli din cei

tineri s socoteasc, cum c Ele-

azar cel de nouzeci de ani, a tre-

cut la obiceiurile celor- de alt neam.
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25. i ei pentru a mea frnicie,

i pentru aceast puin i scurta

viea, se vor amgi prin mine, i
urâciune i ocar btrâneilor s'mi
agonisesc.

26. C mcar de într'aceast vreme

de acum voiu scpâ de munca cea

dela oameni; iar din mâinile Atot-

iitorului, nici viu nici mort nu voiu

scpâ.

27. Pentru aceea brbtete acum
mutând viea{a, m voiu art vred-

nic de btrâne|e.

28. i celor tineri pild vitejeasc

le voiu lsâ, ca, cu grbnicie i cu

brbie s moar pentru cinstitele

i sfintele legi, t acestea zicând,

îndat a venit la chinuri.

29. Iar cei ce'l aduceau, inima lor

cea bun, care cu puin mai 'na-

inte o artase ctre dânsul, în ini-

m ru voitoare o au mutat, pentru

cuvintele, care mai 'nainte le-au fost

grit, care precum ocotiau ei, erau

nebunie.

30. i când erâ s moar de rane

suspinând, a zis: Domnului celui ce

are sfânta tiin, artat este, c pu-

tând eu s scap de moarte, grele

dureri rabd cu trupul btându-m;
iar cu sufletul bucuros pentru frica

lui ptimesc acestea.

31. i într'acest chip a murit a-

cesta, i nu numai tinerilor, ci i la

mai muli ai neamului, moartea sa

lsând-o pild de vitejie i pome-

nire de fapt bun.

CAP. 7-

Desfre statornicia în credin i chi-

nurile celor apte frai Macavei i
a mumei lor.

Intâmplalu-s'a i cu apte frai, pre

cari împreun cu maica lor prin-

zându'i, i-a silit împratul s m-
nânce crnuri de porc, care nu le

erau lor slobod a mânca, cu biciuri

i cu vine btându'i.

A DOUA

2. Iar unul dintre ei, care mai 'na-

inte a grit, aa a zis: ce vrei s
întrebi i s tii dela noi? Pen-

lruc mai bucuroi suntem a murî

decât a clcâ legile printeti.

3. Iar împratul umplându-se de

mânie, a poruncit s înfierbânte ti-

gi i cldri.

4. i dup ce s'au înfierbântat a-

celea, îndat a poruncii s tae lim-

ba celui ce mai întâiu a grit, i ju-

puindu'l primprejur s'i taie mar-

ginile trupului, vzându'I ceilali frai

i mama lor.

5. i dup ce 1-a ciungit aâ, a

poruncit s'l aduc la foc i s'l

frig de viu, i ieind foarte mare

sfârâial din tigae, unii pre alii îm-

preun cu muma lor se îndemnau

a muri vitejete, zicând aâ:
6. Domnul Dumnezeu vede, i cu

adevrat mângâere are dintre noi,

precum chiar a artat prin cântarea

cu care ne-a mrturisit nou Moisi

zicând: i întru robii si seva mân-

gâia.

7. i dup ce. s'a svârit cel din-

tâiu într'acest chip, a adus pre al

doilea s'l batjocoreasc, i jupuin-

du'i pielea capului cu prul, îl în-

treb: au mâncâ-vei mai 'nainte de

ce i se va chinui trupul cu toate

mdulrile?
8. Iar el rspunzând cu glas p-

rintesc, a zis: nu.

9. Pentru aceea i acesta, ca i
cel dintâiu pre rând toate chinurile

îe-a suferit, i când erâ s moar,
a zis: tu dar ticloase ne scoi pre

noi dintr'aceast viea, iar împ-
ratul lumei pre noi cei ce murim
pentru legile lui, iar ne va înviâ

cu înviere de viea venic.
10. i dup acesta al treilea s'a

batjocorit, i cerându-i-se limba, în-

dat o a scos i mâinile cu îndrz-

neal le-a întins i vitejete a zis:

7. 6. H 2 Lege 32, 4$.
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11. Din cer le-am dobândit ace-

stea i pentru legile lui nu bag sea-

m de ele, penfruc ndjduesc c
dela el iar le vom dobândi.

12. Aa în cât i însu împra-
tul i cei ce erau cu el, cu spaim
se minun de sufletul tânrului, c,
ca de o nimic nu bga seam de

dureri.

13. i dup ce s'a sfârit i ace-

sta, a adus pre al patrulea aijde-

rea muncindu'l i chinuindu'î.

14. i când era s moar, aâ a

zis: bine este a mutâ ndejdile cele

dela oameni i a atepta cele dela

Dumnezeu, c noi iar vom înviâ

prin el, iar jie nu'{i va fi înviere spre

viea.
15. i îndat aducând pre al cin-

cilea îl munceâ, iar el cutând c-
tre împratul, a zis:

16. Putere între oameni având,

muritor fiind, iaci ce vrei; îns s
nu socoteti c Dumnezeu au pr-
sit pre neamul nostru;

17. Ci tu ateapt i vei vedeâ

puterea lui cea mare, cum pre tine

i smâna ta o va chinui.

18. i dup acesta a adus pre al

aselea, i când era s moar, a

zis: nu te înela în zadar, c noi

pentru noi înine ptimim acestea,

de vreme ce am pctuit împrotiva

Dumnezeului nostru, i pentru a-

ceasta s'au fcut aceste vrednice de

mirare.

19. Iar tu s nu socoteti c? vei

fi necerfaf, pentruc dai rsboiu a-

supra lui Dumnezeu.

20. Iar muma lor foarte minunat
i vrednic de bun pomenire Hind,

careîntr'o zi vzând pierindu'i apte
fii, cu bun suflet a rbdat pentru

ndejdile, care le aveâ întru Dom-
nul.

21. i pre fietecare din ei îl mân-

gâia cu printesc glas, plin fiind

pe vitejesc cuget, i gândirea cea

muiereascâ cu inim brbteasc de-

teptând-o, zicea ctre ei :

22. Nu tiu cum v'ati zmislit în

pântecele meu, nici eu v'am dat

vou duh i vieaj, nici închipui-

rea fietecruia eu o am întocmit.

23. Ci Ziditorul lumei cel ce au zi-

dit ursitoarea omului i au aflat na-

terea, i duh i vieat tuturor vou
ca un milostiv iar va dâ, de vre-

me ce acum nu v e mil de voi

pentru legile lui.

24. Iar Antioh gândind c pre

el îl defaimâ i socotind c pre el

îl ocrte cu acele cuvinte, fiind

înc cel mai tânr viu, nu numai

cu cuvintele îndemn, ci i cu ju-

rmânluri îl încredinjâ cum c i
bogat i fericit îl va face, de se va

mutâ dela obiceiurile printeti i
prietin îl va avea, i trebi îi va în-

credina.

25. Iar tânrul nicidecum ascul-

tând, a chemat împratul pre muma
sa, i o înv, ca s sftuiasc pre

tinerelul cele ce sunt spre mântuire.

26. i cu multe îndemnând-o, ea

a primit c va sftui pre fiu.

27. i plecându-se la el înelând

pre crudul tiran, aâ a zis cu p-
rintesc glas: fiulel Fie'i mil de mine,

care în pântece te-am purtat nou
luni i i -am dat îj trei ani, i
te-am hrnit i le-am adus !a vâr-

sta aceasta, i te-am crescut, pur-

tându-te în brae.

28. Rogu te fiule, ca cutând la

cer i la pmânt, i vzând toate

cele ce sunt într'însele, s cunoti

c din ce n'au fost le-au fcut pre

ele Dumnezeu, i pre neamul ome-

nesc aijderea l-au fcut.

29. Nu te teme de ucigtorul a-

cesta, ci te f vrednic de fraii ti,

primete moartea, ca întru aceea
mil împreun cu fraii ti s fe

primesc.

30. i grind înc ea, tinerelul a
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zis: pre cine ateptai? N'ascult de

porunca împratului, ci ascult de

porunca legii, care s'a dat prini-

lor notri prin Moisi.

31. Iar tu cel ce toi rul ai aflat

asupra Evreilor, nu vei scpâ din

mâinile lui Dumnezeu.

32. C noi pentru pcatele noa-

stre ptimim.

33. Iar dac pentru certarea i
învtura noastr Dumnezeu cel

viu puin s'a mânieat asupra noa-

str, iar se va împcâ cu robii si.

34. Ci tu o necredinciosule, i de

cât toi oamenii mai spurcatule, nu

te mri furburându-te îndeerf, i
semeindu-te cu nite ndejdi ne-

tiute asupra slugilor cereti ridi-

cându'i mâinile.

35. C înc n'ai scpat de jude-

cata atotputernicului Dumnezeu, cel

ce de sus vede toate.

36. C acum fraii mei, cari pu-

in durere au suferii, au ajuns la

fgduina vieii cei venice a lui

Dumnezeu; iar tu cu judecata lui

Dumnezeu vei suîerî dreapt pe-

deaps dela dânsul pentru trufiea

la aceasta.

37. Iar eu precum i fraii mei,

i trupul i sufletul mi'l dau pen-

tru legile printeti, rugându m lui

Dumnezeu, ca s nu întârzie a se

milostivi spre neamul acesta, i pre

tine prin certri i prin bti s te

fac s mrturiseti, cum c el sin-

gur este Dumnezeu.

38. Iar în mine i în fraii mei

s se opreasc mâniea Atotputerni-

cului, care pre dreptate s'a adus pre-

sle tot neamul nostru.

39. Deci mâniindu-se împratul
pre acesta mai mult decât pre cei"

lali, 1-a chinuit, amrându-se pen-

truc 1-a batjocorit.

40. Deci i acesta curat i-a schim-

bat vieaa întru tot, ndjduind spre

Domnul.

41. i mai pre urm dup fii s'a

svârii i muma.
42. Iar acestea despre junghieri,

i despre chinurile cele preste m-
sur pân acum s fie zise.

CAP. 8.

Rsboaiele i biruinele lui Iuda Ma-
caveiu împrotiva lui Nicanor i a

lui Timoteiu.

Iar Iuda Macaveul i cei ce erau

cu el, pre ascuns mergând prin

safe, chemâ pre rudenii i pre ceî

ce rmsese în legea Evreiasc, i
luându'i cu sine a strâns cala vreo

ase mii de brbai.
2. i s'au rugat Domnului ca s

caute spre poporul cel decât toi

mai necjit, i s se milostiveasc,

i s nu se îndure de Biserica cea

spurcat de oamenii pgâni.

3. i s'i fie mil de cetatea cea

de tot stricat, i care întocmai cu

pmântul va s se fac, i s auz
sângele celor omorîi; care pururea

strig ctre el.

4. i s'i aduc aminte de pier-

derea cea frdelege a pruncilor ce-

lor fr de pcate, i de hulele cele

grite asupra numelui lui, i s u-

rasc rutatea.

5. Iar Macaveiu având otire a-

dunaf, nu'l puteau suferî neamurile,

i mâniea Domnului s'a întors în

mil.

6. i fr de veste viind, ceti

i sate ardeau, i locurile cele de

îndemân prinzându-le, pre muli

din vrjmai biruindu'i, îi întorceâ

în fug.

7. i mai vârtos noaptea fceâ

de acest fel de nvliri, atât în cât

pretutindinea s'a auzit vestea vi-

tejiei lui.

8. Deci vzând Filip c în puin
vreme acel om atâta a sporit, i
mai adese ori cu bun noroc merge,

a scris lui Ptolomeu mai marelui
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Kilo-Siriei i al Finichiei, ca s a-

jute la lucrurile împratului.

9. Iar el îndat a ales pre Nica-

nor feciorul lui Patroclu, unul din

cei mai de frunte prietin, i l-a tri-

mis supuindu'i din tot felul de nea-

muri nu mai pu|in de douzeci de

mii, ca s piarz tot neamul Evre-

ilor, i a însoit lui i pre Oorghia

brbat învat la otire, i în lu-

crurile rsboiului ispitit.

10. i a socotit Nicanor dajdia

cu care erâ împratul dator Roma-
nilor, a creia sum erâ dou mii

de talanii, ca din robimea Evreilor

s'l plineasc.

11. i îndat a trimis la cetjile

cele de pre lâng mare, chemând
ca s vie s cumpere robi Evrei,

fgduind c nouzeci de robi va

dâ pentru un talani, neateptând iz-

bânda cea viitoare asupra lui dela

cel Atotputernic.

12 Iar Iuda a înjeles de venirea

lui Nicanor.

13. i spuind celor ce erau cu el

de venirea taberii, cei fricoi dintre

ei, i cari nu aveau ndejde întru

dreptatea lui Dumnezeu, au fugit i
au ieit din locurile lor.

14. Iar ceilali toate ce le rm-
sese le vindeau, i rugau pre Dom-
nul ca s mântuiasc pre cei vândui

de necredinciosul Nicanor mai 'na-

inte de a se lovi la rsboiu.

15. Iar de nu pentru ei, apoi pen-

tru aezmântul care l-a fcut cu

prinii lor, i pentruc chiam pre-

ste sine prea cinstit i de mare cu-

viin numele lui.

16. Deci aducând Macaveiu pre

cei ce erau cu el, cari erau cu nu-

mrul ase mii, îi îndemna s nu

se îngrozeasc de vrjmai, nici s
se team de mulimea cea mult a

neamurilor, cari cu nedreptate vine

asupra lor, ci vitejete s se rs-

boiasc, puindu'i înaintea ochilor

ocara cea frdelege fcut de ei

în locul ce! sfânt.

17. i btaia batjocoritei ceti,

i surparea polifiei strmoeti.
18. C aceia întru arme i întru

îndrsnire ndjduesc; iar noi în-

tru Dumnezeu cel atotputernic n-
djduim, carele i pre cei ce vin a-

supra noastr i pre toat lumea,

înfr'o clipeal poate s'i piarz.

19. i afar de acestea le-a ar-
tat lor i aprrile cele fcute str-

moilor lor, i izbânda cea de pre

vremea lui Sinahirim, cum au pie-

rit o sut optzeci i cinci de mii.

20. i btaia din Vavilon cea a-

supra Galatenilor fcut, în ce chip

toi au venit la btae opt mii, cu

patru mii de Machidoneni; iar Ma-
chidonenii trgându-se înapoi, cei

opt mii pre o sut i douzeci de

mii i-au pierdut pentru ajutorul ce

li s'a fcut lor din cer, i mult fo-

los au luat.

21. Cu acestea i-au fcut pre ei

s fie cu bun îndrzneal, i pen-

tru lege i pentru patrie gata a murî.

22. Deci în patru pri împrind
otirea rânduind i pre fraii si
povuitori la fiecare rând, pre Si-

mon i pre losif i pre Ionatan,

fiecruia dintre ei supuind o mie i
cinci sute.

23. i înc i pre Eleazar s citea-

sc sfânta carte, i dându le semn:

cu ajutorul lui Dumnezeu. Povuind
el însu rândui cei dintâiu, s'a lo-

vit cu Nicanor.

24. i ajutându-Ie lor Atotputer-

nicul au omorît din vrjmai mai

mult decât nou mii, i au rnit i
au ciuntit de mdulri cea mai mare

parte din tabra lui Nicanor, i pre

toi i-au silit ca s fug.

25. Iar banii celor ce venise s'i

cumpere pre ei, i-au luat, i gonin-

8. 19- 4 Imp. 19, 35: Tovit 1, 15; Sirab 48,

24; Isaia 37, 32; 1 Mac. 7, 4î.



1310 CARTEA A DOUA

du'i pre ci câfvâ, au încetai oprin-

du'i vremea.

26. Penfruc era înainte de sâm-

bt, pentru aceea au încetat a'i gonî

pre ei mai mult.

27. Ci luând dela ei armele, i
prdându'i au ezut sâmbt pre loc,

binecuvântând i mrturisindu-se

Domnului, celui ce i-au mântuit pre

ei în ziua aceasta, începtur de

mil rânduind lor.

28. Iar dup sâmbt, celor ne-

putincioi i vduvilor i sracilor

o parfe din przi le-au dat; iar ce-

lelalte ei între sine, i pruncii lor

le-au împr{it.

29. i dup ce au fcut acestea,

i au îcut rugciune de obte, au

rugat pre milostivul Dumnezeu, ca

pân în sfârit s fie în pace cu ro-

bii si.

30. Dup iceea lovind pre cei ce

erau cu Timoteiu i cu Vachid, mai

mult decât douzeci de mii dintr'în-

ii au omorît, i întririle cele înalte

le-au biruit, i przi multe au împr-
it, întocmai cu sine fcând prtai
i pre cei neputincioi i pre s-
raci i pre vduve, înc i pre cei

btrâni.

31. i culegând armele dela ei,

loate cu socoteal le-au pus în lo-

curi bune. iar celelalte przi le-au

adus la Ierusalim.

32. i au omorît i pre Filarhin,

care erâ cu Timoteiu, c erâ om
foarle spurcat, i multe necazuri f-

cuse Evreilor.

33. i când a serbat biruin în

patrie, pre Kalisten cel ce a fost

ars sfintele porji, l-au aprins înfr'o

ccioar în care fugise, i aa a

luat vrednic plat de credina sa

cea rea.

34. Iar prea ticlosul Nicanor, cel

ce adusese o mie de negutori s
le vânz Evrei,

35. Cu ajutorul lui Dumnezeu sme-

rit fiind de cei ce dup prere erau

ca o nimic, îepdându'i haina cea

de mrire, prin mare fugind sin-

gur a venit în Antiohia foarte la

mare nevoe ajungând pentru pier-

derea otirii.

36. Iar cel ce a fgduij c va

pltî bir Romanilor din robimea Ie-

rusalimnenilor, a mrturisit cum c
Evreii au .pre Dumnezeu aprtor,
i pentru aceea sunt Evreii nernii,

cci Jineau legile cele puse de el

mai 'nainte.

CAP. 9.

Despre ruinoasa moarte a lui Antioh
i scrisoarea lui pentru urmai.

ntr'aceea vreme s'a întâmplat de

i Antioh s'a întors fr de cinste

din locurile cele despre Persida.

2. C intrând în ceea ce se chia-m Persopol, s'a apucat a jefuî Bi-

serica, i a asupri cetatea, ci aler-

gând mulimea la arme, i-au biruit,

i aâ s'a întâmplat de Antioh cu

fuga scpând, cu ruine s'a întors.

3. Iar când erâ el la Ectavana, a

în{eles cele ce s'a îr.Iâmplat lui Ni-

canor i celor ce au fost cu Ti-

moteiu.

4. i aprinzându-se de mânie, so-

cotea c i rutatea celor ce l-au

gonit pre el s i-o izbândeasc de-

spre Evrei; pentru aceea a porun-

cit cruului s mâe neîncetat, ca

mai curând s svâriasc clto-
ria, silindu'l judecata cea cereasc,

cci aâ de cu trufie a zis: mor-

mînt Evreilor voiu face Ierusalimul

îndat când voiu sosî acolo.

5. Iar alolputernicuLiDomnul Dum-
nezeul lui Israil 1-a lovit pre el cu

ran nevindecat i nevzut, cci

cât a sfârit cuvântul 1-a apucat pre

el nesuferit durere la ficai i a-

mari chinuri a celor dinluntru lui.

6. i foarte cu dreptate, cci el

cu multe i neauzite munci a chi-
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nui( cele dinluntru ale altora, iar

el nicidecum n'a încelaf dela seme-

ia sa.

7. Ci înc i de trufie erâ plin, de

mânie foc suflând asupra Evreilor,

i poruncind s grbiasc cu mer-

gerea, s'a întâmplat de a czut el

din car mergând tare, i cu grea

cdere czând, toate mdulrile tru-

pului s'au strmutat.

8. i celui ce i se prea c i
preste valurile mrei împrtete,
pentru trufia ce avea preste firea

omeneasc, i socotea c va pune
în cumpn munii cei înali, acum
smerit fiind pân la pmânt, într'd

nslie se purta, artând ctre tofi

puterea lui Dumnezeu întru sine.

9. Cât i din trupul acestui pgân
izvorau viermi vii, i trind e) în chi-

nuri i în dureri cdeâ de pre el

carnea lui, i de putoarea lui toat

tabra se îngreuiâ neputând suferi

putoarea.

10. i pre cel ce cu puin mai 'na-

inte i se prea c se atinge de ste-

lele cerului, nimeni nu'l puteâ purt
pentru greutatea cea nesuferit a

putorei.

11. Aici a început fiind rnit a în-

cet dela mulimea trufiei i a veni

întru cunotina sa, pentru btaea
lui Dumnezeu adogându-i-se du-

rerile.

12. i nici el singur neputând mai

mult a'i suferi putoarea sa, acea-

sta a zis: drept este a se supune

iui Dumnezeu, i cel ce este p-
mântean s nu se asemene lui.

13. i se rugâ spurcatul acesta

ctre stpânul cel ce nu voia al mi-

lui pre el mai mult, aâ zicând:

14. Cum c i cetatea cea sfânt

la care se grbea a veni ca s o

asemene cu pmântul, i s o fac
mormânt, o va zidi i o va face

slobod.

15. i pre Evrei pre cari nici de

îngropare nu'i socotea vrednici, ci

împreun cu pruncii lor s'i lepede

s fie mâncare pasrilor i hiare-

lor, pre toi acetia întocmai cu A-

tinenii s'i fac.

16. i Biserica cea sfânt, care

mai 'nainte o prdase, cu frumoase

daruri s o împodobeasc, i sfin-

tele vase toate cu mult mai multe

s le întoarc, i chelfuelile care

sunt de lips la jertfe, din veniturile

lui s se deâ.

17. Afar de acestea, cum c i
el se va face Evreu i va merge în

tot locul cel lcuit de oameni, mr-
turisind puterea lui Dumnezeu.

18. Iar durerile nicidecum nu în-

cetau, pentruc venise asupra lui ju-

decata cea dreapt a lui Dumnezeu,

i desndjduindu-se despre sine, a

scris Evreilor carte cu rugciune,

într'acesl chip:

19. Bunilor Evrei cetenilor bu-

curie mult i sntate i fericire,

împratul i povuitorul otirilor

Antioh.

20. De suntei sntoi împreun
cu pruncii votri i ale voastre dup
voea voastr sunt, foarte bine ne

pare mulmind prea marelui Dum-
nezeu celui din cer, întru care n-
ddjuesc.

21. i eu bolnav zcând, de cin-

stea i de bun inima voastr, cu

dragoste îmi aduc aminte, întorcân-

du-m dela locurile cele dela Per-

sida i czând în boal grea, de

lips am socotii a fi, ca s grijesc

de folosul cel deobte al tuturor.

22. Nu desndjduindu-m de mi-

ne, ci mare ndejde având, c voiu

scpâ de boal.

23. i aducându'mi aminte c i
tatl meu, pre vremile în care s'a

rsboit în locurile cele de sus, a a-

rtat pre cel ce va fi dup el.

24. C de se va întâmpl cevâ

fr de ndejde, sau de se va vesti
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cevâ cu greu, s lie cei din ri
cui s'a lsat împr(ia i s nu se

turbure.

25. Afar de acestea, pre puterni-

cii cei de aproape i pre vecinii îm-

priei, cari pzesc vremile atep-

tând s vaz ce seva întâmpl, am
pus împrat pre fiul meu Antioh,

pre care de multe ori când umblâ

prin rile cele de sus la cei mai

muli dintre voi, îl adeveream i'l în-

tream, i am scris i lui cele ce

mai jos sunt scrise.

26. Deci v îndemn i v rog pre

voi, ca aducându-v aminte de fa-

cerile de bine cele deobie i de

osebi, fiecare s pzeasc credina

cire mine i ctre fiul meu.

27. C bun ndejde am, cum c
el cu blândee i cu iubire de oa-

meni, urmând voea mea, va petrece

cu voi.

28. Aa ucigtorul acela de oa-

meni i hulitorul foarte rele chinuri

ptimind, i precum el altora a f-

cut în streintate în muni, cu prea

ticloas moarte i-a sfârit vieaa.

29. i i a adus trupul Filip tova-

rul lui, care temându-se de Anti-

oh fiul lui, s'a dus în Eghipet la

Ptolomeu Filomitor.

CAP. IO.

Curirea Bisericii ^i marea biruin
improtiva Edomitenilor i asupra

lui Timoteiu.

Iar Macaveiu i cei ce erau cu el

povjuindu'i Domnul, au luat Bi-

serica i cetatea.

2. Iar jertfelnicile de prin târg, care

le fcuse cei de alt neam i capi-

tele, le-au stricat.

3. i curind Biserica, alt jertfel-

nic au fcut i înfierbântând pietre,

i foc din ele luând, dup ce au fost

trecut doi ani i ase luni, au adus

jertf i lmâie i lumini i au fcut

punerea înainte a pâinilor.

A DOUA

4. i dup ce au fcut acestea,

plecându-se cu faa la pmânt, s'au

rugat Domnului ca s nu mai caz
întru ruti ca acestea, ci de vor

i pctui cândva, el s'i certe cu

mil, i s nu'i deâ neamurilor ce-

lor hulitoare i varvare.

5. Iar în ziua în care cei de alt

neam au fost spurcat Biserica, s'a

întâmplat de tocmai într'acea zi s'a

fcut curirea, în douzeci i cinci

ale aceea luni, care este Haselev.

6. i cu veselie au inut opt zile

în chipul praznicului corturilor, a-

ducându'i aminte, cum cu puin
vreme mai 'nainte srbtoarea cor-

turilor o au fcut în muni i în

peteri ca hiarele pscând.
7. Pentru aceea stâlpri i ramuri

frumoase, înc i finici având, laude

dau celui ce bine au sporit a se cu-

ri locul lui.

8. i a poruncit cu poruucâ de

obte, i cu rânduial la tot nea-

mul evreesc, ca din an în an s
ie zilele acestea.

9. Iar sfâritul lui Antioh, care s'a

numit Epifan, aa a fost.

10. i acum cele ce s'a întâm-

plat pre vremea lui Evpator Antioh,

fiul spurcatului Antioh, vom artâ

pre scurt spuind relele, care s'au

întâmplat din rsboaie.

11. C acesta, dup ce s'a fcut

împrat, a pus mai mare presfe lu-

crurile împriei pre oarecare Li-

sie, care fusese povuifor mai mare

presle Kilo-Siriea i Finichiea.

12. C Ptolomeu, care se chem
Macron, a voit s ie dreptate c-
tre Evrei, pentru nedreptatea ce li

s'a fost fcut lor, i se nevoia s
triasc în pace cu ei.

13. Ci pentru aceasta a fost pâ-

rît de prietini ctre Evpator, i de

multe ori auzind numindu-se vân-

ztor, penlruc a prsit Chiprul,

care Filomitor l-a fost încredinat
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lui, i a trecut la Anlioh Epifan, nici

sipânie de bun neam având, de

voie rea otrvindu-se pre sine, a

murit.

14. Iar Gorghie dup ce '« fcut

mai mare preste locurile acestea, a-

dunând otire strein, adeseori dâ

rsboiu asupra Evreiîor.

15. i împreuuându-se cu acetia

i Idurnei, cari ineau cetji tari, ne-

cjau pre Evrei, i pre cei fugii de

la Ierusalim primindu'i, cerca s se

apuce de rsboiu;

16. Iar cei ce erau cu Macaveiu

îcând rugciune, i rugându-se lui

Dumnezeu, ca s ie fie într'ajutor,

au nvlit asupra cetilor Idumeiior.

17. Care vitejete lovindu-k, au

lual'-locurile, i au fcut izbând a-

supra tuturor celor ce de pre zid

dau rsboiu, i pre cei ce le veniau

înainte i-au junghiat, i au omorîf

r.Umai puin decât douzeci de mii.

18. i fugind unii numai pujin de

cM nou mii, în dou turnuri foarte

tari, care aveau toate cele de lipsS.

19.' Iar, Macaveiu lsând pre Si-

men i pre îosif, 'inc i pre Za-

kheu i pre eâivâ, cari erau cu el,

ca s'.i Incunjure pre ei, i s dea

rsboiu asupra lor, el s'a dus la

locurile cete mai de lips.

20. iar cel ce erau cu Simon iu-

bind argintul, de oarecari din cei

din turnuri s'au amgit cu bani, i
aptezeci de mii drahme de argint

luând, au lsat pre oarecari de au

scpat.

21 . i întiinfându-se Macaveiu de

lucrul ce s'a fcut, adunând pre po-

vuitorii poporului, i-a certat pre

ei. penfruc cu argint au vândut pre

frai, lsând pre vrjmai asupra lor.

22. Deci pre aceti vânztori i-au

omorît, i îndat au luat cele dou
turnuri.

23. i cu armele toate în mâini

sporindu-se, au pierdut îmVaeele

dou turnuri mai mult decât dou-
zeci de mii.

24. îar Timoteiu cel ce mai 'na-

inte a fost biruit de Evrei, adunând
otiri streine multe foarte, i nu pu-

in clârime din Asia, a venit s
robeasc ludeia.

25. îar Macaveiu i cei ce erau

cu el, apropiindu-se el, se rugâ Dom-
nului, presrându'i capul cu râ-
n, i încingându'i mijloacele cu

saci.

|
26. i czând la pmânt înaintea

[ altarului, s'au rugat s le fie ior

I blând; i vrjmailor lor s fie vrj-

j

nia, i celor împrotivnici s se îm-

!
proiiveast, precum zice legea.

! 27. i dup rugciune luând ar-

|
mele, au ieit din cetate departe, i

! apropiindu-se de vrjmai, au sttut,

j
28. i când a rsrit soarele, s'au

|
lovit amândou prile, acetia a-

|
vând cheza de bun norocire i de

j

biruin, fapta bun i scparea cea

i spre Domnul; iar aceia povuitor

j

rsboiuhii puindu'i mânia,

i 29. i când tare se bteau, s'au a-

j

rtal vrjmailor din cer cinci br-

|

bai strlucii, clri pre cai cu frâne

! de aur, cari povjuiau pre Evrei,

j 30. Dintru cari doi luând pre Maca-

| vsiu in mijloc i acoperindu'l cu

j
armele ior, îl pzeau nevtmat; iar

|

asupra vrjmailor aruncau sgei,

i
i trsnete, dsei învluindu-se pen-

|

irucâ nu vedeau i turburându-se

! se tiau.

I 31. i s'au omorît douzeci de

|
mii i cinci sute de pedestrai, i
ase sute de clrei. .

32. Iar Timoteiu a fugit la Gazar
cetate tare, preste care erâ mai mare

|
liereu.

33. Iar cei ce erau cu Macaveiu,

veseli au ezut împrejurul cefei

aceea patru zile.

34. Iar cei dinluntru ndjduind

î IO. 24. l Macab. 16, 5.

Biblia 83.
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îniru lria cetei, foarte mult ble-

stemau i cuvinte necuvioase arun-

cau.

35. i când s'a luminat ziua a

cincea, douzeci de voinici din cei

ce erau cu Macaveiu mâniindu-se

pentru blesteme, brblete au n-
vlit Ia zid, i cu mânie slbatec
suindu-se, pre tot care era înain-

te 11 fiâ.

36. Aijderea i alii suindu-se a-

supra celor dinluntru, au dat foc

turnurilor, i aprinzând focuri, de

vii au ars pre bleslemiorii aceia.

37. Iar alii au tiat porile, i pri-

mind înluntru cealalt tabr, au

luat cetatea; i pre Timoieiu, care

se ascunsese într'o groap, l-au o-

morît, i pre Hereu fratele acestuia

i pre Apolofanî.

38. i dup ce au fcut acestea,

cu laude i cu mrturisiri au bine-

cuvântai pre Domnul, cel ce mult

bine au 'acut Iui lsrail, l i-au dat

lui biruin.

CAP. 11.

Iuda omoar otirea lui Lisie; Liste

face face între Iuda i între îm-

pratul.

Tar dup puin vreme Lisie, care

Ierâ epifrop împratului i rudenie

i ispravnic preste trebi, foarte greu

suprându-se pentru lucrul acesta

ce s'a fcut,

2. A adunat aproape de optzeci

de mii t toat clrimea, i a ve-

nit asupra Iudeilor, gândind s fac
cetatea lca Elinilor.

3. i Biserica cu bani s o vânz
ca i celelalte capiti ale pgânilor,

i Arhieria în tot anul s o vânz.
4. i nicidecum gândind de pu-

terea lui Dumnezeu, ci semeindu-

se cu zecile de mii de pedestrai,

i cu miile de clrei i cu optzeci

de elefani.

5. Deci intrând în Iudeia i apro-

DOUA

piindu-se la Vetsura, care era în

loc tare i departe de Ierusalim ca

la cinci stadii, o bteâ.

6. Iar dac au îneles cei ce erau

cu Macaveiu c bate el cetile, cu

plângere i cu lacrmi se rugau Dom-
nului împreun cu fot poporul, ca

s trimi înger bun spre mântui-

rea lui lsrail.

7. i Macaveiu întâiu luând ar-

mele, a îndemnat pre ceilali s steâ

împreun cu el la primejdii i s
ajute pre fraii s'.

8. i împreun cu osârdie por-

nind, i la Ierusalim fiind ei, s'a a-

rlal un clre cu hain alb mer-

gând înaintea lor i cu arme de a-

ur sclipind.

9. i foi împreun au binecuvân-

tat pre milostivul Dumnezeu, i s'au

întrii cu inimile, nu numai asupra

oamenilor, ci i asupra hiarelor sl-

batece i zidurilor de fier, gata fi-

ind a nvlî.
10. Deci apropiindu-se cu bun

rânduiai, având ajufor pre Domnul
cel din cer, carele se milostivea

spre ei.

11. i ca nite lei nvlind asu-

pra vrjmailor, au aternut din ei

unsprezece mii i o mie i ase
sute de clrei.

12. i pre foi i-au întors în fug
i mai muli dintre ei rnii goli au

scpat, i însu Lisie cu ruine fu-

gind, a scpat.

13. i penfruc nu er fr de

minfe, socotind întru sine scderea

ce i s'a fcut lui, i socotind cum
c Evreii sunt nebiruii, pentruc

atotputernicul Dumnezeu le ajut

lor,

14. Trimiând la ei, a fgduit cum
c foafe cele drepte le va primi, i
cum c i pre împratul îl va plec

ca s le fie lor prietin.

15. i a ascultat Macaveiu de ru-

gciunile lui Lisie, întru toate pur-
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tând grijede cele de folos; cci câte

a dai Macaveiu lui Lisie prin scri-

sori despre Evrei, împratul le-a în-

gduit.

16. Iar crile cele scrise dela Li-

sie Evreilor, înlr'acesl chip erau: Li-

sie mulimei Evreilor, bucurie.

17. loan i Avesalom, pre cari voi

i-ai trimis, dând scrisorile cele de

la vot, au cerut ca cele scrise în-

tr'însele s le plinesc.

18. Deci câte se cdeau a se a-

rfâ împratului, am artat, i cele

ce s'au întâmplat le-a iertat.

19. Deci de vei pzî bunvoina
întru lucruri, i de aici înainte m
voiu nevoi a m face pricin vou
de bunti.

20. i pentru acestea am porun-

cit i acestora i celor dela mine

trimii, pre amruntul s vorbiasc

cu voi.

21. Fii sntoi. Anul o sut pa-

truzeci i opt, a lunii lui Diosco-

rinfie, ziua a douzeci i patru.

22. Iar cartea împratului cuprin-

deâ înfr'acest chip: împratul An-

lioh iratelui Lisie, bucurie.

23. Dup ce tatl nostru s'a mu-

tat între dumnezei, vrând noi ca cei

dintru împria noastr s îie ne-

turburai întru a lor purtare de grije,

24. Auzind cum c Iudeii n'au

voit a asculta de tatl meu, ca s
treac la obiceiurile elineti, ci mai

bine voiesc s'i ie legea lor, pen-

tru aceea se roag de noi, ca s'i

îngduim s'i ie legea lor.

25. Deci voind noi, ca i neamul

acesta s fie fr de turburare, am
judecat ca i Biserica s li se în-

toarc lor, i s petreac dup o-

biceiurile strmoilor lor.

26. Drept aceea bine vei face de

vei trimite Ia ei, i le vei dâ dreapta,

ca tiind voea noastr s îie cu i-

nim bun, i veseli s'i isprvea-

sc lucrurile lor.

27. Iar cartea împratului, care a

scris ctre neamul Iudeilor, într'a-

cest chip era: împratul Anfioh, b-
trânimii Iudeilor i celorlali ludei,

bucurie.

28. De suntei sntoi, suntei

precum voim, i noi suntem sn-
toi.

29. Arlatu-ne-a nou Menclau,

cum c voi voii a merge i a fi la

ale voastre.

30. Drept aceea celor ce vor merge

pân în treizeci de zile ale lunei

lui Csantic, le dm bun volnicie.

31. Ca Iudeii s'i ie bucatele i
legile lor ca i mai 'nainte, i ni-

meni dintre ei nici o nevoie s nu

aib pentru cele ce prin netiin
s'au fcut.

32. i am trimis i pre Menelau

s v mângâie pre voi.

33. Fii sntoi. Anul o sut pa-

truzeci i opt, în cincisprezece zile

aie lunei lui Csantic.

34. Trimis-au i Romanii la ei

carte aa scris; CVINT Memie, i
Tit Manilie btrânii Romanilor, po-

porului Iudeilor, bucurie.

35. Cele ce Lisie ruda împratu-

lui v'a îngduit vou, i noi le în-

gduim.
36. Iar pentru cele ce a judecat

s se aduc ia împratul, trimitei

pre eirievâ îndat, care s vaz de-

spre acestea, ca s aezm precum

se cuvine vou, c noi venim la

Anfiohia.

37. Drept aceea grbii, i trimi-

tei pre careva, ca i noi s tim
ce voii.

38. Fii sntoi. Anul o sut pa-

truzeci i opt, zile cincisprezece, ale

lunei lui Csantic.
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CAP. 12.

Biruinele lui Iuda Mapaveul. Iuda ba-

tând multe ceti i învingând pre nea-

muri primprejur ; mare învingere face
asupra lui Gorg/tie i a lui Timoteiu;
iar czând i unii dintre Evrei, cari

adusese daruri la idoli, Iuda rânduiete
s se aduc jertfe pentru dânii.

Dup ce s'au îâcul legturile ace-

stea, Lisie s'a dus la împratul;

iar Evreii petreceau întru lucrarea

pmântului.

2. îns pov {tutorii otirilor cei ce

erau pre locurile acelea : Timoteiu

i Apoîonie al lui Gheneu, înc i
leronim i Dimoîon, i aîar de a-

cetia Nicanor rnai marele Kiprului,

nu'i lsau pre ei s petreac în pace

i în linite.

3. i lopienii rutate ca aceasta

au fcut, c au îndemnat pre Evreii,

carii lcuiau cu ei, ca împreun cu

muierile i cu pruncii s intre în

corbiile cele gtite de ei, ca i cum
nici o vrjmie rt'ar îi între ei.

4. Deci dup rspunsul cel de

obte ai cetii, au ascultat i ei,

vrând ca s fie în pace, i neavând

nici o bnuial, i mergând cu co-

rbiile i-au înnecaf, fiind ei nu mai

puin ca la dou sute.

5. Iar înelegând luda rutatea ce

s'a fcut celor din neamul su, po-

runcind brbailor celor ce erau cu

sine,
'

6. i chemând pre judectorul cel

drept Dumnezeu, a mers asupra u-

cigtorilor frailor si, i a aprins

noaptea limanul, i corbiile le-a

ars i pre cei ce fugise acolo, i-â'

omorît. *

7. i oraul fiind închis, s'a în-

tors ca s vie a doua oar, i toat

poliîiea îopienilor de tot s o desr-

dcineze.

8. i înelegând cum c i cei din

Iamnia vreau s fac asemenea Iu-

deilor celor ce lâcuiau la ei,

;
9. i nvlind asupra Iamniteni-

' lor noaptea, a aprins vadul cu co-

j

rbiile, cât se vedeâ strlucirea îla-

i crii în Ierusalim, departe de dou
|
sute i patruzeci de stadii fiind.

10. i ac acolo mergând nou sta-

dii, i fcând cltorie asupra lui

Timoteiu, au nvlit Aravii asupra

lui, nu mai puin de cinci mii i
cinci sute clrei.

11. i fcându-se rsboiu tare, i
cu ajutorul lui Dumnezeu biruind

cei ce erau cu Iuda, i împuinân-

du-se Aravii Nomadii s'au rugat de

Iuda s le dea lor dreapta, fg-
duind c'i vor dâ dobitoace, i în'ru'

celelalte îi vor folosi.

12. Iar Iuda socotind cu adevrat

c întru multe îi vor fi de folos, le-

a dat pace, i primind dreptele s'au

dus la corturile lor.

13. i au nvlit i asupra unei

ceti cu pod tare i cu ziduri în-

cunjurat, în care multe felurL.de

neamuri locuiau, creea numele îi era

j

Caspin.

j
14. Iar cei din luntru ndjduind

! în triea zidurilor i în mulimea

bucatelor ce'i strânsese, mai moale

se purtau suduind pre cei ce erau

cu Iuda, i blesfemându'i i grind

cele ce nu se cuvin.

15. Iar cei ce erau cu Iuda che-

mând pre Pufernicut lumii cel mare,

care fr de berbeci i fr unelte

au surpat zidurile Ierihonului, pre

vremiîe lui Isus, au nviit ca nite

hiare asupra zidului.

16. i cu voea lui Dumnezeu luând

cetatea, nepovestit junghiere au f-

cut, cât lacul cel de lâng cetate,

care de dou stadii era de ist, plin

de curgerea sângelui se vedea.

17. i de acolo mergând apte

sute i cincizeci de stadii, au sosit

în Haraca la cei ce se zic Iudei

Tuvieni.

12- 15. Îs. Navi 6, 20.
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Î8. Ci pre Timoteiu nu 1-a apucat

în locurile acelea, care fr de nici

o isprav s'a fost întors dela tocu-

rile acelea, lsând paz de otire

întru oarecare loc foarte tare.

19. Iar Dositeiu i Sosipatru din

povuitorii cei ce erau cu Macaveiu,

mergând au omorît pre pzitorii cei

lsai de Timoteiu mai muîfi decât

zece mii de brbai.

20. Iar Macaveiu puindu'i în rând

otirea sa, i-a pus pre ei preste cete,

i a plecat asupra Itiî Timoleiu, care

aveâ cu sine o sut i douzeci de

mii de pedestrai i o mie i cinci

sute de clrei.

21. Deci înelegând Timoteiu de

venirea lui luda, a trimis muierile i
pruncii i cealalt avere la locul ce

pe chemâ Camion, penfruc îoarte

anevoe se pufeâ încunjurâ, i nu

lesne pufeâ a se apropiâ el pentru

strâmtoarea tuturor locurilor.

22. Deci mai întâiu ivlndu-ss cea-

ta lui luda, s'au îngrozit vrjmaii,

i s'au înfricoat de faa celui ce

toate le vede, i s'au pornit a fugî,

care cum pufeâ, încât de multe

ori ei dintre ei s'au fost vfmând,
i cu ascuiturile sbiilor s'au fost

tind,

23. Iar Iuda gonindu'i foarte tare,

tind pre spurcaii aceia, a omorît

ca la vro treizeci de mii de brbai.

24. Iar Timoteiu a czut despre

partea lui Doiieiu i a lui Sosipa-

tru, i se rugâ cu multe rugciuni

s'l sloboaz viu, penfruc pre ai

multora din Iudei prini i frai îi

avea, cari vor fi uitai de va pieri ci.

25. i cu multe îegându-se el îna-

intea lor, cum c pre toi aceia ne-

vtmai îi va întoarce, 1-a slobozit

pre el, pentru mântuirea frailor.

26. Iar Iuda mergând asupra Cr-
nuri', i asupra Âfargationuîui, a

omorît douzeci i cinci de mii de

oameni.

27. i dup fuga i pierderea a-

cestora, a tbrî! Iuda asupra Eîro-

nulul, care era cetate tare, întru care

lcuiâ Lisie i mulime de fot felul

de neamuri; iar înaintea zidurilor

stau voinici brbai, carii vitejete se

bteau, acolo arme multe i sgei
erau puse.

28. Ci chemând pre cel Puternic,

care cu trie zdrobete puterea vrj-

mailor, a luat cetatea supt mâinile

sale, t din cei ce erau în luntru,

a omorît ca vr'o douzeci i cinci

de mii.

29. i mergând de acolo, a n-
vlit asupra cetii Schifilor, care erâ

departe de Ierusalim ase sute de

stadii.

30. Iar Evreii cei ce lcuiau acolo,

mrturisind dragostea, care aveau

ctre ei Schifipolitenii, i cum c i
în vremile cele nenorocite, blânzi

le-au fost lor,

31. Mulmindu-le lor, i-au în-

demnat, ca i de aici înainte s fie

buni cu neamul, i au venit la Ieru-

salim, când se apropiâ srbtoarea
sptmânilor.

32. Iar dup praznicul cincizeci-

mei, au pornit asupra lui . Gorghie

mai marele Idumeii. >
33. i au ieit cu trei mii de pe-

desfri i cu patru sute de clrei.

34. i btându-se, s'a întâmplat

de au czut puini din Iudei.

35. Iar oarecare Dositeiu dintre ai

lui Vachinor, clre i brbat tare,

a prins pe Gorghie, i iindu'l de

vemânt îl aducea pre el vitejete,

vrând viu pre blestematul acela s'l

aduc rob; iar unul din clreii Tra-

chilor viind asupr'i i îovindu'l

preste umr, Gorghie a scpat în

Marisa.

36. Iar cei ce erau cu Esdrin mai

mult btându-se i osfenindu-se,

Iuda a chemat pre Domnul s'i fie

ajutor i povuitor rsboiului.
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37. începând cu glas printesc i
cu cântri strigând; i glas înlând,

fr de veste a nvlit :

- asupra oti-

rilor Iui Gorghie, i i- a înfrânt.

38. Iar Iuda luând otirea s'a dus

în cetatea Odolam, i sosind zioa a

aptea, s'a curit dup obiceiu, i
a petrecut acolo ziua sâmbetei.

39. Iar a doua zi au venit cei ce

erau cu Iuda, precum s'a fost rân-

duit, ca s ridice trupurile celor o-

morîi, i s le aeze cu rudeniile

în printelile mormânturi.

40. i a aflat supt hainele fiec-

ruia din cei mori lucruri sfinjife

idolilor Iamniei, de care opreâ legea

pre ludei, i tuturor vdit lucru a

îost, cum c pentru aceast pricin

au czut acetia.

41. i foi binecuvântând pre Ju-

dectorul cel drept, pre Domnul, cel

ce arat cele ascunse.

42. i întorcându-se la rugciuni,

s'au rugat pentru pcatul ce s'a f-

cut, ca de fot s se tearg. Iar vi-

teazul Iuda a îndemnat mulimea ca

,

s se' pzeasc pre sine fr de p-
cat, vzând cu ochii cele ce s'au f-
cut pentru pcatul celor ce mai na-

inte au czut.

43. i fcând gtire dup num-
rul brbailor, dou mii de drahme
de argint a trimis în Ierusalim, s
aduc jertf pentru pcat, foarte bine

i cuvios socotind de învierea mor-

ilor. ^

44. C de n'ar fi avut ndejde cum
c vor învieâ cei ce mai înainte

au fost czut, deert i de râs lu-

cru ar fi a se rugâ pentru cei mori.

45. i a vzut cum c celor ce cu

bun cucernicie au adormit, foarte

bun dar le este pus.

46. Drept aceea, sfânt i cucernic

gând a fost, c a fcut curenie
pentru cei mori, ca s se slobo-

zeasc de pcat.

40. R 2„Lege 7, 25.

CA P- 13.

Despre moartea lui Menelau i despre

pacea lui Antioh cu Iuda.

In
anul o sut patruzeci i nou

au îneles cei ce erau cu Iuda, cum
c vine Aniioh Evpator cu mulime
asupra Iudeii.

2. i împreun cu el Lisie epi-

tropul, care erâ mai mare peste trebi,

fiecare având otire elineasc pe-

destrai o sut i zece mii, i c-
lrei cinci mii i trei sute, i ele-

fani douzeci i doi, i care pur-

ttoare de seceri trei sute.

3. i s'a amestecat cu ei i Me-

nelau, i cu mult înelciune în-

demn pre Antioh, nu de mântuirea

patriei gândind, ci ndjduind c'l

va pune cpetenie.

4. Ci împratul împrailor a în-

frîtat mâniea lui Antioh asupra ce-

lui pctos, i artând Lisie cum
c acesta este pricina tuturor r-
utilor, a poruncit precum este o-

biceiul într'acel' loc, s'l piarz du-

cându'l în Veria.

5. i erâ în locul acela un turn

de cincizeci de coi de înalt plin de

cenue, i acesta aveâ o unealt

cu meteug fcut de se plecâ în

toate prile i alunec în cenue.

6. Aicea se aruncau toi cei ce e-

rau furi de cele sfinte, sau i cu

alte ruti mari vinovai.

7. Cu aceast moarte s'a întâm-

plat a muri cel frdelege Menelau,

nici îngropciune aflând.

8. Foarte cil dreptate, fiindc multe

pcate fcuse asupra jertfelnicului,

a cruia focul i cenua erau cu-

rate, în cenue a luat moarte.

9. Iar împratul cu gândurile prea

varvar veneâ, ca mai rele s iac
Iudeilor, decât în zilele tatlui su
s'au fcut.

10. i înelegând Iuda acestea, a

poruncit poporului, ziua i noaptea
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s se roage Domnului, ca precum

de alfe ori, aâ i acum s ajute.

11. Celor ce de lege i de patrie

i de sfânta Biseric vor s se lip-

seasc, i pre poporul, care alunei

puin a rsuflat, s nu'i lase s îie

supus neamurilor celor hulitoare.

12. i toi împreun îcând acea-

sta, i rugând pre milostivul Dum-
nezeu cu plângere i cu ajunuri i
cu cdere pre faa sa în frei zile

neîncetat, î-a mângâiat pre ei luda,

i le-a poruncit s se gteasc.
13. Iar luda împreun cu cei mai

btrâni s'a sftuit, ca mai 'nainte

de ce va intra otirea împratului

în Iudeia, i vor birui cetatea, s
le ias înainte, i cu ajutorul Dom-
nului s aleag lucrul.

14. Deci dându-se purtrii de gri-

je celui ce au fcut lumea, i îndem-

nând pre cei ce erau cu el ca br-
btete s se nevoiasc pân la

moarte pentru legi, pentru Biseric,

pentru cetate, pentru patrie i pen-

tru politie, i a pus tabra împre-

jurul Modinuîui.

15. i dând la ai si semnalul:

biruina lui Dumnezeu, cu voinici

prea buni alei a lovit noaptea ta-

bra asupra curii împrteti, i a

omorît ca la vreo patru mii de br-

bai, i pre cel ce era mai mare

presle elefani cu toi ai si.

16. Mai pre urm dup ce a um-

plut tabra de fric i de turburare,

s'a întors cu bine.

17. Iar aceasta s'a fcut când se

lumin de ziu, ajutându'i lui aco-

perirea Domnului.

18. Iar împratul îndat cum a

gustat îndrznirea Iudeilor, cu me-

teug a ispitit locurile.

19. i apropiindu-se asupra Vef-

suriei, care erâ paz tare a Iudei-

lor, se biruiâ, se btea i scdea.

20. Iar luda celor dinluntru le

trimiteâ cele de lips.

21. Iar oarecare Rodocos din ta-

bra Iudeilor a spus vrjmailor
tainele, i cercându-se s'a prins i
s'a închis.

22. Iar împratul a doua oar a

avut cuvânt cu cei ce erau în Vef-

sura, i dreapta dându-le s'a dus,

i s'a lovit cu cei ce erau cu Iuda,

i a fost biruit.

23. Deci înelegând cum c s'ar

fî sculat asupr'i la Aniiohia, Fiiip,

pre care îl lsase mai mare preste

lucruri, s'a turburat, i rugându-se

de Iudei s'a supus lor, i a jurat

pre toate cele drepte, i împcân-
du-se a adus jertf, i a cinstit Bi-

serica, i locul l-a miluit.

24. i pre Macaveiu i-a îmbri-
at, i l-a lsal mai mare dela Pto-

îomaida pân la domnia Gherine-

nilor.

25. i de acolo a venit la Pfolo-

maida, iar Ptoîomaidenilor greu le

prea pentru tocmelele împciuirii

aceea, mâniindu-se, ca nu cumva
s strice Iudeii legtura.

26. Atunci a intrat în divan Lisie,

i a spus lot lucrul, i i-a aezat

i i-a potolit i i-a fcut cu voie

bun, dup aceea s'a întors la An-

tiohia; aâ a fost purcederea i în-

toarcerea împratului.

CAP. 14.

Necredina lui Nicanor\ ascunderea lui

Iuda i moartea vitejasc a lui Razia,

Iar dup trecere de trei ani a în-

eles Iuda i cei ce erau cu el,

cum c Dimitrie al lui Seleuc tre-

când prin vadul Tripoliei, a venit

cu mulime tare i cu corbii.

2. i a cuprins ri, omorînd pre

Antioh i pre Lisie epitropul lui.

3. Iar oarecare Alchim, care fu-

sese Arhiereu, i de bun voie se

spurcase în vremile amestecturii,

socotind c n;ci într'un chip nu este
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lui mântuire, nici mai mult intrare

la sfântul jertfelnic,

4. A venit îa împratul Dimiirie

în anul o sut cincizeci i unul, a-

ducându'i lui coroan de aur i li-

nie, i afar de acestea i flori, care

se preau a fi ale Bisericii, i în ziua

aceea a avut linite.

5. i aflând vreme bun nebuniei

sale, chemându'l Dimttrie îa sfat, i
întrebându'î, cu ce voie i sfat se

afl Evreii?

6. El la acestea a rspuns : Evre-

ilor, carii se chiam Asidei, pre carii

îi povfuete Iuda Macaveiu, le pîacc

a aveâ rsboiu, i se înperechiaz,

i nu las s aib împria pace

7. Pentru aceea i eu lipsit de

mrirea cea printeasc, adic de

Arhierie, am venit acum aici.

S. Intâiu: foarte bine gândind de

cele ce se cuvin împratului, iar a

doua pentru binele cetenilor mei

socotind, cci cu rutatea celor ce

mai'nainte i-am zis, tot neamul no-

stru mult se asuprete.

9. Deci fiecare dintr'acesfea cu-

noscându-le tu o împrate, fie'ji mil
de ar i de neamul nostru cei ce

primprejur st, i'l ajut pentru iu-

birea de oameni, care ai ctre foi.

10. C pân va îî luda, nu. este

cu putin s fie lucrurile în pace.

11. i dup ce a zis el unele ca

acestea, îndat ceilali prietini a-

vând vrjmie asupra lui Iuda, mai

mult au ajâ|at pe Dimitrie.

12. Deci Dimitrie îndat chemând
pre Nicanor, care er mai mare pre-

ste eleîan(i, i îcându'l pov|uitor

preste Iudeia, l-a trimis acolo.

13. Dându'i porunci, ca i preluda

s'I omoare, i pre cei ce sunt cu

el s'i risipeasc, i s puie pre Al-

chim Arhiereu Bisericii cei prea

mari.

14. Iar neamurile» care din ludeia

fugise de Iuda, ca humele se ame-

stecau cu Nicanor, nenorocirile i
primejdiile iudeilor ale sale noro-

ciri prându-îe a îî.

15. iar auzind de venirea Iui Ni-

canor i de adunarea neamurilor,

presrându-se cu pmânt, s'a rugat

celui ce pân în veac au întemeiat

pre poporul su, i cel cc pururea

artat au aprat partea sa.

16. Si poruncind povâtiilorul, în-

dat a purces de acolo, i s'au lo-

vit cu ei îa satul Dessau.

17. Iar SiiTion Sratele lui Iuda s'a

fost lovit cu Nicanor, dar s'a spe-

riat de venirea cea fr de veste a

vrjmailor.

18. Ins Nicanor auzind vitejia

celor ce erau cu îuda, i brbien.
care aveâ în btile cela pentru pa-

trie, s'a temut s se ispiteasc prin

vrsare de sânge.

19. Pentru aceea a trimis prenPo-

sidonie i pre Teodot î pre Mafa-

tia ca s deâ i s primeasc drep-

tele.

20. i mult sfat f când u-ss pentru

acestea, i povuitorul poporului

vorbind cu mulimea, toi împreun
au voit ca s fac pace.

21. i au rânduit zi, întru care de

osebi s vie la m loc, i viind

dela fiecare trimii, '.multe scaune

li s'au pus.

22. Iar îuda rânduise oameni ar-

mai gata în locuri de treab, ca

nu cumva vrjmaii fr de veste

sa fac vre un lucru ru, i vorba

cea de obte ce s'a czut, a fcut.

23. Iar Nicanor rmâind la Ieru-

salim, nici un lucru fr de caic n'a

fcut, i gloatele cele ce se adunase

ca turmele, le- a slobozit.

24. i aveâ pre Iuda pururea îna-

intea ochilor, din inim iubindu'l,

25. i l-a rugat s se însoare i
s nasc fii, i s'a însurat i a trit

în linite viea de obte.

26. Iar Alchim vzând dragostea
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ior, care aveâ unul ctre altul, i
pacea, a venit la Dimifrie l a zis:

cum ca Nicanor lucruri împrotiv-

nicc împratului gândefe, c pre

luda vrjmaul împriei l a ales

s fie în locul lui dup dânsul,

27. Izr împratul umpiându-se de

mânie i înfrâtându-se de pâri, vrj-

mete a scris lui NiCtnîor, zicând:

cum cS greu este Iui a sufcrî leg-

tura, i îi porunceîc ca pre Maca-

veiu curând s'l trimit' legal la An-

iiohia.

28. i sosind acestea la Nicanor,

s'a mâhnit, i cu greu îi era a strica

legtura cea fcut, ndcându'i nici

cf sirembtale brbatul acesta.

29. Ci fiindc împioirva împra-
tului nu se putea putie, cerc pri-

lej, cu meteug aceasta s se s-
vârascS,

30. Iar Macaveiu vSzând pre Nica-

nor mm aspru rspunzându'i lui, i
petrecerea cea obinuit mai sl-

batic gvându-o, a socotit, cum c
nu este spre bine asprirea aceasia,

i strângând nu puini dinir'ai si,

s'a ascuns de. Nicnnor.

31. Deci cunoscând el, c brba-
tul ca un viteaz a cunoscut vicle-

ugul, s'a dus fa marea si dania

Biseric, când aduceau preoii jert-

fele cele cuvioase, i a poruncit s'î

deâ pre brbatul acesta.

32. Iar ei s'au .jurai, zicând: c
pre cel ce'i caut, nu iiu unde este;

înfinzând dreapta spre -Biseric.

33. Iar el acestea au jurat : de

nu'mi vei dâ mie legat preluda, a-

ceast cas a lui Dumnezeu câmp
o voîu îace, i jertfelnicul îl voiu

spa, i aici voiu face lui Dionisie

Biseric vestit.

34. i dupfv ce a zis acestea, s'a

dus, iar.preojii înh'nzând mâinile c-
tre cer, chemau pre aprtorul cel

deapururea al neamului nostru, zi-

când acestea:

35. Tu Doamne cel ce de nimic

n'ai lips, bine ai voit s se fac

Biseric lcaului tu întru noi.

36. i acum sfinte a toat sfine-

niea Doamne, pzete pân în veac

nespurcat Casa aceasia, care de

curând s'a curit, i astup toat

gura nedreapt.

37. Iar oarecare anume Razis din

btrânii lerusaiirnneniior, care era

brbat iubitor de cetate i cu nume
bun, cât pentru bunvoin ce a-

veâ, printe Evreilor se chem.
38. Pentruc în vremile cele mai

dinainte ale neamesfecri! erâ pur-

tând judecata Evreilor, i trupul i
sufletul pentru evreime i'l pusese

cu foaia* nevoitija.

39. Deci vrând Nicanor s arate

ura sa, care avea c8tre Evrei, a tri-

* rnis mai muli decât cinci sule, s'l

prinz.

40. C socoieâ cum c de va prin-

de pre aceia, foarte mare nevoe va

face Evreilor.

41. i mulimea vrând ca s ia

turnul, btea în ui si poruncea s
aduc foc s aprinz uile, i când

erâ mai prins,' el singur pre -sine

s'a junghiat cu sabiea. *

42. Vrând mai bine s moar cu

cinste, decât pgânilor s >s.e su-

pue, i împrotiva cinstei sale sS

pa ocri nevrednice.

43. Ci pentru grab nu s'a Reme-

rtî bine a se junghi, i mulimea

nvlind pre use înluniru, iar el

alergând pre zid, vitejete s'a arun-

cat pre sine ia mulime brbtete.
44. Iar mulimea de jos curând

dându-se înapoi, ca s fac loc c-
derii lui, a czut tocmai pre foaie.

45. i fiind înc viu i înfierbân-

tat, s'a sculat cu mâinile, iar sân-

gele din e! curgea ca ipofeie, i
greu rnindu-se, a alergat trecând

printre mulime.

48, i stând pre o piatr despi-
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cal dup ce i-a curs fol sângele,

i-a scos matele, i prinzându-le cu

amândou mâinile, le-a aruncai spre

mulime, i rugându-se celui ce st-

pânete presle viea i preste duh,

ca acestea iar s i le deâ, în-

lr'acesl chip s'a mutai.

CAP. 15.

luda pierde pre Nicanor i mulime
din otirea lui, i poruncete sa taie

capul i mâinile lui Nicanor celui mort,

i s le spânzure in Ierusalim spre
pomenirea puterii cei Dumitezeeti.

Iar Nicanor înelegând, cum c cei

ce erau cu Iuda suni în locurile

cele dimprejurul Samariei, a fcui

sîal, ca în ziua cea de odihn, fr
de nici o fric s deâ rsboiu asu-

pra lor.

2. Iar Evreii, cari de nevoie mer-
*

geau cu el, ziceau: nicidecum aâ
slbticete i varvaricete s'i

pierzi, ci cinstete ziua aceea, pre

care mai 'nainle o au sfinit i o au
cinstit cel ce vede toate.

3. Iar de trei ori spurcatul acela

pgân, a întrebat: au este în cer pu-

ternic, carele s fî poruncii a sei-

neâ ziua sâmbelelor?

4. i ei rspunzând, au zis: Dom-
nul cei viu acela este puternicul cel

din cer, carele au poruncii s nu

lucrezi în ziua a aptea.

5. Iar celall a zis: i eu sunt pu-

ternic pre pmânt, care poruncesc

a lua arme i a plini lucrurile înv

pârâtului, îns n'a dobândit ca s'i
poal pHnî rul su sfal.

6. Deci Nicanor cu toat sume-

tia înlându-se, socoteas fac bi-

ruin de obte asupra lui luda.

7. Iar Macaveiu neîncetat cu toat

ndejdea credeâ c va aveâ ajutor

deia Domnul.

8. i îndemna pre cei ce erau cu

sine s nu se sperie de venirea nea-

murilor, ci aducându'i aminte de

cele mai dinainte ajuloare, care s'a

fcut lor din cer, i acum s atepte

dela cel Alolputernic biruin i a-

jutor.

9. i'i mângâiâ pre ei din lege i
din proroci, aducându-le aminte de

râsboaiele, care mai 'nainle le-a fost

fcut, mai cu osârdie pre ei i-a îm-

brbtat.
10. i aâ mtrâtându'i pre ei cu

mânie, împreun îe-a artat, cum c
neamurile n'au inut legtura, i au

clcat jurmânlul.

11. i pre fiecare dintr'înii nu

atâta cu scuturi i cu arme îi în-

trea, cât cu cuvinte foarte bune îi

îndemn, spuindu-le vis vrednic de

credin, prin care pre toi i-a ve-

selit.

12. Iar vederea visului înlr'acest

chip era: cum c Onia, cel ce fu-

sese Arhiereu, om bun, cuvios, cu-

cernic la fa( i cu obiceiuri bune,

i la vorb cuvios, care din prun-

cie s'a fost nevoit întru oale lucru-

rile faptei bune, acesta cu mâinile

întinse se rug pentru oal aduna-

rea Evreilor.

13. Dup aceasta s'a artat un

brbat cu crunlee i cu mrire mi-

nunat, i prea cuvioas mrire erâ

împrejurul lui.

14. i cum c a rspuns Onia

i a zis: acesta este iubitorul de

frai prorocul lui Dumnezeu leremia,

care mult se roag pentru popor

i pentru sfânta cetate.

15. i cum c leremia a întins

dreapta i a dat lui Iuda sabie de

aur, i dând i-a zis acestea:

16. lâ aceast sfânt sabie, care

este dar deia Dumnezeu, prin care

vei surp pre vrjmai.

17. Deci mângâindu-se cu aceste

cuvinte foarte bune ale lui Iuda, care

inimile voinicilor i spre vîrtute le

putea aprinde i a ie îmbrbtâ, Ja

socotit s nu tbrasc, ci vitejete
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s nvleasc i brbtete s se

apuce i s se baf, ca s se a-

leag lucrul; pentruc i cetatea i
sh'nfele i Biserica st în primejdie.

18. Iar de muieri i de prunci i
de frai i de rudenii mai puin
grije aveâ; iar frica cea mai mare

i cea mai dintâiu era lor, pentru

sfinita Biseric.

19. Ins cei ce erau în cetate, foarte

îngrijii erau iiurburafl pentru cei

ce erau s deâ rsboiu.

20. i toi acum ateptau jude-

cata ce va s fie, i dup ce s'au

apropiat vrjmaii i otirea s'a

rânduit, i elefanii în loc bun s'au

aezat i cirimea în cornuri s'a

pus.

21. Iar Macaveiu vzând venirea

mulimei i gâlirea armelor cea de

multe feluri i slbticirea hiare-

îor, a întins mâinile spre cer i s'a

rugat Domnului i pzitorului celui

ce face minuni, cunoscând c nu

în arme este biruina, ci precum el

însu judec, d celor vrednici bi-

ruin.
22. i rugândtvse, aa a zis: tu

Doamne ai trimis pre îngerul tu
în zilele tui Ezechia împratului Iu-

deii, i a ucis din tabra lui Sena-

hirim Ia o sul i optzeci i cinci

de mii.

23. i acum Stpânitoruîe a! ce-

rurilor, trimite înger bun înaintea

noastr, care s fie spre fric i
spre cutremur.

24. Ca de mrirea braului tu s
se înfricoeze cei ce cu hul vin

asupra sfântului tu popor, i ace-

stea zicând, a încetat.

25. Iar Nicanor i cei ce erau cu

el, cu trâmbie i cu cântece veneau.

26. Iar Iuda i cei ce erau cu el,

cu chemare i cu rugciuni au dat

rsboiu cu vrjmaii.

27. i cu mâinile otindu-se, iar

cu inimile rugându-se ctre Dum-

nezeu, au aternut nu mai puin de

cât treizeci i cinci de mii, toarte

veselindu-se de aceast mrea a-

râlare a lui Dumnezeu.

28. Iar încetând dela rsboiu i
cu bucurie întorcându-se, au cuno-

scut cum c Nicanor cu toate ar-

mele sale a czut.

29. i fcându-se strigare i lur-

burare.bine au cuvântat pre cel pu-

ternic cu glas printesc.

30. i a poruncit luda cel ce în

tot chipul era gala i cu trupul i
cu suttetul a murî pentru ceteni,

i cu vârsta sa a pzit bunvoina
ctre cei de o lege, ca s taie ca-

pul lui Nicanor, i mâna cu um-
rul s le aduc în Ierusalim.

31. i dup ce a sosit acolo i
chemând pre cei de o lege cu sine,

i pre preoi înaintea jertfelnicului

puindu'i, a chemat pre cei ce erau

în ectue.

32. l îe-a artat capul spurcatu-

lui Nicanor i mâna celui ru hu-

litor, care cu sumeie o a fost în-

tins asupra Casei cei sfinle a Atot-

puternicului.

33. i limba rului credincios Ni-

canor a poruncit s o taie i s o

fac buci mrunte, i s o deâ pa-

srilor; iar cele de rspltirea nebu-

niei în preajma Bisericei, s le spân-

zure.

34. i toi cutând la cer, au bine

cuvântat pre Domnul Dumnezeu, zi-

când: bine este cuvântat cel ce au

pzit locul seu nespurcat.

35. i capul lui Nicanor l-a spân-

zurat la cetue, ca s'l vaz toi,

i s cunoasc cum c este ade-

vrat semn al ajutorului Iui Dum-
nezeu.

36. i au aezat toi cu porunc
deobte, ca nicidecum s nu lase

neînsemnat ziua aceasta;

37. Ci serbarea ei s fie în ziua

a treisprezecea a lunci a douspre-
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zece, care sirienete se zice-Adar,

cu o zi mai 'nainle dt ziua lui Mar-

doheu.

38. Deci cele 02 au fost pentru

Nisanor, aa s'au întâmplat, i din

vremile acelea au stpânit Evreii ce-

tatea, iar eu aici voiu face sfârit

cuvântului.

39. i de este bine întocmit i
cum se cuvine, aceasta i eu am

vrut; iar de este prostete i de mi-

jloc, aceasta de ajuns îmi este mie.

40. C precum lot vin singur a

beâ, sau iot ap, împrotivnic lucru

este; ci în ce. chip vinul amestecat

cu ap este dulce i desîteaz, aâ
i aezarea cuvântului cu întocmi-

rea sa veselete urechile celor ce

citesc, iar aici s lie sfâritul.

CARTEA A TREIA A MACAVEILOR

CAP. 1.

Ptolomeu Filopator vrea s nvleasc
în Sfânta Sfintelor, i mare furburare

se face în Ierusalim:

Tar Filopator înelegând de!a cei

lce s'au întors, cum c Ântioh a

luat locurile cele desupt stpânirea

sa, a poruncit tuturor puterilor saie,

pedestrailor i clreilor s se

strâng.

2. i luând cu sine pre sora sa

Arsinoi, a m^rs pân ia locurile cele

despre Rafian, unde erau tbrîi
cei ce erau cu Antioh.

3. Iar oarecare Teodoî gândind

s foc viclenie, a luat din armele

Iui Ptolomeu. care mai 'nainte fu-

sese încredinate lui, cele mai tari,

i s'a dus noaptea în cortul lui Pto-

lomeu, ca ei singur s'l omoare pre

el, i într'aresî chip s se 'risipea-

sc rsboiul.

4. Ci pre "acesta 1-a scos Dositeu

cel ce se zicea al Tui Drimil, csre

de neam era Judeu, iar dup aceea

i-a schimbat legea i s'a înstrei-

naf de ctre dogmele cele printeti,

acesta a fcut s se culce în cor-

tul lui un necunoscut, cruia i s'a

întâmplat de a pit el patima a-

celuia.

5. Iar dup aceea fcându-se rs-
bosu tare, i lucrurile mai tari fiind

la Antioh, Arsinoi umbla i rugâ

pre osiai cu jale i cu lacrmi, cu

prul despletit, ca i pre - sine i
pre pruncii si i pre muierile, sale,

brblete s le ajute, fgduind c
celor ce vor birul, fiecruia va dâ

dou mnale de aur.

6. i aâ s'a întâmplat de muli

vrjmai au pierit în btaie, i muli

s'au i robit.

7. Iar dup ce a biruii viclcugul

acela, a socotit s mearg în ce-

tile cele mai de aproaps, ca s
Ic mângâe, i dup ce a fcut acea-

sta, i a împrit daruri capitilor,

a fcut pre cei supui ai si s fie

cu inim" bun. -

8. Iar Iudeii trimiând Ia el din

btrânime i dela cei mai de frunte,

ca s i se închine, i s'i duc da-

ruri; i s i se bucure de cele ce

i s'a întâmplat; i se întâmplar c
i el a fost gata ca în cât mai cu-

rând s mearg la ei.

9. i dup ce s'a dus la Ierusalim,

a jertfit prea marelui Dumnezeu, i
a dat daruri, i din ce era prilej,

oare ce locului fcând.

10. i viind la loc, i cu sârgu-
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in i cu bun cuviin minunân-

du-se i mirân.du-se de rânduiala

cea bun a Bisericii, a gândii, s
se sftuiasc, s intre în Biseric.

11. Iar ei zicând: cum c nu se

cade a se face -aceasta, c nu nu-

mai celor din neamuri nu este slo-

bod, ci nici luîuror » preoilor, fr
numai Arhiereului, care pre foi po-

vuîele, ci i.acestuia odat într'un

an, iar el nicidecum n'a vruf s
ascuîle.

12. Ci mcar de s'a i cefil înaintea

iui legea, iot n'a încetat a nu intra,

zicând,: c trebuie s intre, i m-
car de *ei sunt îips*|l de aceast

cinste,, eu nu trebuie s fiu lipsit,

l i-a ÎJtîtrebji: penSruce intrând el

prin toat Biserica, nimeni din cei ce

arau racolo nu i-a oprit?

.13. i oarecare nsgândind mai'na-

inte, zice: ru s'a fcut aceasta; iar

el a zis: când se face aceasta pen-

tru vre-o pricin, au to! mivoiu in-

tra -oul Ori vreau ori nu vreau ei.

14. Iar prtojii cu toate vestmintele

îmbrcai czându'i înainte, se rugau

prea marelui Dumnezeu s ie ajute

la aceast nevoie ce li s'a întâm-

plat, i s întoarc pornirea râului

nvlitor, i de strigare cu plâns

umpiând Biserica, iar cei ce erau

în ceiate turburându-se, au srit ne-

tiind ce se face.

15. i fecioarele cele închise în

cmri cu cele ce le-au nscut s'au

pornit, i cu cenuei cu prafpre-

srându'i capetele, de suspinuri i
de piânsuri au umplut uliele.

16. i cele de curând adunate,

din cmrile cele spre întâmpinare

rânduite, lsând ruinea ce li se cu-

veneâ, degrab au alergat în cetate.

17. Iar mumele i doicele lsând

pruncii cei de curând nscui, în-

coace i încolo, unele prin case,

altele prin ulie fr de opreal se

1. 11. H 2 Lege 23, 3; Neem. 13, 3 ; Eire 30, 10.

; adunau la Biserica cea prea mare.

j
18. i de multe feluri erâ rugâ-

' ciunea celor ce se adunase despre

cete ce fr de cuviin cerca el s
fac.

|
19. i împreun cu acetia, cet-

enii luând îndrzneal nu'.lr sufereau*

s plineasc datul lui, care gândea;

i ci au strigat s se porneasc la

arme, i brbâtete pentru kgea p-

j

rinteasc s moar, i mare gâl-

I
ceav au îcut în locul acela.

I

20. i abia preoii i btrânii i-au

|

întors, i ia aceea stare a rug-
ciunii erau.

21. i mulimea ca mai'nainteîn-

tr'aceasta se afla rugânduse; iar

btrânii, carii erau cu împratul, în

multe chipuri ispiteau, ca s mute

gândul lui cei seme dela sfatul ce'l

gândise.

22. Iar el mai îndrzne fcân-

du-se, lsând toate, se gtea s in-

tre, cas svâreasc cele cemai'na-

inte a zis.

23. Acestea vzând i cei ce erau

cu împratul, s'au întors s se roage

cu ai notri celui ce are toat pu-

terea, ca celor ce erau acoio s le

ajute, i s nu treac cu vederea

aceast fapt frdelege i semea.
24. i de strigarea cea îndesit

i plin de durere a mulimei, ce se

adunase, strigare neînchipuit , erâ.

25. C se prea c nu numai

oamefiii, ci i pereii i pmântul
tot rsun, precum toi moarte a-

iunci^pofieau, de cât s se spurce

locul.

CAP. 2.

Rugciunea lui Simon Arhiereul i a

j
celorlali ludei ; pedeapsa lui Ptolomeu

j

i însntoirea.

Iar Simon Arhiereul înaintea Bi-

sericii îngenunchind, i cu cuviin

îniinzându'i mâinile, aa s'a rugat:

23. 2 Paralip. 16, 9; 2 Macab. 9, 5.
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ce-

ura,î a toat ic

* singur stpâ- noastr

soare, i viind în

ne rugm, vei

locul acesla s

niior, atotiitor,

ce ne pi>iiprim

r l

ru iunea

de ce! necredincios

i spurcat, care es

îndrzneal i de putere.

3. H iu eli cel ce ai fcui foaie,

i loate le stpâneti, Domn drept

|
f| cel ce judeci pre cet cc cu su-

4. tu'5XMm m fr

cui strâmbtate, între cari i uriai

erau, carii înlru vilejle i
drzneal nadjduiau, i ai pierdui a-

ducând preste ei ap nemsurat.

5. Ta pre Sodomerin cei sumei

i cuprini cu vdit i cu nespus
rutate, cu toc l cu iarb pucioas

î-ai ari, pild puindu'i celor de pre

1 1
f

10. i cu adevrat credincios i
t t

u

smerenia -i

izbvit pre ei de foarte mari nevoi.

11. lat dar acum împrate sfinte,

pentru pcatele noastre cele multe

i mari ne asuprim, i suntem su-

» Vâ

I

care ore poporul tu cel slânt pre
j

poporul tu Israii

12. i într'aceijst cdere a noa-

str, îndrzneul i spurcatul acesta

se nevoeste ca s ocrasc locul

cel sfânt, care pre pmântul acesta

l-ai |fcp numelui tu celui mrit.

3. C lcaul tu este cerul ce-

la care oamenii nu se pot

apropia ; iar de vreme ce bine ai

voii ca s aezi mrirea ia întru

ai

1 1 vl

iii*

munci ispitindu'l ai ililil puterea (a

7. i uupâ aceasta ai artat
,

tei ea t* cea mgre, când cu care i
cu mulime dc gloate gonind el pre

popor, l-d? înnecat în fundul mrii;

iar pre cei ce au crezul înlru tine,

cel ce stpâneti preste toat fp-

tura, înfrfeCji fcd Irecut, cari cimos-

mâinilor tale, le-an ludai

pre tine cel Atotjiitor.

3. Tu împrate cel ce ai zidit a-

cest pmânt nemrginit i ne

surat, aies-ai cetatea aceasta, i ai

sfinit locul acesta spre numele *âu,

cel ce de nimic lips nu ai, i 1 m
mrit cu artare luminat, înfrin-

duT pre el spre slava marelui i
prea cinstitului l?y nume.

i

I

face izbând asupra noa

acetia,

cei spurcai ne pedepsî pre noi, ca

s nu se laude cei frdelege Intru

inSnica îor, nici s se veseleasc

înlru trufia limbii lor, zicând: noi

am clcat Casa sfineniei, cum se

c^lc casele urâciunilor.
li *

\

sipete grealeie noastre, i arai

mila ta în ceasul acesta, degrab s
ne întâmpine pre noi îndurrile tale,

i pune tonii în gura celor ce au

czut | s'au zdrobit cu sufletele,

-ne nou pace.

i

16. iar alotv;

cel decât toate mai

1

gduil, cum c ori când .iMlându-ne

noi dela tine, ne v^ cuprinde str?n-

\<ZZVZ Î9 t 24.2. #i

7. Eire 14, 2S,

(V H 2 Leg*? 12, U. 3 Jmpft* 8, 3

ciune, pre semeul i îndrzneul a-

cela irufa, foarte l-au btut.

17. încoace i Mco'o d^lindu'l

pre el cum se cltete trestia de

vânt, încât zceâ pre pmânt nepu-

e nimic, i
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rile slbnogife, încât nici a gri

nu puleâ, cu dreapt judecat îiind

certat.

18. Deci prietenii i pzitorii tru-

pului lui vzând acea iute blae,

care l-a apucat pre c!, temându-se

ca s nu se lipseasc l de vica,
degrab 1-jau scos afar pre el spi-

mânfafi de nespus fric.

Î9. Iar dup câlvâ vreme trezin-

du-se, nicidecum nu s'a pocit dup
acea btae, ci cuvinte amare i în-

grozitoare grind, s'a dus.

20. i sosind la Eghipet, i ado-
gând rutile cu ajutorul tovari-

lor celor osebii de toat dreptatea,

pre cari mai'nainte i-arn artat,

21. Nu numai cu acele nenum-
rate spurcciuni s'au îndestulat, ci

i îa atâta îndrznire a venit, cât

în toate locurile punea blestemuri

asupra poporului, i muiti din prie-

tini cutând ia punerea înainte a

împratului, t ei urmau voea lui.

22. C pusese întru sine împ-
ratul, ca asupra neamului s dea

hul, i ridicând la turnul cel de

lâng curte stâlp, a spat pre dân-

sul scrisoare.

23. Ca nici unul din cei ce nu

jertfesc s nu intre în capifele lor,

ci loji Iudeii s fie scrii îa popor

i s fie de slujb; iar cei ce ar

rspunde împrotiv, cu sila luându'i

s'i omoare.

24. Iar pre cei ce se scriu, s'i

însemneze i cu foc, cu semnul îui

Dionisie tiprindu-k pre trup frunz

de eder, pre carii i-a i osebit în

cea mai dinainte mrginit slobo-

zenie.

25. Ins ca s nu se vaz cum
c tuturor vrjmuete, a scris de

desupt: c de vor vrea unii dintre

ei s petreac între cei ce sunt alei

spre slujbele jertfelor, acetia întoc-

mai cu Alexandrenii s fie ceteni.

26. Deci unii din cetate urînd rân-

duelele bunei credine ale cetii,

lesne s'au dat pre sine, ca i cum
mare cinste ar dobândi petrecerea

ce vor avea cu împratul.

27. Iar cei mai mul|i cu vitejesc

suflet întrindu-se, nu s'au despr-

it de buna credinf, ci cu bani r-
scumprându'i vieaja, fr de fric

se nevoiau a scpâ dela înscriere,

bun ndejde având, c le va veni

aprare.

28. i de cei ce se deprtau dela

ei, se scârbeau, i ca pre nite vrj-

mai neamului su îi judec, i îi

lipsea de petrecerea cea de obte
i de ajutor.

CAP. 3.

Porunca împratului Ptolomeu Filo-

pator pre toi Iudeii cu muierile i
cu pruncii s'i duc la el legai s'i
piarz, i toate ale Ier s se jefuiasc.

Acestea înjeiegându-lc pgânul,

atât s'a mânieat, încât nu numai

pre cei ce lcuiau în Alexandria s'a

înfuriat, ci i celor din |ar mai cu

greu se împroiiveâ, i a poruncit

ca degrab s'i strâng pre loji în-

tr'un loc, i cu foarte rea moarte

s'i omoare.

2. i acestea gîindu-se, veste rea

asupra neamului s'a vestit la oa-

menii cei poftitori de ru, crora li

se dâ prilej a'i împlini voea, ca i
cum i-ar opri pre ei dela legile sale.

3. Iar Iudeii fr de nici o înd-
rtnicire pzeau buna voin{ i cre-

dina ctre împrai, ci pentruc

cinsteau pre Dumnezeu, i cu legea

lui se cârmuiau, osebiri fceau asu-

pra lor, i surpri, pentru care pri-

cin unora urâi se preau, i cu fap-

tele cele bune ale lucrurilor celor

drepte împodobindu'i petrecerea

lor, tuturor oamenilor plcui erau.

4. Deci, viea{a cea bun a nea-

mului, care la toi era vestit, acei

streini de neam nici într'un chip nu
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o au socotit; iar osebirea închin-

ciunii i a mâncrilor o vesteau, -zi*

când: cum c nici de împratul,

nici de puteri -ascult oamenii ace-

tia, ci sunt ri la Inim, i foarte

împrofivitori lucrurilor, i mare de-

fimare au aâat,

5. Iar Elinii cei din cetate cu ni-

mica nedreptii, vzând acea gâi-

ceav neateptat i nvlire îr
de veste asupra oamenilor acestora,

i alergturi împreun neostenite

fcâhdti'Se a Se ajuta nu puteau, c
era porunca tirneasc.

6. Gi se rugau i cu greu sufereau

gândind, c se vor schimba acestea,

pentruc nu va îî aa necercat o

adunare ca aceasta, nimic greind.

7. Iar unii vecini i prietini i cari

aveau negutorie cu ei, pre ascuns

griau cu unii, fgduindu Ie ca le

vor H credincioi, i cu toi dim-

preun îi vor apra i bucuros vor

yeni s le ajute.

8. Iar el pentru norocirea cea de

acum sumetinda-se, i necutând ia

puterea prea marelui Dumnezeu, ci

gândind c pururea într'aceia. sîat

va rmânea, scris-a asupra Jgr car-

tea aceasta:

9. împratul Ptoîomeu Fiîopator,

povuitoruiui de otire, i oslailor

qelor ce sunt în Eghipet i ori în ce

loc, bucurie i sntate i eu înc
sunj,. sntos, i lucrurile noastre.

10. Dup ce otirea noastr cea

trimis în Asia, de care tii i voi,

cu ajutorul dumnezeilor, i cu vite-

jia noastr dup cuvinte foarte bun

sfârit a avut; drept aceea am so-

coti!, ca nu cu sila aromelor, ci eu

blânde(e i cu smult iubire de oa-

meni s aplecm neamurile cele ce

lcuesc în Kilo-Siria i în pinichia,

i bine s Ie fac cu bucurie.

îl. i copitilor celor 'de' prin

ceti împriodu-le venituri multe,

mers-am i la Ierusalim, suindu-ne

A TREIA

s cinstim Biserica celor necredin-

cioi, carii niciodat nu înceteaz

de!a nebunie.

12. Iar ei cu cuvântul primind a

noastr venire, îns cu iucrui vicle-

nete, vrând . noi s inirm în Bise-

rica lor, i cu cuvioase i frumoase

daruri s o cinstim, ei surneindu-se

ca i mai de demult, ns-au oprit a

intiâ rmâind de cinstea noastr.

13. i n'au simit puterea noastr

pentru iubirea de oameni«,€are avem
ctre toi oamenii, ci gândul lor cel

ru, care îl au asupra noastr a-

evea l-au artat, ca cei ce numai ei

singuri dintre neamuri se împroti-

vesc împrailor i 'cstoriioo si
de bine, i nimic ce este adevrat nu

vor s suîere. - ,
„

14. i noi lsând dup nebunia

lor, i cu biruin întorcându-ne la

Eghipet, ctre toate neamurile aot

artat iubire de oameni, precum se

cdea am fcut.

15. i pentru acestea spre cei ce

sunt de un neam cu ei nimnui yrj-i

mie n'am inut, i pentru ajutorul*

i pentru cele ce le-am fost încre-

zut lor cu adevr, cele dela în-espuf,

mii de lucruri îndrznind a le schim-

ba, am vrut, i politiei. Âleesandre-

nilor pre ei s' i învrednicim,, i pr-
tai preoilor ceior d£a pururea sli

facem. - - s

16. Iar ei împrotivirea luând, i
cu rutatea cea dîfnptetan cu ei

nscut, lepdând binele i pururea

la rii abtându-se, nu mimai s'au

întors de ctre cea nepreuit poli-

tie, ci încâ^ i de mi puini, cari

dintre dânii se afl spre noi cu bun
voin, se scârbesc: -i rcii cuvântul

i cu, tcere, .pururea având prepus

pre noi pentru vieaa sa cea de ne-

cinste, cum c noi curând vom stri-

ca tocmelele.

17. Pentru aceea l cu semne bine

adeverindu-ne, cum c acetia în
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fot chipul au gând ru spre noi, i
mai'nainte socolind, ca nu cumvâ
mai pre urm lurburare îrl de veste

fcându-se, pre aceti necredincioi

tainici vânztori i varvari, s'î a-

vem vrjmai;

18. Am poruncit, ca îndat cât va

âos! lâ voi cartea aceasta, pre cei

însemnai în cartea aceasta împre-

un cu muierile i cu pruncii oc-
rii i prdai, într'aceea zi s'i

trimiteila noi de prdutindefiea cu

legturi de fier legai, ca precum

se cade celor ri, cu moarte nevin-

decat i de ocai s piar.

19. C dup ce se vor certa ioj!

acetia, am socotit c de aici îna-

inte lucrurile noastre desvârit în-

tru bun stare i mai bun rân-

duiai se vor aez.
20. Iar ori cine va ascunde pre

vre un iudeu, ori birân, ori tânr,

ori prunc la {ie, foarte cu groa-

znice chinuri se va chinui cu toat

casa.

21. i cine va spune pre cel ce

va ascunde, acela va lu averea ce-

lui ce va cdeâ supt vin, i din

argintul împrtesc, dou mii de

drahme, i cu slobozenie se va în-

cunun.
22. "îar lot locul unde se va afl

ascuns Iudeu, neumblat i ars de

loc s se fac, ca la toat muriloa-

rea fire întru tot fr de treab s
se socoteasc întru ioai vremea.

Aa a fost scris cartea.

CAP. A.
Nici o ectaie nu erfr de plâns pen-
tru isgonirea Iudeilor, pre cari nu'i

fot înscri trimiii în fatruzeci de zile,

care împiedecare er din rnduial
Dumnezeeascâ.

Iar ori unde soseâ porunca aceea,

pgânii fceau osp poporului cu

strigri i cu bucurie, i cu îndr-

zneal îi artau pizma cea rea, care

de demult o aveau în inima îor.

2. Iar Iudeilor neîncetat plângere

erâ, i tânguire cu foarte mare stri-

gare, cu lacrmi i cu suspinuri fier-

bini a inimii lor pretutindenea plân-

gând pierirea lor cea nevzut mai

'nainte, care fr de veste s'a ju-

decat asupra lor.

3. Ce stpânire sau cetate, sau ce

loc lcuit ori unde, sau ce ci nu

erau pline de vitturi i ' de plân-

surile lor?

4. C aa de groaznic i fr de

mil de mai marii cetilor; toi dim-

preun se trimeteau, cât i unii din

vrjmaii lor cu mintea privind cum-

plitele chinuri, li se fceau mil, i
socotind netiuta schimbare a vi-

eii, lcrmau de cea de trei ori ti-

cloas trimitere a lor.

5. C se aducea mulime de b-
trâni albi de cruntee, a crora pi-

cioarele, care de btrânee' se înco*

voiase, i încei pâau, fr de nici

o ruine le sileau ca s pâasc iute.

6. i cele tinerele, care de curând

erau mritate, în loc de a se veseli,

se vitau, i cosiele cele urtse cu

mir, cu praf presrându-le, desvelife

se aduceau; i în loc de cântri de

nunt, toate împreun începeau a

plânge, ca i cum ar fî smulse cu

przi de alte neamuri, i legate cu

sila le trgeâ poporul s le bage în

corabie.

7. i brbaii acestora cu lan{uri

în loc de cununi erau împleticii la

grumazi în vârsta cea ca o floare

a tinereelor; în loc de desftare i
de veselie tinereasc, zilele cele r-
mase ale nunei, în plângeri le pe-

treceau, lâng picioare vzându'i
groapa zcând.

8. i'i duceau ca pre nite hiare

legai cu fier, unii de cumpenele cor-

biilor aveau grumazii prini cu cuie,

alii aveau picioarele eapn legate

cu obezi, i deasupra cu podine a-

stupai, ca s nu vaz lumina, i

Biblia. 84.
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de toate prile s le îie întru în-

tuneric ochii, ca pre nite împroti-

vitori pre ap s'i duc.
9. Pre acetia dup ce jT

au bgat
în corabie, i au svârit mergerea

precum poruncise împratul, a po-

runcit s'i lbrasc înaintea cet-

fii în locul cel de alergtura cailor,

care erâ foarte larg împrejur i bun
de <i'i pueâ vedea s'i batjocorea-

sc ioi cei ce intrau în cetate i
fei ce ieau de clioreau în (ar,

ca nici cu otireîe lui s nu se îm-

pretne, nici în cetate s nu se pri-

measc.
10. Iar .dup ce s'a fcut acea-

la
t
auzind împratul cum c Iu-

deji cei din cetate adese ies pre a-

scuns, i plâng ticloiea cea de o-

car a frailor lor, mâniindu se a

,porunci(, ca i acestora întocmai

aâ s le fac ca i acelora, i nici

înlr'un chip s nu scape de mun-
cile jor, i s se scrie tot neamul
anume.

11. Pentruca nu va plinî mai 'na-

inte lucrul cel cu osteneal al ro-

biei, care cu pujin mai 'nainte s'a

zis, ci chinuii cu muncile porun-

cite într'o zi îi va pierde.

12. Ecufu-s'a dar scrisoarea a-

cestora cu amar sârguial i cu

semeeasc nevoin, dela rsritul
soarelui pân la apus, care des-
vârit nu s'a sfârit pân dup pa-

truzeci de zile.

13. Iar împratul tare i neînce-

tat s'a umplut de* bucurie, i a f-
cut ospee la foi idolii, i cu minte

rtcit departe dela adevr i cu

spurcat gur lud chipurile cele

surde, care nu pot s le griasc
lor sau s le ajute; iar asupra prea

marelui Dumnezeu, lucruri necuvi-

oase gria.

14. Iar dup ce a trecut vremea
cea mai 'nainte zis, au adus scri-

itorii rspuns la împratul, cum c

• mai mult nu pot face înscrierea Iu-

deilor pentru nenumrata lor mul-

ime; c înc cei mai muli erau

prin ar, iar alii înc prin case

erau adunai, alii rîntr'alte locuri,

în cât cu neputin erâ la toi dom-

nii cari erau prcsîe Eghipst.

15. Deci înfricoindu'i pre ei îm-

pratul, ca i cum ei ar fî luat daruri,

i ar fi fcut meteug ca s sca-

pe; i a crezut el c este adevrat

j

aceasta, iar ei ziceau i artau, cum

j

c i hârtsea t condeele cele de

scris s'au sfârit.

16. Iar aceasta a fost lucrarea

purtrii de grije a lui Dumnezeu,

cei nebiruite acelui ce din cer ajutâ

Iudeilor.

CAP. 5.

j

împratul poruncind lui Ermon s în-

j

trarmeze elefani sfre ziua viitoare, s
j

omoare pre Evrei, au trimis Dttmne-

|
zeu somn împratului, i a trecut cea-

|

sul, i prin rugciune îi mântuete
Dumnezeu de moarte,

Atunci împratul chemând pre

Ermon, care purfâ grije de e-

lefani, i umplându se de grea iu-

ime i de mânie, nicidecum nu s'a

mutat.

2. A poruncit, ca spre ziua cea

viitoare cu mnunchi de tmâie de

ajuns i cu vin mult neamestecai,

pre toi elefanii s'i adape, cari

erau de toi cinci sute, i dup ce

se vor slbtcî de acea butur
mult, s'i sloboad asupra Iudei-

lor ca s'i omoare.

3. Iar el dup ce a poruncit ace-

stea, s'a întors la osp, adunând
pre cei mai mari din prieteni i din

otire, cari erau mânioi asupra Iu-

deilor.

4. far Ermon cel mai mare presfe

elefani, ce i s'a poruncit, cum se

cade a plinit.

5. i slujitorii cei rânduii !a a-

ceasta, decusear ieind, legau mâi-
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nete ticloilor, i alte meteuguri
împrejurul lor fceau foat noaptea,

socotind c de tof va pieri deodat
neamul acela.

6. Iar Iudeii carii între pgâni se

vedeau lipsii de tot acoperemântul,

pentru nevoea legturilor, care de

toate prile îi cuprinsese pre ei,

7. Ctre Domnul cel aoffiilor, cel

ce stpânete pre foat puterea, c-
ire Dumnezeu i Printele cei mi-

lostiv al lor, foi cu îacrmi neîn-

ceta! au strigai, rugându-se:

8. Ca mute sfatul cel necuvios

deasupra lor, i cu mrire artat
s'i izbveasc pre ei de moartea,

care £râ gata la picioarele lor,

9. i rugciunea acestora neîn-

cetat se suiâ ia cer.

1Q. Iar Ermon dup ce pre nemilo-

sfivii elefani adpându'i i-a umplut

de vin mult i i-a sturat de t-
mâie, a venit de diminea a doua

zi la curte, ca s spuie acestea îm-
pratului.

11. Ins parte de somn, care lu-

cru din veacul' vremii a fost fcut

bun penjru noapte i pentru zi, pus

dela cel ce druiete tuturor c-
rora el yreâ. a trimis împratului. .

12. Deci fiind cuprins cu prea
j

dulce i adânc somn, aa lucrând
j

Domnul, mult s'a împiedicat dela !

gândul ce'i pusese, i s'a înelat

de sfatul su cel nemutat.

13. Iar Iudeii scpând de ceasul,

care mai'nainle era însemnat, pre

Dumnezeu cel sfânt al lor l-au l-

udat, i iar s'au rugat ceiui ce

s'a împcat cu dânii, ca s arate

tria mâinei sale cei puternice a-

supra neamurilor Irufae.

14. i fiind mai jumtate de al

zecelea ceas, chemtorul vzând
c cei chemai s'au strâns, s'a dus
la împratul, i 1-a boldit.

15. i abiâ deteplându'l, i-a spus

c trece vremea ospului, vorbin-

du'i despre acestea.

16. i acestea gândindu-le împ-
ratul, s'a întors la osp, i a po-

runcit celor ce venise la osp s
az împreajma lui.

17. i dupce s'a fcut aceasta,

i-â îndemnat s 1ie voioi i s se

desfteze, c aceasta este partea

cea mai de cinste a ospului.

18. Iar înmulind vorba; împra-
tul a chemat pre Ermon, i cu a-

mar înfricoare 1-a întrebat, pen-

truce pricin s'au lsat Evreii s
fie vii astzi?

19. Iar el a spus, cum c în noap-

tea trecut le-a plinit ce i s'a po-

runcit,i au mrturisit i prietenii lui.

20. Iar el având cruzime mai grea

decât Fataris, a zis: pentru somnul

de astzi, s aib har; iar tu fr
de sminteal pre mâine asemenea

s pregteti elefanii spre pierirea

necuvioilor Iudei.

21. Acestea zicându-le împratul,

foi cei ce erau acî au ludat, ! ve-

seli s'au dus fiecare în casa sa.

22. Unde înfr'acea noapte nu a-

fâfa au dormit, cât s'au meteugits
fac toate felurile de batjocur a-

supra celor ce se preau ticloi.

23. i când câniâ cocoul de di-

minea i Ermon întrarmând ele-

fanii, i-a adus la curtea cea mare

unde se fceau jertfe.

24. Iar mulimea din cetate s'a

adunat s vaz acea privelite tic-

loas, ateptând cu deadinsul di-

mineaa.

25. Iar Iudeii neîncetat frgându'i

sufletul cu rgciune, cu multe Ia-

crmi i cu cântri jalnice, cu mâi-

nele întinse la cer se rugau prea

marelui Dumnezeu, ca iar degrab

s le ajute lor.

26. i înc razele soarelui nu se

revrsase, i împratul primind prie-

tinii, a venit Ermon, i 1-a chemai

s ias, spuindu'ic cea poftit îm-

pratul este gafa.
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27. Iar el auzindu'l, iîngrozindu-

se de acea frdelege ieire, locma

nimic iiind, a întrebai peniruce cu

sârguin a fcui el aceasta.

28. lar.aceasla era lucrarea lui

Dumnezeu s^aiol stpâiiilorului.care

a fcui ca mintea iui s'i uite de

cele -cesrnai'nainfe a gândit s fac.

29. Ermon i-a spus i prietenii

toi, c elefanii i puterile o împ-
rate sunt gata din porunca ta.

30. Iar el umplându-se de grea mâ-

nie pentru aceste cuvinle, penfruc

cu purtarea de grije a iui Dumne-
zeu s'a risipii tot gândul lui cel

despre acestea, i cufând groaznic

ctre el, a zis

:

31. De ar îî prinii ti aici sau

fiii fiilor, acetia ar fi gata mâncare

hiarelor slbatice de s'ar sturâ în

locul nevinovajilor Iudei, cari mie

i prinilor mei, întreag i nemu-

lai credin au ariai.

32. i de nu mi-ar fi pentru dra-

gostea, care am crescut împreun,
i pentru slujba ta, de viea pen-

tru acestea ie- ai fi lipsit.

33. Aa Ermon de nprazn s'a

umplut de primejdioas fric, i cu

vederea i cu faa s'a speriai.

34. Iar prietenii fiecare s'au furi-

at irist, i pre cei adunai i-a slo-

bozit pre fiecare ia lucru su.
35. Iar Iudeii auzind cele dela

împratul, au ludat pre luminatul

Dumnezeu Domnul i împratul îm-

prailor, ca cei ce au dobândii dela

ei acesl ajutor.

36. Dup aceea iar fcând îm-

pratul osp, i îndemnând pre oas-

pei s fie cu voea bun,
37. A *chemal pre Ermon, i cu

îmfricoa re i-a zis: de câte ori tre-

bue s'i poruncesc ie un lucru, ne-

trebnicule?

38. i acum înirarmeaz elefanii

pre mâine s piarz pre ludei.

39. Iar rudeniile care edeau îm-

preun cu el, mirându-se de acesl

nesliior gând, au zis acestea:

40. Impraiel Pân când ca pre

nite dobitoace necuvânttoare ne

vei ispiti, acum a treia oar porun-

cind sâ'i piarz pre ei, i apoi când

va s se fac, mulându'i gândul,

iar strici cele ce ai poruncii?

41. Pentru care cetatea aceasta

se turbur ateptând, c de multe

ori s'au adunat, i acum esle pri-

mejdie s nu se jefuiasc.

42. Peniru aceea împratul toc-

mai ca Falaris s'a uriiplui de neso-

coteal i de mutrile sufletului, care

s'a fcut înlru el pentru cercelarea

judeilor, nebgând nici o seam,
cu jurmânt spurcat s'a jurat, cum
c el, pre acetia fr de nici o z-
bav la genunchii i la picioarele

hiarelor aruncai, s'i trimi ia iad.

43. Dup aceea fcând otire a-

supra ludeei, ca s o puie întocmai

cu pmântul, cu foc i cu sabie de

grab s o bai, i acolo Biserica

lor cea neclcat de noi, cu foc s
o arz curând, i celor ce fac a-

colo jertfe, pustietate în îoal vre-

mea s le pue.

44. Atunci bucuros ducându-se

prietinii i rudeniile, cu, credin rân-

duiâ puterile spre locurile cetei

ceie mai cu bun prilej spre paz.
45. Iar cel mai mare preste ele-

fani, hiarele ia patim nebun i-au

adus ca s zic aâ, cu butuii foarte

mirositoare i cu vin tmâiat, groaz-

nic le-a preg:;.

46. Drept aceta ctre luminarea

de ziu, când la alergtura cailor

erâ cetalea plin de nenumrat mul-

ime intrând în curie, a îndemnat

pre împratul la cele ce erau puse

înainie.

47. i el umplându'i mintea sa

cea pgâna de mânie grea, cuioat
greutatea împreun cu hiarele s'a

pornit, vrând ca, cu inim tare i
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cu ochii s vaz duioasa i tic-

loasa pierire a celor mai 'nainfe în-

semnai. . »

48. Iar când au vzul Iudeii pre

(a poart praful elefanilor cari ie-

iau i al oîirei cei întrarmafe,

care pre urm veniâ, i al picioa-

relor mulfirnei, i au auzit gâlceava

cea cu groaznic sunet;

49. Socotind c aceea este clipa

cea mai de pre urm a viefei i
sfâritul ticloasei ateptri, spre jale

i plângere înforcându-se, se srut
unul "pre alful, i îmbriindu-se c-
deâ pre grumazii rudelor, prinii

preste fii i mai cele presfe fiice, i
unele având la îe pruncii de cu-

rând nscui, îi aplecau s sug lap-

tele' cel de pre urm.
50. i aducându'i aminte i de

ajutorinile cele de mai 'nainie, care

din cer s'au fcut lor, toi odat c-
zând cu faa. la pmânt, i pre'prunci

osebindu'i deîa îe,

51. Foarte cu mare glas au stri-

gat rugându-se celui Atotputernic,

ca, cu artarea sa s se milosfi-

veasc spre ei, cei ce sunt acum
la porile iadului.

CAP. 6.

Rugciunea preotului' Eliazar. Arta-
rea îngerilor aartori, întoarcerea

hiarelor asupra ostailor. Schimbarea

inimei împratului spre bine i mân-
tuirea Iudeilor.

Iar Eliazar oarecare om de treab

unul din preoii rei în vârsta b-
trâneilor fiind i cu toat fapta vi- !

eii cei bune împodobit, potolind pre

btrânii cei dimprejurul su, che-

mând pre Dumnezeu cel sfânt, ace-

stea s'a rugat:

2. Împrate mare iiforule prea

înalte atotputernice Dumnezeule! Cel

ce toat zidirea o cârmueti, caut

întru îndurri,

3. Caut spresmâna lufAvraam,

spre fiii lui lacov celdi sfinit, po-

porul motenire! tale cei sfinte, cel ce

este nemernic în pmânt strein, i
care fr de dreptate piere, Printe. .

4. Tu pre Faraon domnul Eghk
petului acestuia cel cu care multe,

cel ce s'a fost înlat cu sumeie
frdelege, i cu limb mare gri-

toare împreun cu otirea lui cea

trufae în mare lunecai, î-ai pier-

dut, cu lumina milii luminând pre

neamul lui Istrail.

5. Tu pre Senahirim cel ce cu ne-

numrate puteri s'a semeit împ-
ratul cel greu al Asirienilor, cel ce

cu sabia supuneâ^fot pmântul, i
se ridic asupra sfintei tale ceti,

cu mândrie i cu îndrzneal grele

grind, Doamnei l-ai înfrânt, lumi-

nat artând neamurilor tria fa cea

mult.

6. Tu pre cei trei coconi în Vâvi-

lon, cari de bun voie i-au dat fo-

cului sufletul lor, ca s nu se în-

chine celor dearte, rcorind cupto-

rul cel aprins, i-ai mântuit, pzîridu-le

i prul nevtmat, trimeîrid para

focului asupra tuturor vrjmailor:

7. Tu pre Daniil cel ' de pârârife

cele pline de pizm lepdat în p- '

mânt spre mâncare leilor, nevt-
mat l-ai scos ia lumin. ! "

8. i pre Ionâ cel hrnit întru a-

dâncime, care fr de' cruase chî-

nuit"4n pântecele chitului, 'nevt-

mat la foi ai Iu? l-ai aV'taf, o P-'
rintel

9. i acum nu zbovi mult milo-

stive scparea tuturor, degrab le a-

rat celor
1

din neamul lui Israil, care

se ocrte de neamurile cele urîte

i frdelege.

10. Ier de s'a spurcat vieaa noa-

str înstreinându-se, scoându ne

pre noi din mâna vrjmailor, ori-

Q. 4. Eire 14, 28. 5. 2 Macab 8. 19.

7. Daniil 6, 22.

S.Jonk 2, 1, 11.
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cum vei vreâ Stpâne, pierde-ne pre

noi.

11. Ca nu cei cc cuget cele de-

arte, cu cele dearte s se laude

pentru pierirea celor iubi ji ai ii, zi-

când: nici Dumnezeul lor nu i-au

mântuit pre ei.

12. Iar tu cel ce toat triea i
toat puterea ai, cel venic, caut
acum, i ne milueie pre noi cei ce

cu silnicie nedreapt acelor frde-
lege, ca nite tâlhari ne omorîm.

13. Infricoaz neamurile cu pu-

terea ta cea nebiruit astzi, cel ce

poi mântui pre neamul lui Iacov.

14. ie se roag toat mulimea
pruncilor i prinjii acestora cu la-

crmi.

15. Artat s fie tuturor neamu-

rilor, c cu noi eti Doamne, i nu

i-ai întors îaa ta de ctre noi, ci

precum ai zis: c nici în pmân-
tul vrjmailor pre ai ti i-ai trecut

cu vederea, aâ svârete Doamne.

16. Iar Eleazar sfârind rugciu-

nea, împratul cu hiareîe i cu tot

sunetul puterii, a venit Ia locul cel

de alergarea cailor.

17. i vzând Iudeii, tare au stri-

gat la cer, cât i vile cele de a-

proape împreun rsunând, mare

plângere au fcut în loa tabra.

18
:J
Atunci, marele, slvilul, aloti-

iforul i adevratul Dumnezeu ar-
tândI sfânta ,sa fa, au deschis por-

ile cele cerfti,, dintru care
s

doi sl-

vii îngeri înfricoai la chip s'au
,

pogorît artai la toi, afar de Iudei.

19. i au sttut împrotiv, i pu-

terea vrjmailor o au umplut de

gâlceav i de fric, i cu obezi o

au legat, din care nu s'a putut

micâ.

20. i supt fric a fost i trupul

împratului, i îndrznirea lui cea

cu grea mânie, uitare a luat.

21. i s'au întors hiarele asupra

puterii cei întrarmate, care dina-

poi veneâ, i'i clcau pre ei i'i pier-

deau, r

22. i s'a întors mâniea împra-
tului spre jale i spre lacrmi, pen-

tru cele ce^rnai 'naihte a fost me-

teugit.
23. C auzind strigarea, i v-

zându'i pre toi cu faa la pmânt
spre pierire lcrmând el, cu mânie

pre prietini îi mustra, rzicând:

24. Alturea cu mine împrii,
i pre tirani i-ai covârit cu

; tir-

niea, i pre mine înulmj, cel ce

sunt al vostru de bine fctor v
ispitii s m lipsii de domnie i
de suflet, întru ascuns meteugind
cele ce nu folosesc împriei.

25. Cine a strâns aici pre cei ce

cu credin au inut nou triile -
rii, deîa casele lor deprfându'i pre

fiecare fr de socoteal,
'

26. Cine aâ fr de cuviin a

cuprins cu munci pre cei ce sunt

din început cu bun cuget ctre noi

neamurile, care cv! totul suntem o-

sebii, i de multe ori foarte rele

primejdii au primit mai mult decât

toi oamenii?
27. Dezlegai 1 Dezlegai aceste

nedrepte legturi, i cu pace îi slo-

bozii la casele lor, rugându-v s
se ierte cele mai 'nainle fcute.

28. Slobozii pre fiii atotiitorului

cerescului Dumnezeu cel viu, care

dela strmoii notri pân acum ne

împiedecat i cu mrire, bun sta-

re d lucrurilor noastre.

29. Deci el acestea a zis: iar ei

îndat cât s'au deslegat, pre sfântul

Dumnezeu Mântuitorul lor au bine-

cuvântat, atunci dup ce dela moar-

te au scpat.
30. Dup aceea împratul în ce-

tate mergând, chemând pre cel ce

er preste venituri, a poruncit vi-

nuri i alte, care sunt de lips la

osp, Iudeilor s le deâ pre apte
zile, judecând, ca în locul în care

li s'au prut c vor pieri, într'acela
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s prznuiase cu oal veselia zile

de mântuire.

31. Atunci cei mai 'nainle oc-
rii, i aproape de iad, i mai vâr-

tos întru eî intrai pentru moartea

cea amar, i cu rea jale, desftare

de mântuire fcând în locul cel g-
tit de pierire i de îngropciunea

lor, cu edere l-au împrjit plini de

bucurie.

32. $i prsind glasul plângerii

cel cu totul lcrmos, au luat cân-

tare printeasc, ludând pre Mân-

tuitorul i fctorul de minuni Dum-
nezeu, i loal plângerea i vaefuî

lepdând, danuri de veselie au îm-

preunat semn de pace.

33. Aijderea i împratul pentru

acestea mare osp fcând, neînce-

tat mrturisire înl la cer cu mare

cuviin pentru mântuirea cea mi-

nunat, ce s'a fcut.

34. Iar cei ce mai 'nainie, la pie-

rire i mâncare pasrilor îi puneâ

s fie i'i rânduiâ cu bucurie, au

suspinat, cu ruine îmbrcându-se,

i îndrsnirea cea înfocat fr de

cinste stins fiind.

35. Iar Iudeii precum mai 'nainte

am zis, întru veselie i întru des-

ftare cu mrturisiri bune i cu cân-

tTi petreceau.

36. i obiceiu de obte pentru a-

cestea tânduind preste toat nemer-

niciea lor întru neamuri, au pus a

ineâ aceste zile de veselie, care

mai 'nainte s'au zis, nu pentru b-
utur i pentru lcomie, ci pentru

mântuirea cea prin Dumnezeu f-

cut lor.

37. i s'au rugat împratului cz-

rându'i slobozenie acas.

38. Iar scrisoarea lor s'a fcut

din douzeci i cinci ale lui Pahon

pân în patru ale lui Epif, în pa-

truzeci de zile, i din cinci ale lui

Epif pân la apte, în trei zile s'au

pus ca s'i piarz pre ei.

39. Intru care i cu mare mrire
artând mila sa Stpânul tuturor, ne-

greifi-au mântuit pre ei totodat.

40. i ie osptau toate dela îm-

pratul, dâridu-li-se pân la a patru-

sprezecea zi, întru care i rugciu-

nea au fcut pentru sîobozeniea lor.

41. i împreun lucîându'i pre ei

împratul mai marilor cetilor, a-

ceasf carte ce urmeaz mai jos,

care cuprinde mare nevoina sufle-

tului, a scris.
s

. ;

CAP. 7.
. i T - " v

Cartea împratului Ptolomeu ,ctre
supuii sai, pentru întoarcerea Iudeilor

întru ale sale,

Împratul Ptolomeu Filopafor ce-

lor mai mari din Eghipet i tu-

turor celor rânduii preste lucruri,

bucurie i sntate.

2. Sntoi suntem i noi i fiii

notri, îndreplându-ne nou marele

Dumnezeu lucrurile dup cum voim.

3. Oarecare din prietini cu ru
nrav mai adese ori înd'emnându-

ne, ne-au fcut ca s adunm pre

toi Iudeii de supt împria noastr
Ia un loc, s'i muncim ca pre nite

vicleni cu mari chinuri.

4. Zicând c niciodat lucrurile

noastre nu vor fî bine aezate pen-

tru ura, care au acetia ctre toate

neamurile pân ce se va svâri a-

ceasta.

5. Cari i legai aducându'i pre

ei cu batjocuri, ca pre nite robi,

i mai vârtos ca pre nite vicleni

fr de, nici o cercetare i iscodire,

s'au apucat a'i ucide, mai cu slba-

tic cruzime fiind coprini decât le-

gea Schiilor.

6. i noi pentru aceasta mai greu

certând pe acetia, dup blândeile,

care avem ctre toi oamenii, abia

vieaa lor hrzindu-le, i cunos-

când c Dumnezeu cel ceresc apr
i scutete pre Iudei, ca un tat,
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care pururea îi ajutorefe pre ii.

7. i socolind noti prieteugul,

prin care au c fre noi i ctre p-
rinii notri, adeverit bun,.cugelape

dup dreptate i-am slobozit, ori ce

vin fie.

8. i arn poruncit fiecâruia, toi

la casele lor s, se întoarc în tot

locul, i nimeni pre ei întru nimic

s nu'i valme, nici s'i. ocrasc
pentru cele ce fr de socoteal

s'au fcut.
9. C s tii, c asupra acestora

de vom meteugi cu vre un ru
vicleug, sau îi vom mâhni pre ei

cu" totul, nu pre om, ci pre Dum-
nezeu cel prea înalt, care stpâne-

te toat puterea, împrotivitor nou
spre izbândirea lucrurilor, totdeauna

neaprat întru toate îl vom av.eâ,

f
î
fi sntoi.
10. i luând Iudeii dela împratul

carte aceasta, nu s'au nevoit îndat
a, plec, ci au rugat pre împratul

pentru cei din neamul Iudeilor, carii-i

de bunvoie au fcut ru înaintea

lui Dumnezeu celui sfânt, i legea

lut Dumnezeu au clcat, s li se fac
prin ei certarea, care îi se cuvine.

11. Zicând : c cei ce pentru pân-

tece au clcat poruncile ceie Dum-
nezeefi,

,
niciodat nu vor cuget

bine, nici poruncilor împratului nu

vor fî credincioi.
12. i zicând^ei adevrul, a pri-

mit, i luându'i le-a dat lor voie slo-

bod Ia toate, ca pre cei ce au cl-

cat legea liii Duri hezeu, s'i piarz

în fot locul cel de supt împriea
sa cu îndrzneal*fr de nici o pu-

tere sau cercetare împrteasc.
13. Atunci foarte îudându'l pre el,

cum se cdeâ, preoii i toat mul-

imea lor glsuiri aliluiea, cu bucu-

rie s'au desprit.

14. i aâ pre cel czut din cei

pângrii fiind de un neam cu ei,

pre drum îi certâ
L
i*<;u artri îi

omorâ. .

!;

15. i înlr'aqeia zi, au morît

mai mult decât trei suie de0brbai
i s'au bucurat i s'au ves?lit

morînd pre cei frdelege,

16. Iar cei ce s'au lipit de Dum-
nezeu pân la moarte, desvârit

dobândirea, mântuirei luând.au mers

din cetate încununai cu de toate

felurile de flori cu bun miros, cu

veselie i cu strigare de laude, i
cu cântri de toate viersurile, mul-

umind Dumnezeului celui sfânt al

prinilor, Mântuitorului lui Israil.

17. i sosind la Ptoîemaida, care

pentru firea locului se numete Ro-

doîorou, (adic aductoare de tran-

dafir); unde'i atept pre ei tabra

dup sfatul lor cel de obte.
18. apte zile au fcut acolo os-

p de mântuire, dându-le lor îm-

pratul cu bun inim loafe cele de

lips la cltorie fietecruia pân
la casa lui.

19. i sosind în pace cu cuvioase

mrturisiri, aijderea i acolo au

rânduit a inea aceste zile de veselie.

20. Care isfinfindu-îe cu stâlp la »

locul ospului rugciune aezând,

s'au dus nevtmai, slobozi i foars-

îe veseli pre pmânt i pre mare" t
pre rîu mântuii fiecare cu pofunca

împratului la casa sa.*
u

.

21. i mai mult putere decât mai

nainte având întru vrjmai, cu m-
rire i cu fric i de nimeni întru

nimic cltindu-se din averile sale.

22. i toate ale f sale toi dup
scrisoare le-au luat, cât cei ce aveau

câte cevâ de ale lor, cu mare fric

le dâ lor, mriri desvârit fcând

lui Dumnezeu cei prea mare pentru

mântuirea lor.

23. Bine este cuvântat Dumnezeu

izbvitorul lui Israil în vremi ve-
nice, Amin.
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Doamne atotputernice, Dumneze-
ii! prinilor notri al lui Avraam

i al iui Isaac i al lui facov i
al seminiei lor 'cei drepte; care

ai fcut cerul i pmântul cu toa-

t podoaba lor; cei ce ai legat

marea cu cuvântul poruncii fale;

cel ce ai încuiat adâncul i l-ai pe-

cetluit pre el cu înfricoat i slvit

Nume'e tu; de carele toate se tem

i se cutremuri de faa puterii tale,

c nesuferit este mare cuviinja m-
ririi taîe i nerbdat rnâniea în-

grozirii taie cei asupra pctoilor;
i nemsurat i ncurmateste mila

fgduinii tale. C tu eti Domnul
cel înalt, milosârd, îndelung rbd-
tor i mult milostiv, ft pare ru
de rutile oamenilor Tu Doamne,

dup mulimea bimtei tale, ai f-
gduit pocin t iertare celor ce

greesc ie, i cu mulimea îndur-

rilor fale ai hofrît pocin pc-
toilor spre mântuire. Tu dar Doam-
ne Dumnezeul puterilor! N'ai pus

pocin drepilor, lui Avraam i lui

Isaac i lui lacov, celor ce n'au gre-

it ie; ci ai pus pocin asupra

mea pctosului, pentruc am gre-

it mai mult decât numrul nisipu-

lui mrii. Inmulitu-s'au frdelegile

mele Doamne, înmulilu-s'au frde-
legile mele t nu sunt vrednics pri-

vesc i s vz înlimea cerului,

pentru mulimea nedreptilor mele.

împilat sunt de mult legtur de

fier, în cât nu'mi pociu ridic ca-

pul meu, i nu este slbire. Pentruc

am întrâtai rnâniea ta, i ru îna-

intea ts am fciil, nefcând voea ta

i nepzind poruncile îale. i acum

plec genunchele inimii, Ir^buându'mi

buntate dela fine; grei!-am Doam-
ne, greit-am, i frdelegile mele eu

le tiu; ci m cuceresc rugându-m.

Slbete'mi Doamne, slbefe'mi i
num pierde pre mine cu frdelegile

mele, nici în veac iînd mânie s nu te

uii la rutile mele, nici sm osân-

deti.înfru cele mai de jos ale pmân-
tului. Pentruc tu eti Dumnezeule,

Dumnezeul celor ce se pociesc;

i întru mine s ari toat bun-
tatea ta. C nevrednic fiind, s m
rnântucli dup mult mila fa; i
te voiu luda totdeauna în zilele vieei

mele. C pre tine te laud toat pu-

terea îngerilor; i a ta este slava

în vecii vecilor, Amin.

Sfârita! Dumnezeetu Scripturi a Vechiului Testament.
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DUMNEZEEASCA SCRIPTURA

LEGII CELEI IST O TT Jk.

SFÂNTA EVANGHELIE
DELAMATEI

CAP. 1.

Neamul fi Naterea lui Iisus

Hrislos.

§£^7% arlea neamului lui lisus

W^kk Hrislos, fiul lui David, fi-

Jfe^^/ul lui Avraâm.
I^Rq 2. Avraâm a nscut pre
^^"isaâc, iar lsaâc a nscut

pre lac6v, iar Iac6v a nscut pre

Iuda i pre fraii lui.

3. Iar Iuda a nscut pre Fares i
pre Zarâ din Taniâr, iar Fares a

nscut pre Fsrdm, iar Esrdm a n-
scut pre Arâm.

4. Iar Arâm a nscut pre Amina-
dâv, iar Aminadâv a nscut pre Na-
as6n, iar Naasdn a nscut pre Sat-

mdn.
5. Iar Saimbn a nscut pre Vo6z

din Rahâv, iar Vodz a nscut pre

Ovid din Rut, iar Ovid a nscut
pre lesS.

6. Iar lese a nscut pre Davîd îm-
pratul, iar Davîd împratul, a n-
scut pre Solomdn din femeia lui

Urie.

7. Iar Solombn a nscut pre Ro-
voâm, iar Rovoâm a nscut pre A-
viâ, iar Aviâ a nscut pre Asâ.

î. 1. Luc 3, 23-38. 2. Fac. 21, 3; 25, 26; 29,

35. 3. Fac. 38, 29; ] Parai. 2, 5, 9; Rut. 4, 19.

4. l Parai. 2, 10; Num. 1. 7. 5. Is. Navi 2, 1

;

Rut. 4, 13. l Parai. 2, 11, 12; 6. 2 Imp. 12

24. 7—IU 3 Imp. 11, 43} I Parai. 3, 10, s.

8; Iar Asâ a nscut pre losafât,

iar losafât a nscut pre Iorâm, iar

lorârn a nscut pre Ozia. <

9. Iar Ozia a nscut pre Ioâtam,
iar Ioâtam a nscut pre Ahâz, iar

Ahâz a nscut pre Ezechia.
10. Iar Ezechia a nscut pre Mâ-

nai, iar Manasi a nscut pre A-
mdn, iar Am6n a nscut pre Iosia.

11. Iar losia a nscut prelehonîa
i pre frajii iui, la mutarea în Va-
vilon.

12. Iar dup mutarea în Vavilon,

lehonîa a nscut pre Salaliil, Iar Sa-
latiil a nscut pre Zorovâvei.

13. Iar Zorovâvel a nscut, pre A-
viud.iarÂviud a nscut pre Eliachîm,

iar Eliachim a nscut pre Azdr.

14. Iar Az6r a nscut pre Sad6c,
iar Saddc a nscut pre Ahim, iar

Ahlrn a nscut pre Eliud.

15. Iar Eliud a nscut pre Eleâ-

zar, iar Eîeâzar a nscut pre Matân,
iar Matân a nscut pre Iacov.

16. Iar Iacov a nscut pre losiî

brbatul Mriei, din cares'a nscut
lisus, ce se zice Hrislos.

17. Deci, toate neamurile dela A-
vraâm pân la David, neamuri pa-

trusprezece; i dela Davîd pân Ia

mutarea în Vavilon, neamuri patru-

sprezece;i dela mutarea în Vavi-

9. 4 Imp. 15, 7 i 38; 16, 20. 10. 4 Imp. 20,

21; 11. 1 Parai. 3, 15, 16; 12. Ezdra 3, 2.

16; 1 Parai. 3, 17. Mat. 27, 17, 22.
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Ion pân la Hristos, neamuri patru-
sprezece.

18. Iar Naterea iui Iisus Hristos
aâ a fost: C logodit Hind,munte
lui, Mria, cu losif, mai înainte de

.

a se adun ei, s'a aflat având în

pântece din Duhul SfAm>
19. Iar losif, brbatutll, drept fi-

ind i nevrând s'o vdeasc...pre ea,

a vrut pre ascuns s'o lase pre.dânsa.
20. i acestea gândind ef, iat în-

gerul Domnului în vis s'a artat Iui,

grind: Iosife, fiul lui David, nu te

teme a luâ pre Mria femeia ta, c
ce s'a zmislit înr'însa,, din Duhul

j

Sfânt este.*

21. i va nate fiu i vei chema
numele lui: IISUS, c acesta va mân-
tui pre norodul sli de pcafeîe lor.

22. Iar acestea loste s'au fcut
ca s se plineasc ceea ce s'a zis

deîa Domnul prin prorociil ce zice: ^

„Iat fecioara în pântece va âveâ
i va nate fiu i vor chemâ nu-
mele lui: Emanuil, ce se iâlcuet€:
cu noi Dumnezeu".
,,23.i sculându-se losif din somn,
a fcut precum i-a poruncit iui în-

gerul Domnului, i a luat pre fe-

meia sa.

24. i nu o* a cunoscut pre ea
pân ce a nscut pre fiul su cel

înfâiu nscut, i a chemat numele
-lui: IISUS.

CAP. 2.

Magltii dela rsrit. Omdrîrea prun-
cilor, întoarcerea lui losif cu Mria i

cu Iisus pruncul din Eghipet în

Nazaret.

Iar dac s'au nscut Iisus în Vi-

Weeihui ludeei, în zilele lui Irod

împratul, iat Maghii dela rsrit
au venit în Ierusalim,

2. Zicând: Unde este împratul
Iudeilor, cel ce s'au nscut? C§
am vzut sieua lui la rsrit i am
venit s ne închinm lui.

3. i auzind Irod împratul s'a

turburat i lot Ierusaîfmul' cu dân-
sul. •

"

J
.;'

il
: : \

4. i adunând pre toi arhiereii

18, Lucâ 1, 27, 35 l 2, 5, Numere 5,

15; H doua Lege 24, 1.

20. Lucâ 1, 35 21. Lucâ 2, 2t; Fapt. 4,

12 i 5, 31 22. Is. 7, 13.

23. Is. 7, 13; Lucâ l, 31.24. Lucâ 2,7,21.

2. 1 Lucâ 2, 6, 7; Fac 35, 19.

2. Numere 24, 17.

i jCrturarli norodului, i-a întrebat:

unde este s se nasc ffristos?

5. Iar ei au zis lui: In Viileemul
îudeei, *€*Laâ s'a scris prin pro-
rocul:«*

& l ta yitleeme, pmântul Iudei

nicidecum nu eti mai mic între dom-
nii ludei, c dintru Hpe va iei Pov-
juitor, carele va pafîe pre norodul
meu tssajjj.

7. Atunci Irod întru ascuns che-

mând pre Maghi, a cercat cu dea-
mruntul dela dânii de vremea în-

tru care s'a artat steaua.

7. i trimiându'i pre ei în Vitle-

etn, Ie-a zis: mergând cercetai cu
amruntul pentru prunc, i dac îi

veji aflâ, s îmi vestii i mie, ca

i eu venind s m închin lui.

9. Iar ei ascultând pre împratul
s'au dus. i iat sleaua, pre care

o vzuser la rsrit, mergeâ îna-

intea lor, pân a venit i a stalul

deasupra unde erâ pruncul.

10. Iar ei vzând steaua s'au bu-
curat cu bucurie mare foarte.

11. i intrând tn cas, au vzul
pruncul cu Mria, muma lui, i c-
zând s'au închinat lui, i dechi-
zându't vistieriile tor, au adus lui

daruri; aur i tmâie i smirn.
12. i luând întiinare prin vis,

s nu se întoarc la Irod, pre alt
cale s'au dus la ara lor.

13. Iar dup ce s'au dus ei, iat
îngerul Domnului în vis se arat
lui losif, zicând: sculându-te, iâ prun-
cul i pre muma lui i fugi în E-

ghipet, i fii acolo pân voiu zice

fie, c va Irod s caute pruncul sâ'l

piarz pre el.

14. Iar el sculându-se, a luat prun-
cul i pre muma lui noaptea, i s'au

dus în Eghipet.

15. i a fost acolo pân la moar-
tea lui Irod, ca s se plineasc ceea
ce s'au zis de Domnul, prin proro-

cul, ce zice: din Ephipe am che-

mat pre fiul meu. j.:
16. Munci Irod vzând c s'a bat-

jocorit de Maghi, s'a mânia! foarte;

i trimiând a omorîl pre toi prun-
cii, cari erau în Virleem i întru toate

hotarele lui, de doi ani i mai mici,

dup vremea care cercase dela

Maghi.

6. Mib. 5, 2; Ioan 7 42.

11. Lucâ 2, 16; Ps. 71, io; Is. 6o, 6.

15. Ozie 11, 2.
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17. Atunci s'a plinit ceea ce s'a

zis de leremia prorocul, ce zice:

18. Glas în Rama s'a auzii, plân-

gere i tânguire i Jipet mult; Rahil

plângând pre fiii si. i nu vreâ s
se mângâie, pentruc nu sunt.

19. Iar dup ce a murit Irod, iat
îngerul Domnului în vis se arat lui

Iosif în Eghipef,

20. Zicând: sculându-te, iâ prun-

cul i pre muma lui, i mergi în p-
mântul lui Israil, c au murit cei ce

cutau sufletul pruncului.

21. Iar elsculându-se a luat prun-

cul i pre muma lui i a venit în

pmântul lui Israil.

22. Iar auzind c Arhelau împ-
rtete în Iudeea, în locul lui Irod,

tatl su, s'a temut s mearg a-

colo; iar luând porunc în vis, s'a

dus în prile Galileei.

23. i venind a locuit în celatea

ce se numete Nazaret, ca s se pli-

neasc ceea ce s'a zis prin proroci

c Nazarinean se va chemâ.

CAP. 3.

Ioan Boteztorul în pustie. Botezul

lui Iisus.

Iar în zilele acelea a venit loan
Boteztorul, propoveduind în pu-

stia ludeei,

2. i zicând: pociji-v, c s'a a-

propiat împria cerurilor;

3. C acesta este cela ce s'a zis

de Isaia prorocul, ce zice: glasul

celui ce strig în pustie: gliji ca-

lea Domnului, drepte facei crrile
lui.

4. i acest Ioan avea îmbrc-
mintea lui din peri de cmil, i
brâu de curea împrejurul mijlocu-

lui lui, iar hrana lui erâ acride i
miere slbatic.

5. Atunci ieiâ la dânsul Ierusa-

limul i toat Iudeea i toat îatu-

rea dimprejurul Iordanului,

6. t se botezau în Iordan dela

dânsul, mrturisindu'i pcatele lor.

7. i vzând pre muli din Fari-

sei i din Saduchei venind ctre bo-
tezul lui, a zis lor: pui de npârci,

18. fer. 31, 15. 20, Eire 4, 19.

22. Îs. 11, 1 i 53, 2; Zab. 6, 12.

3. 1. Marcu l, 4; Luca 3, 3. 2. Mat 4, 17;

3. Is. 4o, 3. 4. 4 Imp. 1, 8; Marcu 1, 6.

6. Marcu 1, 5. Fap. Hp. 19, 18: 7; Lucâ
3, 7.

cine v'a artat vou ca s fugii de
mânia ceea ce va s fie?

8. Facei dar roduri vrednice de
pocin,

9. i s nu, vi : se par a gri în-

tru sinev: printe avem pre Avra-
am; c zic vou, c poale Domne-
zeu i din pietnie acestea s ridice

fii lui Avraam.
10. C iat i securea la rdcina

pomilor zace; deci, tot pomul, care
nu face road bun, se taie i în

îoc se arunc.
11. Eu v botez pre voi cu ap,

spre pocin; iar cela ce vine dup
mine, mai tare decât mine este, c-
ruia nu sunt vrednic a'i {ineâmcl-
tminfeîe; acesta v va botez pre
voi cu Duh Sfânt i cu foc.

12; A crui lopat este în mâna
lui, i va cur{î aria sa, i va adunâ
grâul în jitni|s sa, iar plevele. le va
arde cu focul nestins.

13. Atunci au venit lisus din, Ga-
iileea ia Iordan ctre Ioan, ca s se

boteze deîa dânsul.

14. Iar loan îl opriâ pre el, zi-

când: eu am trebuin a m bote-

z de tine, i tu vii ctre mine?
15. i rspunzând Iisus, au zis c-

tre el: las acum, c aâ este cu
cuviin nou ca s plinim toat
dreptatea. Atunci 1-a laf pre el.

16. i bolezându-se lisus, înda-f au ieit din ap; i iat i s'au

dechis lui cerurile i a vzut pre
Duhul lui Dumnezeu pogorându-se
ca un porumb i venind preste dân-
sul;

17. i iat glas din ceruri zicând:
acesta este Fiul meu cel iubit, în-

tru carele am binevoit.

CAP. 4.

Postul i ispita lui Hristos. începerea

propoveduirei. Chemarea Apostolilor.

Atunci dus a fost Iisus în pustie

de Duhul, ca s se ispiteasc
de diavolul.

2 i postind patruzeci de zile i
patruzeci de nopi, dup aceea au
flmânzii

9. Lucâ 3, s; Ioan 8, 39. 10. Mat. 7. 19;
Luca 3, 9; Ioan 15, 2, 6.

11. Marcu 1, 8; Lucâ 3, 16; Ioan 1, 26;
Fapt. 1, 5 i 2, 3, 4. 13. Marcu 1, 9— tl;

Lucâ 3. 21, sq. 16. Lucâ 3, 22; Ioan 1, 32.

17. Ps 2, 5; Is. 42, 1; Mat. 17, 5; Marcu 1,

11 i 9, 7; 2 Petru 1, 17.

<3t. 1. Marcu 1, 12; Lucâ 4, 1, sq.
2. Eire 34, 28; 3 Imp. 19, 8.
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3. i venind la dânsul ispititorul

a zis: de eti Fiul "tui Dumfrese-u,

zî ca pietrile acestea s se-îac pâini.

4. Iar el rspunzând au zis: scris

este: nu numai cu pâîne va tri o-

mul, ci cu toi graiul ce iese dingura
lu? Dumnezeu. (

51 ; Atunci 1-a dus pre el diavolul

în sfânta cetate i l-a pus pre ei

pe aripa bisericei.

6. i a zis iui: de eti Fiul iui

Dumnezeu, arunc-le pre sinefi jos,

c scris este: îngerilor si va po-
runci pentru tine, i pre mâini te

vor ridic, ca nu cumva s împie-
dici de piatr piciorul tu. >

7. i au zis lisus lui: iari scris

este: s nu ispiteti pre Domnul
Dumnezeul tu.

8. Apoi l-a dus pre dânsul dia-

volul într'un munte înalt foarte, i
i-a artat Iui toate împriile iu-

mei i slava lor;

9. i i-a zis lui; acestea toate le

voiu dâ {ie, dac czând te vei în-

chin mie.

10. Atunci au zis lisus lui: mergi
înapoia mda, satano, c scris este:

Domnului Dumnezeului tu s te în-

chini i lui unuia s'i slujeti.

11. Atunci l-a lsat pre el diavo-
lul, i iat îngerii au venit la dân-
sul i siujiau lui.

12. Iar auzind lisus c loan a

fost prins, s'au dus în Galileea;

13. i lsând Nazaretul, au venit

i au locuit în Capernaum, lâng
mare, în hotarele Zavulonului i ale

Neftalimuîui,

14. Ca s se plineasc ceea ce

s'a zis prin Isaia prorocui, care zice:

15. Pmântul Zavulonului i p-
mântul Neffalimuiui, spre mare din-

colo de Iordan, Galileea neamurilor;

16. Norodul cel ce edeâ întru în-

tunerec a vzut lumin mare, î ce-

lor ce edeau în îaturea i în um-
bra morjei, lumin a rsrit lor,.

18. De atunci au început lisu a

propovedui i a zice: pocii-v, c
s'a apropiat împria cerurilor.

18. i umblând lisus pre lâng

3. I Tes. 3, 5; Matei 3, 17.

4. R doua Lege 8, 3; Luc. 4, 4; f>. Ps. 90,

11, 12; Luc. 4, JO, 11; 7. fldoua Lege 6, 16.

10. H doua Lege 6, 13; Mat. 16, 23. 11. Evr.
1, 14 12. Marcu 1, Hî Lucâ 4, !4.

13. Marcu l, 21; Lucâ 4, 14, 31.

14 * Is» 9» 1*

16. Lucâ J, 79. Is. 9, 2; 17. Mat. 3, 2;

Marcu 1, 15; Lucâ 4, 35, 18. Marcu l, 16;

Lucâ 5, 2; loan 1, 35. 20. Mat. 19, 27.

marea Gaîileei, au vzut pre doi frai:

pre Simon ce se numete Petru i
pre Andrei fratele lui, aruncându'i
mre-aja în mare, c erau pescari,
* 19. 'i au zis lor: venii dup
mine, i v voiu face pre voi vâ-
ntori de oameni.

f 20. Iar ei îndat lsându'i mre-
jele au mers dup dânsul.

21. i cie acolo mai înainte mer-
gând, au vzut pre ali doi frai:

pre lacov al lui Zevedei i pre loan
fratele lui, în corabie cu Zevedei
tatl lor, cârpindu'i mrejele lor; i
i-au chemat pfe dânii.

22. Iar ei îndat lsând corabia
i pre Zevedei -tatl lor, au mers
dup dânsut. l

,

23. i au strbtut lisus toat Ga-
lileea, învând în adunrile lor i
propoveduind Evanghelia împriei
i-tmduind toat boala i toat
neputina întru norod.

24. i a ieit vestea lui în toat Si-

ria, i aduceau ctre dânsul pfe toi

cei ce ptimeau ru cu feluri de boale,

i pre cei ce se inea-u de chinuri, i
pre cei îndrcii i lunatici, i pre
cei slbnogi, i îi vindeca pre ei.

25. i au mers dup dânsul no-
roade multe din Galileea i din De-
capole i din Ierusalim» i din Iu-

deea i din ceea parte de Iordan.

CAP. 5.

Fericirile. Apostolii i învtorii sunt

sare i lumin. Plinirea legei i a po-
runcilor. Iubirea vrjmailor.

ar vzând pre noroade, s'au suit

în munte; i ezând el, au venit

ctre dânsul ucenicii lui,

2. i deschizându'i gura sa, îi

înva pre ei, zicând:

3. Fericii cei sraci cu duhul, c
acelora este împria cerurilor.

4. Fericii cei ce plâng, c aceia

se vor mângâia.
5. Fericii cei blânzi, c aceia vor

moteni pmântul.
6. Fericii cei ce flmânzesc i

însetoeaz de dreptate, c aceia se
vor stura.

7. Fericii cei milostivi; c aceia

se vor miluî.

23. Marcu 1, 39; Lucâ 4, 15, 44.

24. Marcu 6, 55. 25. Marcu 3. 7; Luc. 6, 17

5. 2. Lucâ 6, 20. 3. Is. 57. 15. 4. Is. 61, 2;

Luc. 6, 21. 5. Ps. 36, 11. 6. Lucâ 6, 21. 7.

Pilde 21, 21 ; Iac. 2, 13.
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8. Fericiji cei curafi cu inima, c
aceia vor vedea pre Dumnezeu.

9. Fericiji fctorii de pace, c a-

ceia fiii lui Dumnezeu se vor chemâ.
10. Fericiji cei izgonii penfru drep-

tate, c acelora este împria ce-

rurilor.

11. Fericii vei fi când v vor o-

cârî pre voi i v vor goni i vor
zice tot cuvântul ru împroliva voa-
str, minind pentru mine.

12. Bucura{i-v i v veselii, c
plata voastr mult este în ceruri;

c aâ au gonit pre prorocii cei mai
înainte de voi.

13. Voi suntei sarea pmântului;
iar dac sarea se va strica, cu ce
seva sr? Intru nimic nu mai este

de treab, fr numai a se arunc
afar i a se clcâ de oameni.

14. Voi suntei lumina lumei. Nu
poate cetatea a se ascunde deasu-
pra muntelui stând;

15. Nici aprind fclie i o pun supt
obroc, ci în sfenic, i lumineaz
tuturor celor ce sunt în cas.

16. Aâ s lumineze lumina voa-
str înaintea oamenilor, ca s vaz
lucrurile voastre cele bune i s sl-
veasc pre Tatl vostru cel din ce-

ruri.

17. S nu socotii c am venit s
stric legea sac prorocii; nu am ve-

nit s stric, ci s plinesc.

18. C amin zic vou: pân ce
v trece' cerul i pmântul, o iot
saii o cirt nu va trece din lege,

pân ce vor fi toate.

19. Deci, tela ce va strica una
dintr'aceste porunci mai mici, i va
înva aâ pre oameni, mai mic se
va chem întru împria cerurilor;

iar cela ce va face i va înva, a-

cela mare se va chemâ întru împ-
ria cerurilor.

20. C zic vou: câ de nu va pri-

sosi dreptatea voastr mai mult de
cât a Crturarilor i a Fariseilor, nu
vei intr fntru împria cerurilor.

21. Auzit-ai c s'a zis celor de
demult: s nu ucizi, c cine va u~

cide, vinovat va fi judecei;
22. Iar eu zic vou: c lot cel

Ps. 23, 4-, 5o, Ui I Ioan 3, 2-3.
10. I Petru 2, 2o; 3, 14. 12. Iac. 5, lo.

13. Marcu 9, 5o; Lucâ 14, 34.

15. Marcu 4, 21; Lucâ !!, 33; 8, 16.

ÎS. I Petru 2, 12. 17. Mat. 3, 15; Rom. 3, 31.

18. Lucâ 16, 17 i 21, 33.

19. Iac. 2, lo. 21. E. 2o, 13.

22, I ioan 3, 15; H doua Lege 5, 17.

ce se mânie asupra fratelui su în

deert, vinovat va fi judecei; i
cine va zice fratelui su: Racâ, vi-

novat va fi soborului; iar cine va
zice: nebune, vinovat va fi gheenei
tocului.

23. Deci, de îi vei- aduce darul

tu la altar, i acolo îi vei aduce
aminte c fratele tu are ceva asu-
pra ta,

24. Las acolo darul tu înain-

tea altarului i mergi mai întâiu de
te împac cu fratele tu, i atunci

venind adu darul tu.
25. Impacâ-le cu pârâul tu de-

grab, pân eti pre cale cu dânsul,

ca nu cumva pârâul s te deâ ju-

dectorului, i judectorul te va dâ
slugei i în temni vei fi aruncat.

26. Amin zic ie: nu vei ieî de
acolo, pân nu vei dâ codrantul cel

mai de pre urm.
27. Auzit-ai c s'a zis celor de

demult: s nu preacurveti.

28. Iar eu zic vou: c tot cela

ce caut la femeie spre a o pofti

pre ea, iat, a preacurvil cu dânsa
întru inima sa.

29. Iar dac ochiul tu cel drept

te smintete pre tine, scoafe'l pre

el i îl leapd dela tine, c'ji fo-

losete ie ca s piar unul din m-
dulrile tale, i nu tot trupul tu s
se arunce în gheen.

30. i dac mâna ta cea dreapt
te smintete pre tine, taie-o pre ea

i o leapd dela line, c îi folo-

sete ie ca s piar unul din m-
dulrile taie, i nu tot trupul tu
s se arunce în gheen.

31. Iar s'a zis: c ceia ce'i va
îsâ femeia sa* s'i deâ ei carte de
desprenie. ... î»m.

32. Iar eu zic vou: c foi cela

ce'i va îsâ femeia sa, afar de cu-

vânt de curvie, o face pre ea s
preacurveasc, i cela ce va luâ pre

cea lsat, preacurvele.'

33. Iar ai auzit, c s'a zis celor

de demult: s nu juri sirâmb, ci s
dai Domnului jurmintele tale.

34. Iar eu zic vou: s nu te juri

23. Marcu 11, 25.

25. Lucâ 12, 58.

27. Eire 2o, 14.

28. Iov 31, 1.

29. Mat. 13, 9; Marcu 9, 47.

31. n doua Lege 24, l.

32. Mat. 19, 9; Marcul o, 11; Lucâ 15,18;

I Cor. 7, lo.

33. Eire 2o, 16. 34. Mat. 23, 22; Is. 66, 1.

Biblia 85,
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nicidecum, nici pre cer, c este scaun
al lui Dumnezeu,

35. Nici pre pmânt, c este a-

ternut al picioarelor iui, nici pre

Ierusalim, câ este cetate a marelui
împrat,

36. Nici pre capul tu s te juri,

c nu po|i un pr alb sau negru
s faci

;

37. Ci iie cuvântul vostru: aâ,
aâ; nu, nu; iar ce este mai mult
decât acestea, dela cel ru este.

38. Auzitai c s'a zis: ochiu pen-
tru ochiu i dinte pentru dinte.

39. Iar eu zic vou: s nu sfai
împrotiv celui ru; ci, de te va lovi

cinevâ preste faa obrazului cea
dreapt, întoarce'i lui i pre cealalt;

40. i celui ce voiete s se ju-

dece cu tine i s îi iâ haina ta,

las'i Iui i cmaa.
41. i cel ce le va sili pre fine

o mil de loc, mergi cu dânsul dou.
42. Celui ce cere dela line, d'i;

i de cel ce voiete s se împru-
mute dela tine, nu te deprta.

43. Auzit-ai c s'a zis: s iubeti
pre aproapele tu i s urti pre
vrjmaul tu.

44. Iar eu zic vou: Iubii pre vrj-
maii volri, binecuvântai pre cei

ce v blesfeam pre voi, bine facei
celor ce v ursc pre voi, i v ru-

gai pentru cei ce v supr i v
gonesc pre voi;

45. Ca s fii fii ai Tatlui vostru
celui din ceruri, câ pre soarele su
îl rsare preste cei ri i preste cei

buni, i plou preste cei drepi i
preste cei nedrepi.

46. C de iubii pre cei ce v iu-

besc pre voi, ce plat vei aveâ?
Au nu i vameii aceea fac?

47. i de vei îmbriâ cu dra-

goste numai pe prietenii votri, ce

mai mult facei? Au nu i vameii
fac aâ 7

48. Fii dar voi desvârii, pre-

cum i Tatl vostru cel din ceruri

desvârit este.

37. 2 Cor. 1, 17; Iac. 5, 12.

38. Eire 21, 23-24.
40. Lucâ 6, 29; I Cor. 6, 7.

42. Lucâ 6, 3o. 34.

43. Lev. 19, 18.

44. Lucâ 6, 27; 23, 34; Fapt. 7, 59.

45. Lucâ 6, 32.

48. fl doua Lege 18, 13.

CAP. 6.

Milostenia. Postul. Rugciunea. Defâi-

:
marea celor lumeti.

Luai aminte, milostenia voastr
s nu o facei înaintea oameni-

lor, spre a fi vzui de dânii; iar

de nu, plat nu vei aveâ dela Ta-
tl vostru, carele este în ceruri.

2. Deci, când faci milostenie, s
nu trâmbiezi înaintea ta, precum
fac farnicii în adunri i în ulie,

ca s se slveasc de oameni. A-
min zic vou, c îi iau plata lor.

3. Iar tu fcând milostenie, s nu
tie stânga fa ce face dreapta ta.

4. Ca s fie milostenia la întru

ascuns, i Tatl tu cel ce vede
întru ascuns, acesta va rsplti ie
întru artare.

5. i când le rogi, nu fii ca f-
arnicii, c iubesc în adunri i în

unghiurile ulielor stând s se roage
ca s se arate oamenilor. Amin zic

vou, c îi iau plata lor.

6. Iar tu când te rogi, intr în c-
mara ta, i încuind ua ta, roag-
te Tatlui tu celui întru ascuns i
Tafi tu cel ce vede întru ascuns,
va rsplti ie la artare.

7. i rugându-vs nu grii multe
ca pgânii; C li se pare c, întru

mult vorba lor vor fi auzii.

8. Dsci, nu v asemnai lor, c
tie Tatl vostru de ce avei trebu-

in, mai înainte de a cere voi dela

dânsul.

9. Deci aâ s v rugai voi: Ta-
tl nostru, carele eti în ceruri, sfin-

easc- se. numele tu;
10. Vie împria fa, fie voea ta,

precum în cer i pre pmânt;
11. Pâinea noastr cea spre fiin

dne-o nou astzi;
12. i ne iart nou grealele noa-

stre, precum i noi iertm greiilor
notri;

13. i nu ne duce pre noi în i-

spit, ci ne izbvete de cel viclean.

C a fa este împria i puterea
i slava în veci, Amin.

14. C de vei iert oamenilor
grealele lor, ierfâ-va i vou Tatl
vostru cel ceresc;

0. 2. Rom. 12, 8. 4. Lucâ 14, 14.

5 4 Imp. 4, 33. 7. Is. 1, 15.
9. Lucâ lî, 2; Eice 2o, 7.

10. Lucâ 22, 42. 12. Psalm 31, 5.

13. Mat. 26, 41.

14. Marcu 11, 26.
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15. Iar de nu vei ierta oamenilor
grealeie lor, nici Tatl vostru nu
va ieriâ vou grealeie voastre.

16. i când postii, nu fi^i ca f-
arnicii triti, c îi smolesc fejele

lor, ca s se arle oamenilor, po-
stind u-se. Adevr gresc vou, c
îi iau plata lor.

17. Iar tu posfindu-te, unge'i ca-

pul tu i fa{a la o spal, .

18. Ca s nu te ari oamenilor
c posteti, ci Tatlui tu celui ce
este întru ascuns. i Tatl tu, cel

ce vede întru ascuns, va rsplti ie
la artare.

19. Nu v adunai vou comori
pre pmânt, unde moliile i rugina
le stric, i unde furii le sap i le

fur,
20. Cv adunai vou comori în

cer, unde nici moliile, nici rugina
nu le sfric, i de unde furii nu le

sap, nici le fur;
21. C unde este comoara voa-

str, acolo va fi i inima voastr.
22Y Lumintorul trupului este 0-

chiul. Deci, de va fi ochiul tu cu-

rai, toi trupul tu va fi luminat;

23. Iar de va fi ochiul tu ru, tot

trupul tu va fi întunecat. Deci, dac
lumina care este întru tine, este în-

lunerec, dar întunerecul cu cât mai
mult?

24. Nimenea nu poate a sluji la

doi domni, c sau pre unul va urî

i pre altul va iubi, sau de unul se
va inea i de altul nu va griji; nu
putei tui Dumnezeu a sluj! i lui

mamonâ. '
25. Pentru aceasta griesc vou:

nu v grijii cu '"sufletul vostru ce
vei mânca i ce vei beâ, nici cu
trupul vostru, cu cev vei îmbrca.
Au nu sufletul mai mare este decât
hrana i trupul decât haina?

26. Cutai la pasrile cerului, c
nici seamn, nici secer, nici a-

dun în jitnie, i Tatl vostru cel

ceresc le hrnete pre dânsele. Au
nu avei voi mai mult deosebire
de acestea?

27. i cine din voi grijinduise;

poate sâ'i adauge statului su un
cot?

28. i de hain ce v grijii ?So-

15. Mat. 18. 35. 16. ]s. 58, 5.

20. Lucâ 12, 33 sq; I Tim. 6, 19.

22. Lucâ 11, 34-36.
24. 3 Imp. 18, 21; Lucâ 16, 13; 2 Cor. 6, 16.

25. Lucâ 12, 22; Filip 4, 6; 1 Tim. 6, 7-

26. Mat. lo, 31; Lucâ 12, 24.

cotii crinii câmpului cum cresc; nu
se ostenesc, nici torc.

29. Iar griesc vou* c nici So*
lomon, întru toat mrirea sa, nu
s'a îmbrcat ca unul dinlr'acelia.

30. Deci, dac pre iarba] câmpu-
lui, care astzi este i mâine se a-

runc în cuptor, Dumnezeu aâ o
îmbrac, nu cu mult mai vârtos pre

voi, puin credincioilor?

31. Deci, nu v grijii zicând: ce
vom mâncâ? sau: ce vom beâ? sau
cu ce ne vom îmbrc?

32. C acestea toate neamurile le

caut; c tie Talâl vostru cel ce-

resc, c trebuin avei de acestea
toate;

33. Ci cutai mai întâiu împr-
ia lui Dumnezeu i dreptatea lui,

i acestea toate se vor adauge vou.
34. Drept aceea, nu v grijii de

ziua de mâine, c ziua de mâine
va griji de ale sale. Ajunge'i zilei

rutatea ei.

C*.A_J?. 7«

A nujudec pre alfii. Cinstirea celor

sfinte. Struina în rugciune. Calea

mâniuirei i a fierzrei. Pâzirea de

,
proroci mincinoi.

Nu judecai, ca s nu fii jude-
cai.

2. Câ, cu ce judecat vei judec,
vei fi judecai, i cu ce msuri vei
msur, se va msur vou.

3. i ce vezi stercul cel ce este

în ochiul fratelui tu, iar bârna care

este în ochiul tu nu o simi?
4. Sau cum zici fratelui tu: las
s scot siercul din ochiul lu, i
iat bârna este în ochiul tu?

5. Farnice, scoate întâi» bârna
din ochiul tu, i atunci vei vedeâ
s scoi siercul din ochiul fratelui

tu.
6. Nu dai cele sfinte câinilor, nici

lepdai mrgritarele voastre îna-

intea porcilor, ca nu cumvâ s le

calce cu picioarele lor, iîntorcân-
du-se s v rup pre voi.

7. Cerei i se va dâ vou, cu-

29. 3 Imp. 4, 21.

30. Mat. 8, 26; 16, 8.

33. 3 Imp 3. 13; Ps. 36, 4.

34. E. 16, 19.

7. 1. Lucâ 6, 37; Rom 2, 1; I Cor. 4, S.

2. Matcu 4, 24.

5. Lucâ 6, 42.

7. Matcu 11, 24.
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lai i vei aîlâ, batei i se va de-

schide vou;
8. C (of cel ce cere, iâ, i cel

ce caut, afl, i celui ce baie, i se
va deschide.

9. Sau care esle omul acela din-

tre voi, dela care de va cere fiul lui

pâine, au doar piatr îi va d lui?
10. Sau deva cere pete, au doar

arpe îi va dâ lui?

11. Deci, dac voi, ri fiind, tii
s da|i daruri bune fiilor votri, cu
cât mai vârios Tatl vostru cel din

ceruri, va dâ cele bune celor ce cer
dela dânsul.

12. Deci, toate câte voi fi s v
fac vou oamenii, faceji i voi lor

asemenea, c aceasta este legea i
prorocii;

13. Intrai prin ua cea strâmt,
c larg este ua i lat calea, ceea
ce duce în pierzare, i muli sunt
cei ce intr printr'însa;

14. C strâmt este ua i îngu-
st calea, care duce în viea, i pu-
ini sunt cei ce o afl pre ea.

15. Pzii-v de prorocii cei min-
cinoi, cari vin la voi în haine de
oi, iar înluntru sunt lupi rpitori.

16. Din roadele lor îi vei cunoa-
tc pre ei. Au dorr vor culege din

spini, struguri? sau din ciulini, smo-
chine?

17. Aa toi pomul bun, roade bune
face, iar pomul ru, roade rele face.

18. Nu poate pomul bun s fac
roade rele. nici pomul ru se fac
roade bune.

19. Deci, tot pomul care nu face
road bun, se taie i îh foc se a-

runc.
• 20. Pentru aceea, din road lor

îi vei cunoate pre dânii.
21. N\i tot cel ce îmi zice mie:

Doamnei Doamnei va intr întru

împria cerurilor, ci, cela ce face
voea Tatlui meu, carele este în ce-

ruri.

22. Muli vor zice mie, în ziua a-

ceea: Doamnei Doamnei au nu cu
numele tu am prorocit? i cu nu-
mele tu draci am scos? i cu nu-

8. Pilde 8, 17. 9, Ioan 14, 13.

11. Lucâ u, 13; Iac. 1, 17.

12. Luc. 6, 31; Rom. 13, 8, lo.
14. Fapt. h, 21.
15. Ier. 14, 14; Fapt. 20, 29.
16. Luc. 6, 43, sq.; Iac. 3, 12.

18. Mat. 12, 33.
J9. Mat. 3, io; Luc. 3, 9; Ioan 15, 2, 6.

11. Rom. 2, 13; Iac. l, 22, 25.

22. Luc 13, 25, sq,; Fapt. 19, 15.

mele tu multe minuni am fcut?
23. i atunci voiu mrturisi lor,

c niciodat nu v'am tiut pre voi;

deprtai-v dela mine, cei ce lu-

crai frdelegea 1

24. Deci, tot cela ce aude cuvintele

mele acestea i le face pre ele, ase-

mna'l-voiu pre el brbatului îne-
lepf.care i-a zidit casa sa pre piatr.

25. i a czut ploaie, i au venit

rîurile, i au suflat vânturile, i s'au

pornit spre casa aceea i n'a czut,
c erâ întemeiat pre piatr.

26. i tot cela ce aude cuvintele

mele acestea i nu le face pre ele,

asemnâ-se-va brbatului nebun, ca-

re i-a zidit casa sa pre nisip.

27. i a czut ploaie i au venit

rîurile, i au suflat vânturile, i au
lovit în casa aceea, l a czut, i
erâ cderea ei mare.

28. i a fost dup ce au sfârit
Iisus cuvintele acestea, se mirau
noroadele de învtura lui;

29. C li înv pre ei ca cela ce

are putere, iar nu ca crturarii.

CAP. 8.

Vindecri a felurite boale. îndeprta-
rea unui crturar i chemarea celui

ce avea s îngroape pre tatl su.
Domolirea tnrei i izbvirea a doi

îndrcii.

i pogorându-se el din munte, au
mers dup dânsul noroade multe.

2. i iat un lepros venind se în-

chin lui, zicând: Doamne, de vei

vreâ, poi s m cureti.
3. i tinzând lisus mâna, s'au a-

tins de dânsul, zicând: voiesc, cu-

refe-fel i îndat. s'a curit le-

pra lui.

4. i au zis lisus lui: vezi, nim-
nui s nu spui, ci mergi de te a-

rat pe sinei preotului, i du darul

care a poruncit Moisî, întru mr-
turie lor.

5. i intrând lisus în Capernaum,
s'a apropiat de dânsul un suta.ru-
gându'l pre el,

6. i zicând: Doamne, sluga mea

23. Mat. 25, 41; Ps. 6, 8.

24. Luc. 6, 47, sq.

25. Mat. 16, 18.

27. Ezccb. 13; 11.

28. Marcu 1; 22; Luc; 4. 32.

8. 1. Mat. 5, 1. 2. Maccu 1, 40; Luc. 5, 12.

4. Luc. 17, 14; Lev. 14, 2.

5. Luc; 7, 11.
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zace în cas bolnav, cumplit chi-

nuindu-se.

7. i au zis Iisus lui: Eu venind
îl voiu lmduî pre dânsul.

,

8. Iar sufaul rspunzând a zis:

Doamne, nu sunt vrednic ca s in-

tri supl acoperemântul meu, ci nu-
mai zî cu cuvântul, i se va tm-
dui sluga mea;

9. C i eu sunt om supt stpâ-
nire, având supf sinemi slujitori, i
zic acestuia: mergi, i merge; i
altuia: vino, i vine; i slugei mele:

f aceasta, i face.

10. Iar Iisus auzind aceasta s'au

minunat i au zis celor ce veneau
dup dânsul: amin griesc vou:
nici întru Israil n'am aflai atâta

credin.
11.-i griesc vou, c mulfi deîa

rsrit i dela apus vor veni i se
vor odihni cu Avraam i cu Isaac
i cu Iacob, întru împrjia ceru-

rilor.

12. Iar fiii împrjiei vor îi goni|i

întru îniunerecul cel mai dinafar;
acolo va fi plâns i scârnirea din-

ilor^

13. i au zis Iisus sufaului: mergi,
i cum ai crezut, fie fiel i s'a t-
mduit sluga lui întru acel ceas.

14. i venind Iisus în casa lui

Petru, au vzul pe soacra lui zcând
i aprins de friguri.

15. i s'au atins dc mâna ei i o
au lsat pre dânsa frigurile, i s'a

sculat i slujiâ lui.

16. Iar îcându-se sear, au adus
lui pre muli îndrcii i au scos du-
hurile numai cu cuvântul, i pre

lofi bolnavii i-au tmduit,
17. Ca s se plineasc ceeace s'a

zis prin prorocul l.aia, care griete:
acesta neputinele noastre au luat i
boalele noastre au purtat.

18. i vzând Iisus horoade multe
împrejurul su,, au poruncit uceni-

cilor s mearg de cea parte.

19. i apropiindu-se un crturar,
i-a zis lui: Invltorule, voiu s
merg dup tine, ori unde vei merge,

20. i au grit Iisus lui: vulpile

8. Ps. 106, 20,

11. Is. 49, 12; Luc. 13, 29, sq. Malab.'î, 11.

12. Mat. 22, 13 t 25, 30; Luc. 13, 26—30.
14. Marc. 1, 29; Luc. 4, 38.

15. Mat. 9, 25
16. Marc. l, 32; Luc. 4, 40.

17. Is. 53, 4; J Pete 2, i4.

18. Marc. 4, 35; Luc. S, 22.

19. Luc. 9, 57 sq. 20. 2 Cor. 8, 9.

au vizuini i pasrile cerului cui-

buri, iar Fiul Omului n'are unde
s'i plece capul

21. Iar altul din ucenicii lui i-a

zis lui: Doamne, d'mi voe întâi s
merg s îngrop pe tatl meu.

22. Iar Iisus i-au zis lui: vino
dup mine, i las morii s'i în-

groape pre morii lor.

23. i intrând el în corabie, au
mers dup dânsul ucenicii lui.

24. i iat, vifor mare s'a fcut
în mare, cât se acoperiâ corabia
de valuri; iar el dormiâ.

25. i venind ucenicii lui, l-au

deteptat pre el, zicând: Doamne,
mântuete-ne, c pierim.

26. i le-au grit lor; ce suntefi

înfricoai, pujin credincioilor? A-
tunci sculându-se, au certat vântu-
rile i rnarea, i s'a icut linite

mare.
27. Iar oamenii se mirau, grind:

cine este acesta, c i vânturile

i marea ascult pre el?

23. i trecând el de ceea parte,

în laturea Gherghesenilor, l-au în-

tâmpinat pre dânsul doi îndrcii,
ieind din mormânturi, foarte cum-
plii, cât nu putea nimenea s treac
pre calea aceea.

29. i iat, au strigat grind: ce
este nou i fie, lisuse, Fiiul lui

Dumnezeu? Ai venit aici mai înainte

de vreme s ne munceti pre noi?
30. i era departe de dânii o

turm mare de porci, pscând.
31. Iar dracii îl rugau pre el, zi-

când: de ne goneti pre noi, d-ne
voe s ne ducem în turma cea de
porci.

32. i au zis lor: mergejil Iar ei

ieind, au mers în turma cea de porci,

i îndati a srit toat turrr de
porci de pre rmuri în mare, l* s'a

înnecaf în ap.
s

33. Iar pstorii au fug K, i in-

trând în cetate, au spus de toate,

i cele de cei îndrcii.
34. -»i iat toata cetatea a ieit

întru întâmpinarea lui Iisus, i v-
zându'l pre dânsul»

f
l au rugat ca s

treac din. hotarele lor.

24. Luc. 8, 23.

28. Marcu 5, 1 ; Luca 8, 26.

34. Marcu 5, 17; Luc. 8, 37.



1350
*

MATEI 9

CAP. 9.

însntoirea unui slbnog. Chema-
rea lui Matei. învierea fiicei mai mare-
lui sinagogei. Femeia ce'i curgea sânge.

Vindecarea doi orbi i a unui mut.

i intrând în corabie, au frecuf i
au venit în cetatea sa.

2. i iat, au adus lui pre un
slbnog, care zceâ în pat.

3. Si vzând Ifsus credina lor. au
zis slbnogului: îndrznete Hule;

iarf-i-se fie pcatele fale.

4. i, iat oarecari din crturari
au zis întru sine: acesta hulete.

5. i vzând Iisus gândurile lor,

au zis : penfruce voi cugetai cele vi-

clene întru inimile voastre?
6. C ce este mai lesne ? A zice:

iart fi-se pcatele fale, sau a zice:

scoal-fe i umbl?
7. Dar ca s tii c pufere are

Fiul Omului pre pmânt a ierfâ

pcatele, atunci au zis slbnogului:
scoal-fe, ia'i patul tu i ie du în

casa ta.

8. i sculându-se, i-a luai palul

lui i s'a dus la casa sa. Iar no-
roadele vzând aceasta, se mirau i
slviau pre Dumnezeu, carele a dat
pufere ca aceasta oamenilor.

9. i frecând Iisus de acolo, au
vzut pre un om ezând la vam,
ce se numiâ Matei, i i-âu zis lui

:

vino dup mine 1 i sculându-se, a
mers dup dânsul:

10. i a fost când edeâ el în
caS, iaf, muli vamei i pctoi
venind, edeau cu Iisus i cu uce-
nicii Iui.

r
11. i vzând Fariseii, au zis u-

cenicilor lui : penfruce.cu vameii
i cu pctoii mnânc i bea Da-
scâlul'' vostru?

12. Iar Iisus auzind au zis lor: n'au
trebuin ,cei sntoi de doftor, ci

cel bolnavi !
'

, .

13. Deci mergând, învai Lv ce
este : mil voesc, iar nu jertf ; c
n'arri venii s chem pre ceT drepi,
ci pre cei pctoi la pocin.

14. Atunci au vetfft îa dânsul u-

cenicii lui Ioan, zicând : penfruce

9. 2. Marc. 2. 3; Luc. 5, 18,

6. Marc 2, 10 sq.
9. Luc. 5, 27; Marc. 2, 14.

12 Luc. 5, 31.

13. I. Imp. 15, 22; Osie 6, 6.

14. Marc 2, 18; Luc: 5, 33.

noi l Fariseii postim mulf, iar u-

cenicii ij nu postesc?
15. i le-au zis lor Iisus: au doar

pot fiii nunei s se jeliasc, în cât
vreme este cu dânii mirele? Ci vor
venî zile, când se va luâ dela dân-
ii mirele, i alunei vor posti.

16. Nimeni nu pune petec de pân-

z nou Ia hain veche, C îi iâ

plinirea sa dela 'hain, i mai rea

sprtur se face.

17. Nici pun vin nou în foi vechi;

iar de pun, se spargi foii, i vinul

se vars, i foii pierf ci pun vinul

nou în foi noui, i amândou se
in.

18. Acestea grind el ctre dânii,
iat. un boier oarecare venind, S'a

închinat lui, zicând: fiica mea' acum
a murit, ci venind, pune mâna ta

presfe dânsa, i va înviâ.
:

19. l sculându-se Iisus. au mers
dim dânsul, i ucenicii lui'.

20. i iaf o femeie, înfru cur-

gerea sângelui fiind de doisprezece
ani. venind dinapoi, s'a "atins de
poala hainei lui;

21. C ziceâ înfru sine. c numai
de m voiu atinge de haina lui m
voiu mântui.

22. Iar Iisus înforcându-se'i v-
zând-o pre ea, i-au zist îndrsnete,
fiic; credina fa le-a mânfuif. i
s'a tmduit femeia din ceasul acela.

23. Si viind Iisus în casa boie-

rului, i vzând flnertorii i mul-

imea gâlcevind. au zis lor: Fugii,

c n'a murit fecioara, ci doarme.
24. Si îsi râdeau de; dânsul
25. Iar dac s'a" scos 'afar no*

rodul, intrând, o au luat de' mân,
i s'a sculat fecioara.

26. i a ieit tetea aceasta presle

fof pmântul âceîa^

27. Si frecând Iisus de acolo, au
mers dup dânsul doi orbi, sfrigând

i grind: miruefe-ne pre noi, Fiul

lui pavidl J

. 28.
if
tar dup' ce au mers în cas,

Iu venit la dânsul orbii i le-au grit

lor Iisus: credei c pot s fac eu

aceasta? Grif-au lui: aâ, Doamnei
29. Atunci s'au atins de ochii lor,

15. Ioan 3, 29.

18. Marc. 5, 22; Luc. 8, 4l.

20. Marc. 5, 25: Luc. 8, 43 sq. Lcv. 15 25.

21. Mat 14, 36.

26 Luc. 7, 17.

27. Mat. 15, 22 i 20, 30.

29. Mat. 8, 13.
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grind : dupre credina voastr, fie

vou 1 i s'au deschis ochii lor.

30. i le-au poruncii lor lisus,

grind : vedei, nimenea s nu tie.

31. Iar ei ieind. l>au vestit pre

dânsul în tot pmântul acela.

32 Iar ieind ei, iat, au adus la

dânsul pre un om mut, îndrcit.
33. i scondu-se dracul, a grit

mulul, i s'au mirat noroadele, gr-
ind, c niciodal nu s'a artat aâ
întru Israil.

34. Iar Fariseii griau : cu dom-
nul dracilor scoale pre draci.

35. i strbâleâ lisus prin (oale

cetile i oraele, învând în so-

boarele lor, i propoveduind Evan-
ghelia împriei, i vindecând toat
boala i toat neputina întru norod.

36. Iar vzând el noroadele, i s'au

fScut.mil3.de dânii, c erau ne-

cjii i rtcii, ca oile ce n'au p-
stor.

37. Atunci au zis ucenicilor si:
iaf seceriul este mult iar lucrtorii
putini.

38. Deci, rugai pre domnul se-

ceriului, ca s scoaj lucrtori la

seceriul su.

CAP. IO.
Chemarea Apostolilor i trimiterea lor

la propoveduire.

i chemând pre cei doisprezece
ucenici ai si, le-au dat lor putere

asupra duhurilor celor necurate, ca
s le scoat pre ele i s îmdu-
iasc fost boala i toat neputina.

2. Iar numele celor doisprezece
apostoli sunt < acestea : cel dintâiu

Simon, ce se numete Petru, i An-
drei fratele lui, lacov al lui Zevedei,

i loan fratele lui.

3. Filip i Vartoîomei, Toma i
Matei vameul, lacov al lui Alîeu,

i Levi, ce s'au numit Tadeu.
4. Simon Cananitul i îuda Isca-

rloteanul, care l a i vândut pre

dânsul.

30. Mate 1, 43 i 7, ?6.

32. Mat 12, 22 sq.; Luc H, 14 sq.
33. Isaia 35, 6.

34. Mat. 12, 24; Luc. U, 15.

35. Mat. 4, 23; Mate. 6, 6.

36. Marc. 6, 34. PPetr 2, 25; Nuiîiec 27, 17.

îs- 53, 6; Ier 50. 6.

37. Luc. 10. 2

38 Marc. 3, 13.

IO. L Marc. 3, 14 sq ; 6, 7; Luc. 9, 1 i 10, 17.

2. Fapt. 1, 13.

5. Pre aceti doisprezece i-au tri-

mis lisus, poruneindu-le lor i gr-
ind: în calea pgânilor s nu mer-
gei, i în cetatea Samarinenilor s
nu intrai.

6. Ci mai vârtos mergei ctre o-

ile cele pierdute ale casei lui Israil.

7. i umblând, propoveduii, zi-

când : s'a apropiat împria ce-

rurilor,

8. Pre cei bolnavi vindecai, pre
cei leproi curfi|i, pre cei mori în-

viaji, dracii scoatei; în dar ai luat,

în dar dai. '

9. S nu aveji aur, nici argint,

nici bani la brâele voastre.

10. Nici traist în cale, nici dou
haine, nici înclminte, nici toiag,

c vrednic este lucrtorul de hrana
sa.

ti. i ori în care ceiale sau o-

ra veji intrâ, cercetai cine este în-

tru dânsul vrednic, i acolo s r-
mânei pân când veji iei.

12. i intrând în cas, s'i ura(i,

grind: pace casei acesleea.

13. i de va îi casa aceea vred-

nic, va veni pacea voastr presle

dânsa; iar de nu va fi vrednic,
pacea voastr se va întoarce la voi.

14. i oricine nu va primi pre

voi, nici va asculta cuvintele voastre,

ieind din casa sau din cetatea a-

ceea, scuturai praful de pe picioa-

rele voastre.

15. Amin gresc vou, c mai
uor va fi pmântului odomului
i Gomorului în ziua judecei, de-

cât celei aceea.

16. lat, eu v trimit pre vot ca
oile în mijlocul lupilor. Deci fii în-

elepi ca erpii i blânzi ca porum-
beii.

17. i v ferii de oament, c v
vor dâ pre voi în soboare, i întru

adunrile lor v vor bate pre voi.

18. înc i înaintea domnilor i
a împrailor vei fi dui pentru mine,

întru mrturie lor i limbilor.

19. Iar când v vor dâ pre voi,

6. Mat. 15, 24; Fapt. 13, 46
7. Mat. 3, 2, i 4, 17; Luc 9, 2 i 10, 9.

8 Mat. 11, 5; Marc. 6, 7, J3.

9. Marc. 6, 8; Luc. 9. 3.

10. 1 Tim. 5, 18.

12. Luc. 10, fi, 6.

14. Marc 6, 11; Luc. 9, 5. Fapt. 13, 51.

15. Mat, 11, 24.

16 Luc. 10, 3; Rom 16, 19.

17. Mat. 24, 9: Marc. 13, 9; Luc. 12. 11

i 21, 12. 18. Marc. 13, 9 sq.

19. Luc. 12, 11 i 21, 14 sq. Marc. 13, 11.
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nu v grijii cum, sau ce vei grî,
c se va dâ vou înlr'acel ceas ce

vei gri;
20. C nu voi Suntei ceî ce grii,

ci Ouhu! Tatlui vostru este carele

grele întru voi.

21; i Va dâ frate pre frate spre
moarte i lat pre fecior, i se vor
scula feciorii asupra prinilor i
îi vor omorî pre dânii. i vefi fi

urâi de foji pentru numele meu.
22. Tar cela ce va rbda pân în

sfârit, acela se va mântui.
23. Iar când v vor goni pre voi

înfr'aceast cetate, fugii în cealalt.

Amin gresc vou: nu vei sfâri
cetile lui Israil pân când va vcnî

Fiul Omului.
24. Nu este ucenic mai pre sus

de dasclul su, nici slug mai pre
sus de domnul su.

25. Ajunge ucenicului s fie ca das-
clul su, i sluga cv domnul su.
Dac pre stpânul casei l-au nu-
mit veeizevul, cu cât mai vârtos

pre casnicii lui?

26. Deci, nu v temei de dânii,
c nimic rut este acoperii, care s
nu se descopere, i ascuns, csre s
nu se cunoasc.

27. Ceeace gresc vou !a întu-

nerec, s spunei Ia luminS; i ce
auzii la ureche, s propoveduii
deasupra caselor.

28. i s nu v lemei de cei ce

ucid Irupul. iar sufletul nu pol s'î
ucid, ci s v temei mai vârtos
de cela ce poale s piarz i Iru-

pul i sufletul, în gheena.
29. Au doar nu se vând dou

pasri penlru un ban? i nici una
dinfr'Tnsele nu cade pre pmânt fr
de Tatl vostru.

30. Iar ai votri i perii capului
v sunt loji numrai.

31. Pentru aceea nu v temei,
c voi suntei cu mult mai buni
decât paserile. ;

32. Deci, toi cela ce va mrturisi
pre mine înaintea oamenilor, voiu
mrturisi i eu pre dânsul înaintea

Tatlui meu, carele este în ceruri.

21. Luc. 21, 16; Mib. 7, 6.

22. Marc. 13, 13.

24. Luc. 6, 40; Ioan 13, 16 i 15, 20.

25. Mat. 12, 24; Luc. 11, 15.

26. Marc, 4, 22; Luc. 8, 17.

27. Luc. 12, 3.

28. Luc. 12, 4; 1 Petr. 3, 14.

29. Luc. 12, 6; 32. Mate. 8, 38; 2 Tim. 2,

21! 33, Luc. 9, 26.

10-11

33. Iar cela ce se va lepda de
mine înaintea oamenilor, m voiu
lepda i eu de dânsul înaintea

Tatlui meu carele este în ceruri.

34. S nu sfocotiî c am venit s
pun pace pre pmânt; n'am venit

s pun pace, ci sabie.

35. C am Venit s desprfesc
pre om de latlsu i pre fiic de
muma sa, i pre nor de soacra sa.

39. i vrjmaii omului, casnicii

Iui.

37. Cela ce iubete pre tat sau
pre mum mai mult decât pre mine,
nu este mie vrednic. i cela ce iu-

bete pre fiu sau pre fiic mai mult
decât ore mine, nu este mie vrednic.

38. i cela ce nu va luâ crucea sa
i s vie dup mine, nu este mie
vrednic.

39. Celacei-a aflat sufleluî- su,
îl va pierde pre el, i cela ce i-a
pierdut sufletul su pentru mine, îl

va afla pre el.

40. Cela ce v primete pre vot,

pre mine m primete, i cela cem primesle pre mine, primete r>re

cela ce m'au trimis pre min&.
41. Cela ce primete proroc în nu-

me deproroc, plata prorocului va luâ;

i cela ce primete pe drept în nume
de drept, plata dreptului va luâ.

42. i cela ce va adpâ pre unul
dinlr'acefi nrnei, numai cu un pa-
har de ap rece, în nume de ucenic,

amin gresc vou: nu îi va pierde

pîala sa.
1

Mirt. -

CAP. «.
Trimiii lai Ioan la Iisus. Asemna-
rea Fariseilor i Legiuitorilor cu co-

piii ce se jucau în târg. Mustrarea
unor ceti. Iisus laud pre Tatl i

ckiam la s*'ne pre cei ostenii.

Qi a fost când au svârii Iisus po-
Vruncind celor doisprezece ucenici

ai si, s'a mutat de acolo ca s
învee i s propoveduiasc în ce-

lîte lor.

2. Iar Ioan auzind din închisoare,

34. Luc. 12, 51.

35. Mib. 7, 6.

37. R doua leg. 33, 9; Luc 14, 26.

3S Mat. 16, 24. Luc. 9, 25
39. Marc. 6, 35. Luc 17, 33.

40. Mat. 18, 5; Luc. 10, !6; Ioan 13, 20.

41. 3 Imp. 17, 10 i 18, 4.

42. Mat. 25, 40; Marc. 9, 41.

11. 1, Is. 61, 1, 2.

2. Luc. 7, 18, sq.
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de lucrurile lui Iisus, trimiând pre I

doi din ucenicii si, i-au zis lui: I

3. Tu eii cela ce vine, sau pre
j

altul s ateptm?
i

4. i rspunzând lisus, au zis lor:
j

Mergând spunei lui loan cele ce
auzii i vedei:

5. Orbii vd i chiopii umbl,
leproii sg curjesc i surzii aud,

morii se scoal i sracilor bine
se vestete:

6. i fericit este cela ce nu se va
sminti întru mine. !

7. i ducându-se ei, au început
Iisus a gri noroadelor pentru loan:
ce ai ieit în pustie s vedei? Au
trestie cltit de vânt?

8. Dar ce ai ieit s vedei? Au
om, îmbrcat în haine moi? lat,
cei ce poart cele moi, sunt în ca-

sele împrailor.
9. Dar ce ai ieit s vedei? Au

proroc? Adevrat griesc vou: i
rtiai pre sus de proroc.

10. C acesta este de care este

scris: iat, eu trimit pre îngerul meu
înaintea feei talc, care va gti ca-

fea ta înaintea ta,

"t\. Amin griesc vou: nu s'a

sculat între cei nscui din femei
mai mare decât loan Boteztorul;

|

iar cel mai mic întru împria ce- i

rurilor, rriai mare decât el este.

12. Din zilele lui loan Boteztorul
pân acum. împria cerurilor se
silete, i silitorii o rpesc pre ea.

13. C toi prorocii i legea pân
îa loan au prorocit;

14. i de voii s primii, acesta

este Ilie, cela ce va s vie.

15. Cela ce are urechi de auzit,

s auz.
16. Cu cine voiu asemn pre

neamul acesta? Asemenea este co-

piilor celor ce ed în târg i strig
ctre soii lor.

17. i griesc: fltierat-am vou,
i n'ai jucat; de jale am, cântat vo-
u i nu ai plâns.

18. C a venit loan, nici mâncând,
nici bând, i ei zic: drac are.

3. H doua Lege 15, 18.

5. Mat 15, 30; Is. 29.18 i 35, 5; Luc. 7,

22; Is. 61, 1.

6. Mat. 13, 57. 7. Luc 7, 24, sq.

9. Luc. 1, 76 i 7, 26-26. 10. Malab 3, 1,

sq. Marcu 1, 2.

12. Luc. 16, 16, 14. Mat. 17, 12; Malab. 4, 5.

15. Marc. 7, j6.

17. Luc. 7, 32.

18. Matei 3, 4; Luc. 7, 33; loan 19, 20.

|

19. A venit Fiul omului, mâncând
I i bând, i zic: iat om mânctor
! i butor de vin, prieten vameilor
i i pctoMor. i s'a îndreptat în-
i eleociunea dela fiii si.

20. Atunci au început lisus a mu-
str oraele întru care se fcuser
puterile sale cele mai multe, pentru
c nu s'au pocit.

21 . Vai ie, Horazineî Vai ie Vit-

saidoî C de s'ar fi fcut în Tir i
în Sidon puterile care s'au fcut în-

! tru voi, de mult în sac i în cenue
s'ar fi pocit.

22. Ins zic vou: Tirului i Si-

donului mai uor va fi în ziua ju-

decfei, decât vou.
23. i tu Capernaume, care pân

la cer ie- ai înlat, pân la iad te

vei pogorî; c de s'ar fi fcut în

Sodom puterile care s'au fcut întru

tine, ar fi rmas pân în ziua de
astzi.

24. îns griesc vou, c pmân-
tului Sodomului mai uor îi va fi

în ziua judecei, decât ie.

25. Intr'acea vreme grind lisus,

au zis: mrturisescu-m ie Printe
Doamne al cerului i al pmântu-
lui, c ai ascuns acestea de cei în-

|

eîepi i pricepui, i le-ai desco-

!
perii pre ele pruncilor.

26. Adevrat, Printe, c aâ a

fost bunvoin înaintea ta.

27. Toate îmi sunt date mie dela

Tatl meu, i nimenea nu cunoate
pre Fiul, fr numai Tatl, nici pre

Tatl nu'l cunoate nimenea, fr
numai Fiul, t cruia va voî Fiul

s'i descopere.

28. Venii ctre mine toi cei o-

stenii i însrcinai, i eu v voiu

odihnî pre voi. "
,.

'

29. Luai jugul meu presle voi i
v învai dela mine, c sunt blând

i smerit cu inima, i vei aflâ o-

dihn sufletelor voastre;

t 30. C jugul meu este bun i sar-

cina mea uoar.

19 Matei 9, 10.

21; Luc. Io. 13, sq 23. Is. 14, 12.

25. Luc. 10, 21; I Cor. 1. 19 i 27.

27. Mat. 28, 18; Ps. 8. 7; Luc. 10, 22; loan
1, 18: 3. 35 i 17, 2; I Cor. 15, 27; Efes. 1,

22; Filip. 2. 9; Evr; 2, 8.

28. Is. 55, 1-4; Ier. 31, 25.

29. Ier. 6, 16. 30.1 loan 5. 3.
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CAP. 12.

Ucenicii rupând spice sâmbta. Vin-

decarea omului cu mâna uscat, a celui

orb i surd. Pcatul împroiiva Duhului
Sfânt. Semnul lui Iott. Muma lui

Jisus i fraii si.

In vremea aceea mergeâ Iisus sâm-
bta prin semnturi; iar uceni-

cii luî au flmânzii i au începui a

smulge spice i a mâncâ.
2. Iar Fariseii vzând, au zis lui:

iml, ucenicii li fac ce nu se cade
a face sâmbta.

3. Iar el Je-au zis lor: au n'ai ce-

tii ce a fcut David, când a flmân-
zit el i cei ce erau cu dânsul?

4. Cum a intrat în casa iui Dum-
nezeu i pâinile punerei înainte a
mâncat, care nu se cuveniâ lui s
mnânce, nici celor ce erau cu dân-
sul, fr numai preoilor?

5. Sau n'a|i cetit în lege, c sâm-
bta preo|ii în biseric spurc sârn-

bla i nevinovai sunt?
6. Dar griesc vou, c mai mare

decât biserica este aici.

7. i de ai tî ce este: mila vo-
iesc, iar nu jertf, ii'afi fi osândii
pre cei nevinovai.

8. C Domn este i al sâmbetei,
Fiul Omului.

9. i Irecând de acolo, au venit

In sinagoga lor.

10- i iat, un om erâ acolo a-

vâhd mâna uscat. i I au întrebat

pre dânsul, zicând, de se cuvine sâm-
bta a vindeca? Ca sS'l viuuiasc
pre el.

11. Iar el le-au zis lor: ce om
este dintre voi, care va aveâ o oaie,

i de va cdeâ aceea sâmbta în

groap, au nu o va apuc pre ea
i o va scoate?

12. Dar omul cu cât se deose-
bete de oaie 7 Pentru aceea se cu-
vine sâmbta a face bine.

13. Atunci au zis omului: întinde
mâna fa. i o a întins, i a venit

la starea cea dintâi, sntoas ca
i cealalt.

14. Iar Fariseii ieind afar, sfat

12. Marcu 2, 23: Luc. 6, 1.

2. Eire 20, 10. 3. I Imp. 21, 6.

4 Eire Z9, 33; Luc. 24, 6, 9.

5. Numere 23, 9
7. Matei 9, 13; I Imp. 15, 22; Osie 6. 6.
11. Luc u, 5.

14. Ps. 2, 2; Marc. 3, 6; Luc. 6, 11.

au fcut asupra lui, ca s'l piard
pre ei.

15. Dar Iisus cunoscând, s'au

dus de acolO; i au mers dup dân-
sul noroade multe, i i-au tmduil
pre dânii pre loji.

16. i le-au poruncit lor ca s nu'l

fac pre el artat.

17. Ca s se plineasc ceea ce
s'a grit prin Isaia prorocul, ce zice:

18. lat pruncul meu pre carele am
ales, iubitul meu întru eaj;e bine a

voit sufletul meu; pune-voiu Duhul
meu presfe dânsul i judecat nea-
murilor va vesti.

19. Nu se va prici, nici va strig,

nici va auzi cinevâ în ulif glasul

lui.

20. Trestie zdrobit nu va frânge
i in aprins nu va stinge, pân "ce

va scoate judecata spre biruin.
21. i întru numele lui neamurile

vor ndjdui.
22. Atunci au adus la dânsul pre

un îndrcit, orb i mut; i l-au t-
mduit pre el, în cât orbul i mu-
tul griâ i vedeâ.

23. i se mirau noroadele i zi-

ceau: nu cumvâ acesta este -Fiul

lui David?
24. Iar Fariseii auzind, ziceau: a-

cesta nu scoate dracii fr numai
prin veelzevul, domnul dracilor.

25. Iar Iisus tiind gândurile lor,

le-au zis lor: toat împria ce
se împerechiaz între sine. se pu-
stiete; i toat cetatea sau casa ce
se împerechiaz între sine, nu va
stâ.

26. i dac satana pre satana
scoate, întru sine s'a împerechiat;

deci, cum va stâ împria lui?

27. i dac eu cu veeizevul scot

dracii, feciorii votri cu cine îi scot?
Pentru aceasta ei vor fi vou jude-

ctori.
28. Iar dac eu cu Duhul lui Dum-

nezeu scot dracii, iat a ajuns la

voi împria Iui Dumnezeu.
29. Sau cum poate cinevâ s in-

Ire în casa £elui tare i vasele lui

s le jefuiasc, de nu întâiu ya legâ

pre cel tare? i atunci Va jefui ca-

sa lui.

16. Matei 9, 30.

18. Matei, 3, 17 i 17, 5; Is. ti, 2 i 42, 1.

20. Is. 61. 1; lezecb. 34, 16.

22. Matei 9, 32 sq. 24. Matei 9, 34; Marc.
3, 22; Luc. ll, 15. 25. Luc. 11, 17.

28. I loan 3, 8. 29. Is. 49, 24.
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30. Cela ce nu este cu mine, îm-
protiva mea esfe, i cela ce nu a*

dun cu mine, risipete.
31. Pentru aceasla griesc vou:

lot pcalul i hula se va iert oa-
menilor, iar hula cave esle împro-
liva Duhului, nu se va iert oame-
nilor.

32. i oricine va zice cuvânt îm-
protiva Fiului Omului, se va ieriâ

lui; iar oricine va zice împrotiva
Duhului Sfânl, nu se va ierlâ lui,

nici în veacul de acum, nici în cel

ce va s fie.

33. Sau, faceji pomul bun i road
lui, bun, sau facei pomul putred
i road lui putred, c din road
se cunoate pomul.

34. Pui de npârci, cum pute|i

gri cele bune, ri fiind? C din pri-

sosina inimei griete gura.

35. Omul cel bun din comoara
cea bun a inimei scoale cele bune,
iar omul cel ru din comoara cea
rea scoale cele rele.

36. Deci griesc vou: c pentru
Joi cuvântul deert care vor gri oa-
menii, vor s deâ seam de dân-
sul în ziua judecjei.

37. C din cuvintele laie le vei

îndrept, i din cuvintele laie te vei

osândi.
38. Alunei au rspuns oarecarii

din Crturari i din Farisei, zicând

:

Invforule, voim s vedem dela

line semn.
39. Iar el rspunzând, au zis lor:

neamul viclean i preacurvar semn
caut i semn nu e va dâ lui, fr
numai semnul lui lonâ prorocul.

40. C precum a fost îonâ în pân-
tecele chitului trei zile i trei nopi,
aâ va fî Fiul Omului în inima p-
mântului trei zile i trei nopi.

41. BrbajiiJMn.evileni se vor scu-

l la judecat cu neamul acesta i'l

vor osândi pre et; cci ei s'au po-

cit pentru propoveduirsa lui lonâ;

i iat. mai mult decâi îonâ aici.

42. împrteasa dela miazzi se

va scul la judecat cu neamul a- 1

30. Luc. 11, 23. 31. Maccu 3, 28.

32. Luc. 12, 10.

33 Matei 3, 7 i 7, 17; Lucâ 6, 43.

34. Luc. 6, 45.

36 Efes. 4 ?9. 37. Iov 15, 6.

38. Matei 16, l; Maccu 8, 11

39. Matei 16, 4; Luc. 11, 29 sq.

4». îonâ 2, 1 sq I Cotr. 15, 4.

41. lonâ 3, 5.

42. 3 Imp. 10, 1; Luc. 11, 3)

cesta, i M va osândi pre el, c a
venii dela marginile pmântului s
auz înelepciunea lui Solomon, i
iat mai mult decât Solomon aici.

43. Iar când duhul cel necurat va
ieî din om, umbl prin locuri fr
de ap, cutând odihn, i nu afl.

44. Atunci zice: m voiu întoarce
în casa mea, de unde am ieit

; i
venind o afl deertat, mturat
i împodobit. .*

45. Atunci se duce i iâ cu sine

alte apte duhuri mai rele decât sine,

i intrând locuesc acolo, i se fac

cele de pre urm ale omului ace-

luia mai rele decât cele dintâi. Aâ
va fî i acestui neam viclean.

46. i înc grind el ctre no-
roade, ial, muma lui i fraii lui

stteau afar, cutând s griasc
cu dânsul.

47. i a zis iui oare cine: ial,

muma ta i fraii ti stau afar, vrând
s griasc cu tine.

48. Iar el rspunzând, au zis ce-

lui ce'i spusese: cine este muma
mea i care suni fraii mei?

49. i linzându-i mâna sa spre

ucenicii si, au zis: ial muma mea
i fraii mei.

50. C ori cine va face voea Ta-
tlui meu celui din ceruri, acela esle

fraîele meu i sora i muma mea.

CAP. 13.

Pilda semntorului t alte pilde pen-

tru împria cerurilor.
'

Qi în ziua aceea ieind lisus din

Vcas, edeâ lâng mare.
2. i s'âu adunat ta dânsul no-

roade muîle, încât i au fost lui a in-

tr în corabie s eadri toi no-

rodul st pre rmurile mrei.
3. i le-au gril lor multe, în pilde,

zicând: iat, a ieit semntorul s
seamene smâna sâ.

4. i semnând el, unele au c-
"

! zuf lâng cale,; i au venit pasrile
i le-au mâncat pre ele.

5. Iar altele ati czut pre peiri,

unde n' aveai pmânt mult, i în-

dat ixu rsrit, pentru cci n'aveau
pmânt adânc;

6. i rsrind soarele, s'au plit,

43. Luc 11, 24.

45 2 Petru 2, 20.

46. Marcu 3, 31; Luc 8, 19.

50. Matei 7, 2i; loan 6, 40.

13- 1, Marcu 4, 1 sq. 3. Luc. ,8, 4 sq.
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! pentru c n'aveau rdcin, s'au
uscat.

7. Iar altele au czut în spini, i
au crescut spinii i le au înnecal pre
ele.

8. Iar altee au czut pre pmânt
bun t au dat road: una adec o
sul, iar alta asezeci, iar alta trei-

zeci.

9. Cela ce are urechi de auzit, a-

uzâ.
10. i apropiindu-se ucenicii au

zis lui: pentruce în pilde grieti lor?

11. Iar el rspunzând au zis lor :

pentrucâ vou s'a dat a ti tainele

împriei cerurilor, iar acelora nu
s'a dat.

12. C cela ce are, i se va dâ lui

i îi va prisosi; iar cela ce n'are,

i ceeace are se va luâ dela dânsul.
13. Pentru aceasta în pilde gr-

iesc lor, c vzând nu vd, i au-
zind nu aud, nici îneleg.

14. t se împlinete întru dânii
prorocia lui Isaia, ce zice : cu au-
zul vei auzi i nu vep* înelege, i
privind vetî privî i nu veti vedeâ.

15. C s'a îngroat inima noro-
dului acestuia, i cu urechile greu
au auzit, i ochii lor i-au închis,

ca nu cumvâ s vad cu ochii i
cu urechile s aud i cu inima s
înjeleag, i s se întoarc t sâ'i

vindec pre ei.

16. Iar ochii votri fericii s»«/c
vd, i urechile voastre c aud.

17. C amin gresc vou: c muli
proroci i drepfi au dorit s vad
cele ce vedei voi i n'au vzut, i
s aud cele ce auzii i n'au auzit.

18. Deci, voi ascultai pilda se-

mntorului

:

19. Dela tot cela ce aude cuvân-
tul împriei i nu'l înelege, vine
vicleanul i rpete ceea ce este se-

mnat în inima lui. Aceasta este cea
semnat lâng cale.

20. Iar cea semnat pre pietri,

acesta este care aude cuvântul i
îndat Cu bucurie îl primete,

21. Ins n'are rdcin întru sine,

ci este pân la o vreme, iar fcân-
du-se necaz, sau goan pentru cu-
vânt, îndatâi se smintete.

12. Matei 25, 29; Luc. 8, 18.

13. Luc 8, 10.
14. Is. 6, 9 sq. Ioan 12, 4o; Fapt. 28, 23.
16. Luc, i0, 23 sq.
18. Matcu 4, /4; Luc. 8, 11 sq.

Is. 58. 2.

22. Iar cea semnat în spini, a-

cesta este care aude cuvântul, dar
grija veacului acestuia i înelciu-
nea bogiei înneac cuvântul i ne-

roditor se face.

23. Iar cea semnat în pmânt
bun, acesta este care aude cuvân-
tul i'l înelege, care aduce road
i face: unul o sut, iar altul ease-
zeci, iar altul treizeci.

24. Alt pild le-a pus lor înainte,

zicând: asemnatu-sa împria ce-

rurilor, omului care a semnat s-
mân bun în arina sa.

25. Dar dormind oamenii, a ve-

nit vrjmaul lui i a semnat zi-

zanii între grâu i s'a dus.
26. Iar dac a crescut iarba i a

fcut road, atunci s'au artat i
zizaniile.

27. i venind slugile stpânului
casei, i-au zis lui : Doamne, au n'ai

semnat smân bun în (arina ta?

Dar de unde are zizanii?

28. Iar el Ie a zis lor : un om
vrjma a fcut aceasta. Iar slugile

au zis lui: vreâ-vei dar s mergem
s le plivim.

29. Iar el au zis lor : ba, ca nu
cumva plivind zizaniile s rupei i
grâul împreun cu dânsele.

30. Lsafi s creasc amândou
împreun pân la seceri, i atunci,

la vremea seceriului voiu zice se-

certorilor: plivii întâiu zizaniile l
le legai snopi, ca s le ardem pre
dânsele, iar grâul îl adunai în jit-

nita mea.
31. Alt pild le-au pus lor îna-

inte, zicând: asemenea este împ-
ria cerurilor, grunului de mu-
tar, pre care luânduTomul, I-a se-

mnat în arina sa,

32. Care este mai mic decât toate

seminele, iar dac crete este mai
mare decât toate buruenile. i se
face copac, în cât vin pasrile ce-

rului i se sltuesc în ramurile
lui.

33. Alt pild au grit lor..: ase-

menea este împria cerurilor, a-

luatului, pre care luându'l muierea
1-a ascuns în trei msuri de fin,
pân ce s'a dospit toat.

34. Acestea toate au grit lisus

noroadelor, în pilde, i fr de pilde

nu griâ lor.

31. Matcu 4, 3r, Luc. 13, 19.

33. Luc 13, 2l. 34. Matcu 4, 33.
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f 35. Ca s se plineasc ceea ce s'a

grit prin prorocul ce zice: deschi-

de-voiu în pilde gura mea, spune-
voiu cele ascunse din începutul lu-

mei.

36. Alunei lsând lisus noroadele
au venit în cas.

37. i s'au apropiat ctre dânsul
ucenicii lui, zicând: spune nou
pilda zizaniilor din jarin.

38. Iar el rspunzând, au zis lor:

cela ce a semnat smâna cea
burt; este Fiul Omului;

39. Iar {arina este lumea; iar s-
mâna cea bun, acetia sunt fii

împâr)iei; iarzizaniile sunt fii celui

viclean;

40. Iar vrjmaul cel ce le a se-

mnat pre dânsele, este diavolul,

iar, ,seceriul este sfâritul veacului;

iar secerlorii sunt îngerii Deci,

cum se adun zizaniile i se ard

cu Tot, aâ va fi la sfâritul vea-
cului acestuia.

41. Va trimite, Fiul Omului pre
îngerii si i vor adun dintru îm-
pria lui pre toate sminielele i
pre cei ce fac frdelegea.

42. i'i vor arunc pre ei în cup-

torul cel de foc; acolo va fi plânsul
i scârnirea dinilor.

43. Atunci drep{ii vor strluci ca

soaele întru împria Tatlui lor.

Cela ce are urechi de auzit, aud.
44. Iari, asemenea este împ-

ria cerurilor, cu comoara ascuns
în arin, pe care aflând-o omul, o
a ascuns, i de bucuria ei merge
i toate câte are le vinde i cum-
pr arina aceea.

45. Iari, asemenea este împ-
ria cerurilor, omului negutor, ce

caut mrgritare bune.

46. Care aflând un mrgritar de
mult pre, mergând a vândut toate

câte avea i 1-a cumprat pre el.

47. Iari, asemenea este împ-
ria cerurilor, nvodului, care s'a

aruncat în mare i a adunai tot

felul de peti;

48. Pre care dup ce s'a umplut,
scofându'l la margine i ezând,
au «ales pre cei buni în vase, iar

pre cei ri i-au lepdat afar.

35. Psalm 77, 2.
38. I Cor. 3, 9. 40. Hpoc. 14, 15.

41. Matei 25, 32.

42. Matei 8, 12 i 22, 13. 43. Dan. 12, 3.

44. Matei 16, 24; Filip. 3, 7.

46, PUd. 8, 10 sq.
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49. Aâ va fi la sfâritul veacului.

Vor iei îngerii i vor despri pre
cei ri din mijlocul celor drepi.

50. i'i vor aruncâ pre ei în cup-
torul cel de foc; acolo va fi plân-

gerea i scârnirea dinilor.

51. Grit-au lor lisus: Infeles-a|t

acestea toate? Zis-au lui: aa,
Doamne.

52. Iar el le-au zis lor: pentru
aceasta, tot crturarul care se în-

va întru împria cerurilor, ase-
menea este omului stpân al casei,

care scoate din vistieria sa noui
i vechi.

53. i au îosi, dupce au sfârit
lisus pildele acestea, au trecui de
acolo,

54. i venind la patria a, îi în-v pre dânii în sinagoga lor, în

cât se mirau ei i ziceau: De unde
îi este lui înelepciunea aceasta l
puterile?

55. Au nu este acesta feciorul te-

sterului? Au nu se numete muma
lui, Mria, i fraii lui: lacov i losî

i Simon i luda?
56. i surorile lui, au nu sunt toate

la noi? Deci, de unde sunt lui a-

cestea toate?

57. i se sminteau întru dânsul.
Iar lisus au zis lor: nu este proroc
necinstit, fr numai în patria sa i
în casa sa.

58. i n'au fcut acolo puteri multe,
pentru necredina lor.

CAP. 14. î

Tierea Capului sf. Ioan Se Irod.

Minunea înmulitei fainilor.

Jisus umblând pe mare. ,

ntr'acea vreme a auzit Irod, cel

. .a patra parte stpânilor» vestea
despre lisus.

2. i a zis slugilor sale: acesta
este Ioan Boteztorul; el a înviat

din mori i pentru aceasta se fac

pufuri întru el
3. C Irod prinzând pre Ioan 1-a

legat pre el i 1-a pus în temni,
pentru Irodiada, muierea lui Filip,

fratelui su

49. Matei «5, 34; Marc. 13, 27.

53. Luc. 4. 16.

55. Marcu 6, t; Ioan 6, 42; Luc. 4, 22.

57. Luc. 4, 94: Ioan 4, 44-

14. I' Marcu 6, 14; Luc. 9, 7.

3. Matcu 6, 17; Luc. 3. 19.
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4. C ziceâ loan lui: nu i se
cuvine ie s'o aibi prea ea.

5. i vrând s'l omoare pre dân-
sul, se lemeâ de norod, penlruc,
ca pre un proroc îl aveâ pre eî.

6. Iar prznuindu-se ziua nalerei
lui Irod, a jucat fata Irodiadei în

mijloc t a plcut lui Irod.

7. Pentru aceea cu jurmânt a

mrturisit ei s'i dea orice va cere.

8. Iar ea, îndemnat fiind de muma
sa, a zis: d-mi aici în tipsie Ca-
pul lui loan Boteztorul.

9. i s'a întristai împratul; dar
pentru jurmânt i pentru cei ce
edeau împreun cu dânsul, a po-

runcit s i se deâ.

10. i trimiând a tiat pre loan
în temni.

11. i s'a~ adus Capul lui în tip-

sie i s'a dat fetei, i l a dus l a
muma sa.

12. i venind ucenicii lui, au luat

trupul i l-au îngropat pre el, i
venind au vestit iui lisus.

13. i auzind lisus, s'au dus de
acolo cu corabia în loc pustiu,

deosebi; i auzind noroadele, s'au

dus dup dânsul pedetri de prin

orae.
14. i ieind lisus, a vzut norod

mult, i i s'au fcut mil de ei i
au tmduit pre bolnavii lor

15. Iar fcându-se sear, au venit

la dânsul ucenicii lui, zicând: lo-

cul este pustiu i vremea iat a

trecut; slobozete norodul ca s se
duc prin sate sâ?i cumpere bu-
cale lorui.

16. Iar Iius le- au zis lor: nu tre-

bue s mearg; dai le voi s m-
nânce.

17. Iar ei au zis lui: n'avern aici

fr numai cinci pâini i doi peti.
18. i el au'zis: aduceji-le pre ele

aici Ia mine.
19. i au poruncit norodului s

eazâ pre iarb, i 4uând cele cinei

pâini i cet doi peti, i cutând la

cer, au binecuvântat, i frângând au
dat ucenicilor pâinile, iar ucenicii

noroadelor. %

20. i au mâncat loji i s'au s-
turat, i au luat rmiele de sf-
râmituri dousprezece couri pline.

4. Lev. 18, 16.

5. Matei 21, 25, *f>.

6. Luc. 6,
:

ao.'

12. Marcu 6, 29.

13. Marcu 6. 3a sq. Luc. 9, 10,

14. Marcu 6, 34 sq. Luc. 9, ia sq. loan 6 1.

21. Iar cei ce mâncaser erau br-
bai ca cinci mii, afar de muieri
i de copii,

22. i îndat au silit lisus pre u-

cenicii si s între în corabie i s
mearg înaintea lui de ceea parte,

pân ce va sîobozî noroadele.*

23. i slobozind noroadele, s'au

suit !a munte s se rpage deosebi.

i fcându-se sear, erâ acolo sin-

gur.

24. Iar corabia erâ în mijlocul

mrei, învluind u-se de valuri, c
erâ vântul împrofiv.

26. Iar întru a patra sfreaj a nop-
jei au mers la dânii lisus, umblând
pre mare.

26. i vzându-1 pre el ucenicii

umblând pre mare, s'au spimân-
taf, zicând c nluc este i de fric
aU strigat.

27. Dar lisus îndat au grii lbr

zicând: îndrznii, eu sunt, nu v
temei.

28. Iar Petru rspunzând, a zis:

Doamne, de eti tu, poruncefe-ml
s vin la tine pre ap. Iar el i-au

zis: vino.

29. i pogorându-se Petru din co-
rabie, umbl pre ap ca s mearg
la lisus.

30. Iar vzând vântul tare, s'a-*în-

fricoat, i începând a se afund,
a strigat grind: Doamne mânfu-
ete-m.

31. i îndat lisus tinzând mâna,
1-a apucai pre dânsul i i-au zis lui:

puin credinciosule, pentruce le-ai

îndoit?

32. i intrând ei în corabie, a stat

vântul.

33. Iar cei ce erau în corabie ve-

nind s'au închinat lui, zicând: cu
adevrat Fiul lui Dumnezeu eti.

34. i trecând âu venit în pmân-
tul Ghenisaretdlui.

35. i cunoscându-l pre el oame-
nii locului aceluia, au trimis în toat
lture^ aceea i au adus la dânsul
pre toi bolnavii,

36. i-1 rugau pre el ca numai s
se ating de poalele vemintelor lui;

i câi se atingeau se mâniuiau.

22. Marcu 6. 45; loan 6, 17.

26. Luc. 24, 37.
31. Matei 6, 30 i 8, a6; Iac. r, 6.

34. Marcu 6, 5? sq.
36. Matei 9, *t; Luc. 6, 19.
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CAP. 15.

Obiceiuri omeneti împrotiva porunci-

lor lui Dumnezeu. Vindecarea fiicei

Hananiencei i a altor 'bolnavi. Sa-

turarea norodului în pustie.

Alunei au venit Ia lisus Crfura
rii i Fariseii, cei din Ierusalim,

zicând:

2. Pentruce ucenicii ti calc a-

ezmânlul btrânilor?C nu'i spa-
l mâinile ior când mnânc pâine.

3. Iar ei rspunzând le-au zis lor:

pentruce i voi clcai porunca lui

Dumnezeu pentru aezmântul vo-

stru?
4. C Dumnezeu au poruncit zi-

când: cinstete pre tatl tu i pre
muma ta; i: cela ce va gri de ru
pre tatl su, sau pre muma sa, cu
moarte^ s moar.

5. Iar voi zicei: cela ce ar zice

tatlui-su sau mumei-sale: Daru este

aceea cu care te-ai îi folosit dela

mine.
6. i s nu cinsteasc pre tatl

su, sau pre mum-sa. i ai stri-

cat porunca lui Dumnezeu, pentru
aezmântul vostru.

7. Farnicilor, bine a prorocit pen-

tru voi Isaia zicând:

8. Se apropie de mine norodul
acesta cu gura lui i cu buzele m
cinstete, iar inima lor departe st
dela mine.

9. i în zadar m cinstete înv-
ând învturi, porunci omeneti.

10. i chemând la sine pre no
roade, le-au zis lor: auzii i îne-
legei;

11. Nu ce intr în gur spurc
pre om, ci ce iese din gur, aceea
spurc pre om.
12. Atunci apropiindu-se ctre dân-

sul ucenicii lui, i au zis: cunoscut-ai

c Fariseii auzind cuvântul, s'au
scandalisit?

13. Iar el rspunzând au zis: tot

sadul, pre care nu l-au sdit Tatl
meu cel ceresc, se va desrdcinâ.

14. Lsai'i pre dânii; povuitori
orbi sunt ai orbilor; i orb pre orb
de va povuî, amndoi în groap
vor cdeâ.

•15. 4. Eire so, i-j i »i, 17; H doua Lege

S, 16; Marcu 7, 10; Efes. C, ».

7. Is. *9, 13; Marc. 7, 6

8. Ps. 77, 4°; Is. *9, 13; Ierem. 11, a.

9. Col. a, aa. 10. Marc. 7. r4.

U. Luc. 6, 39! Rom. a, 19-

15. i rspunzând Petru, a zis lui:

spune nou piîda aceasta.

16. îar lisus au zis lor: înc i
voi nepricepui suntei?

17. Dar nu înelegei, c tot ce
intr în gur merge în pântece i
iese pre afedron?

18. Iar cele ce ies din gur, din
inim ies, i acelea spurc pre om.

19. C din inim ies gânduri rele,

ucideri, preacurvii, curvii, furtia-
guri, mrturii mincinoase, hule.

20. Acestea sunt care spurc pre

om, iar cu mâini nesplate a mâncâ,
nu spurc pre om.

21. i ieind lisus de acolo, s'au

dus în prile Tirului i ale Sido-
nului.

22. i iat o muiere Hanantanc
ieind din hotarele acelea, strig
ctre dânsul, zicând: miluete-m
Doamne, Fiul lui David; fiica mea
ru se îndrcete.

23. Iar el nu i-au rspuns ei cu-

vânt. i apropiindu-se ucenicii Iul,

îl rugau pre el zicând : slobozete-o
pre ea, c strig în urma noastr.

24. Iar el rspunzând au zis: nu
sunt trimis fr numai ctre oile

cele pierdute ale casei lui Israil.

25. i ea venind s'a închinat lut

zicând: Doamne, ajut'mil
26. tar el rspunzând au zis: nu

este bine a luâ pâinea fiilor i a o
arunc câinilor.

27. Iar ea a zis: adevrat, Doam-
ne, c i câinii mnânc din si-
râmifurile ce cad din masa domni-
lor si.

28. Atunci rspunzând lisus, au
zis ei: o! muiere, mare este credina
ta; fie ie precum voieti. i s'a t-
mduit fiica ei dintru acel qeas.

29. i trecând de acolo lisus, au
venit lâng marea Galilesi i uin-
du-se în munte, au ezut acolo.

30. i au venit la dânsul noroade
multe, având cu sine chiopi, orbi,

mui, ciungi i alii muli, i i-au

aruncat pre dânii la picioarele lui

lisus, i i-au tmduit pre ei,

31. In cât se mirau noroadele vâ-

19. Pac. 6, 5.

21. Marc. 7, 34.

23. Ps. 33. «•

24. Mat. 10, 6; F. Hp- 13, 46.

26. Marc. 7, «7.

28. Mat. 8, 10, i3.

29. Marc. 7, 31.

30. Mat. 11, 5; Is. 35, 5; Luc. 7, *a.
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zând pre muji grind, pre ciungi
sntoi, pre chiopi umblând i
pre orbi vzând; i slviau pre Dum-
nezeul lui Isrâil.

32. Iar Iisus chemând la sine pre
ucenicii si, au zis: mil'mi este de
norodul acesta, c iat trei zile sunt
de când ateapt lâng mine, i n'au

ce mâncâ; i a'i slobozi pre dânii
flmânzi nu voiesc, ca nu cumvâ
s lbiasc pre cale.

33. i au grit lui ucenicii lui:

de unde nou în pustie atâtea pâini,

In cât s se sature atâta norod ?
34. i au zis lor lisus: câte pâini

avei? Iar ei au zis: apte i putini

petiori.
35. i au poruncit norodului s
eaz pre pmânt.

36. i luând pre cele apte pâini
i petii, mulmind au frânt i au
dat ucenicilor lui, iar ucenicii no-
rodului.

37. i au mâncat to|i is'au s-
turat, i au luat rmiele de si-
râmilurt apte conie pline.

38. Iar cei ce mâncaser erau ca
patru mii de brbai, afar de muieri
i de copii.

39. i slobozind noroadele, au in-

trat în corabie i . au trecut în ho-
tarele Magdalului.

CAP. 16-

Iudeii cer semn. Aluatul Fariseilor.

Mrturisirea lui Petru. Lepdarea de

sine i luarea Crucii. Mustrarea
lui Petru.

i apropiindu-se Fariseii i Sadu-
cheii, ispiiindu-1 îi rugau pre dân-

sul ca s Ie arte lor semn din cer.

2. Iar el rspunzând, au zis lor:

când se face, sear zicei: senin va
fi, c se roete cerul;

3. i dimineaa zicei: astzi va fi

furtun. c se roete cerul posomo-
rit. Farnicilor, faa cerului tifi s
o socotii, iar semnele vfemilor nu
putei?

4. Neamul viclean i preacurvar
semn caut, i semn nu- se va dâ
lui, fr numai semnul lui Ionâ pro-

rocul. i lsându-t pre dânii, s'au

dus.

32. Marc. 8, i sq.
36. Marcu 8, 6.

±Q. 1> Marcu 8, it; loan 6, 30.
2. Luc. 1», 54 sq
4. Matei i2, 39; Luc. ti. 29; Ionâ 1, 1.
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5. i mergând ucenicii lui de ceea
parte, uitaser s iâ pâine.

6 Iar Iisus le-au zis lor: cutai
i v pzii de aluatul Fariseilor i
al Saducheiior.

7. Iar ei cugetau întru sine, zi-

când: pâine n'am luat.

8. Iar lisus cunoscând aceasta le-

au zis lor: ce cugetai întru voi, pu-
in credincioilor, c n'ai luat pâine?

9. Dar nu înelegei, nici v adu-
cei aminte de cele Cinci pâini la

cele cinci mii, i câte couri ai
luat?

10. Nici de cele apte pâini la

cele patru mii, i câte conije aji

luat?

11. Cum nu înelegei, c nu pen-
tru pâine, am zis vou s v pzii
de aluatul Fariseilor t al Saduche-
iior?

12. Atunci au îneles câ nu de â-

luaiul pâinei au zis lor s se p-
ziasc, ci de înyStura Fariseilor

i a Saducheiior.
13. Iar venind Iisus în prile Che-

sariei lui Filip, au întrebat pre u-

cenicii si zicând: cine'mi zic Oa-
menii câ sunt eu, Fiul Omului?'

14. Iar ei au zis: unii, loan Bo-
teztorul; al(ii Ilie; iar alii leremia,

sau unul din proroci.

15. Zis-au lor Iisus: dar voi cine'mi

zicei c sunt?
16. i rspunzând Simon Petru,

a zis: tu eti Hristosul, Fiul lui Dum-
nezeu celui viu.

17. i rspunzând Iisus, au zis -lui:

fericit eti Simone var-lonâ, c trup

i sânge nu i-a descoperit
1

ie, ci'

Tatl meu cel din ceruri.

18. i eu zic ie, c tu eti Petru,

i pre aceast piatr voiu zidi Bi-

serica mea, i porile iadului nu o

vor birui pre dânsa:-

19. i 'i voiu dâ ie cheile îm-
priei cerurilor, i ori ce vei leg
pre pmânt, va fi legat în ceruri, i
ori ce vei dezleg pre pmânt, va
fi dezlegat în ceruri.

ff.^Matcu 8, 15; Luc. i4r, 1; I Cor. $ % 6;

Galat. 5, 9.

8. Matei 6, 30.
9. Matei 14, 17; loan 6, 9.

10. Mat. 15, 34t 37.
12, Galat. s. 9-

13. Marcu 8, 2?; Luc. 9, 19 sq.
16. Marcu 8, ag; loan r, 49 i 6, 69.
17. I Cor. a, 10; Galat. 1, 16.

18. loan 1, +».
19. Mat. 18, 18; Is. 93, 22; Joan 10, «3.
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20. Atunci âu poruncit ucenicilor

si ca s nu spuc nimnui c ei

este Hristos.

21. De alunei au începui iisus a

spune ucenicilor si, c se cuvine
lui a merge în Ierusalim, i rnulte

a piimî dela btrâni i dela arhie-

rei i dela crturari, i a îi omorît,

i a treia zi a învia.

22. i luându'i pre el Petru, a în-

ceput a'i sta lui împrotiv, zicând;
milostiv Iii {ie Doamne; s nu fie

(ie aceasta.

23. Iar eiîntorcându-se, au zis lui

Petru: mergi dup mine, Salano!
Sminteal îmi eti; câ nu cugeji

cele ce sunt ale lui Dumnezeu, ci

cele ce sunt ale oamenilor.
24. Atunci Iisus au zis ucenicilor

si: ori cine voete s vie dup
mine, s se lepede de sine, i
s't iâ crucea sa, i s'mi urmeze
mie.

25. C cine va vreâ s'i mân-
tuiasc sufletul su, pierde'!-va pre
el; iar cine îi va pierde sufletul

su pentru mine, afiâ'l va pre e!.

26. C ce folos este omului de
ar dobândi lumea toat, iar sufle-

tul su îi va pierde? Sau ce va
dâ omul schimb pentru sufletul su?

27. C va s vie Fiul Omului în-

tru slava Tatlui su, cu îngerii si,
i atunci va rsplti fiecruia dup
faptele lui.

23. Amin griesc vou: sunt unii

din cei ce stau aici, cari nu vor
gust moarte pân ce vor vedea pre
Fiul Omului venind îniru împr-
ia sa.

CAP. 17.

Schimbarea la Fa, Vindecarea îuna-

tecului. Plata dajdici,

i dup ase zile, au luat Iisus pre
Petru i pre Iacov i pre loan

fratele lui i i-au suit pre dânii în-

tr'un munte înalt deosebi.

2. i s'au schimbat îa fa înain-

tea lor, i a strlucit faa lui ca soa-
rele, iar hainele lui s'au fcut albe

ca lumina.

21. Mat. 37, 22; Luca 9, 22.

24. Marcu 3, 74, sq. Luca 9, 93, sq.

25. Mat. 10, 39; Luca 17, 33; loan tt, 25.

26. Marc. 8, 36, Luc. 9, 25; Ps. 48, 8.

27. Fapt. 17, 31; Rom. 2, 6.

28. Mat. 24, 30; Marc, 9, 1 sq. Luc. 9, 27.

17. 1, Marc. 9, 2 sq. Luc. 9, 28.

2. 2 Petru 1, 16, sq.

i 3. i iat. s'au artat lor Moisl

j

i Iiie, împreun cu dânsul vorbind.

1
4. i rspunzând Petru a zis c-

tre Iisus: Doamne, bine este nou
a fi aici; de voieti, s facem aici

' trei colibi: (ie una i lui Moisî una
i una lui Iiie,

'

5. i înc grSind el, iat, nor lu-

minos i-a umbrit pre ei, i iat glas

din nor. zicând: acesta este Fiul

meu cel iubit, întru care bine arh

voit, pre acesta s ascultai.

6. i auzind ucenicii, au czut pre

feele sale i s'au spimântat foarte.

7. i apropiindu-se Iisus, s'au a-

tins de dânii i au zis: sculai-v
i nu v temei.

8. i ridicându'i ochii lor, pre

nimerii n'au vzut, fr numai pre
îisus singur.

9. i pogorându-se ei din munte,
le-au poruncit lor Iisus, zicând: ni-

mnui s nu spunei vederea acea-

sta, pân când Fiul Omului se va
scul din mori.

10. i l-au întrebat pre el ucenicii

Iul, zicând : dar ce zic Crturarii,

c Iiie lrebue s vie mai 'nainte?

1!. Iar Iisus rspunzând, au zis

! lor: Iiie adec va veni mai înainte

i va aezâ toate.

12. Iar griesc vou, c IHe a i
venit, i nu l-au cunoscut pre dân-
sul, ci au fcut lui câte au voit; a-

â i Fiul Omului va s ptimea-
sc dela dânii.

13, Atunci au îneles ucenicii c
|

pentru loan Boteztorul le-au zis lor.

I

14. i venind ei la norod, s'a a-

propiai ctre dânsul un om, înge-

|
nunchind înaintea lui i zicând:

15. Doamne, miîuete pre fiul meu,
c este îunafec i ru ptimete; c
de multe ori cade în foc i de multe'

ori în ap.
16. i l-am adus pre dânsul la

ucenicii ti, i n'au putut s'î vin-

dece pre el.

17. Iar fisus rspunzând, au zis:

o neam necredincios i îndrtnici
Pân când voiu îi cu voi? Pân
când voiu suferi pre voi? Aducei'l
pre el aici la mine.

18. i l-au certat pre el Iisus, i a
ieit dracul dintr'insul, i s'a tm-
duit copilul din ceasul acela.

d. Luc. 9, 31. 5. Matei 3, 17.

7. Dan 8, 18. 9. Mat. 16, 20.

10. Matei 11, 14; Mal. 4, 5.

14. Marc. 9. 17; Luc. 9, 38.

Biblia 86.
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19. Atunci apropiindu-se ucenicii

ctre lisus deosebi, au zis: penlru

ce noi n'am puiul s'l scoatem pre

el?
20. Iar lisus au zis lor ; pentru

necredina voastr; c amin griesc
vou; de vei avea credin cât gr-
unul de mutar, vei zice muntelui
acestuia mut-te de aici acolo, i
se va mutâ. i nimic nu va fi vou
cu neputin.

21. C acest neam nu iese, fSrâ

numai cu rugciune i cu post.

22. i întorcându-se ei în Gaîi-

leea, ie-au zis lor lisus: va s se

deâ Fiul Omului în mâinile oame-
nilor,

23. i'l vor omorî pre el, i a treia

zi va înviâ. i s'au întristat ei foarte.

24. i venind ei în Capernaum,
s'au apropiat cei ce iuau dajdie de
Petru, i au zis: învtorul vostru

nu d dajdie? Zis a: adevrat
25. i când a intrai în cas, au

apucat lisus mai înainte de el, zi-

când: ce i separe, Simone? împ-
raii pmântului dela cine iau djdii
sau bir? Dela îiii lor, sau dela cei

streini?

26. Grit-a Petru Sui : dela cei stre-

ini. Zis-au lisus lui: iat dar c fi Li

sunt scutii,

27. Dar ca s nu'i smintim pre
dânii, mergând la mare, arunc
undia, i petele care vei prinde
întâiu, ia'l i deschizând gura lui, vei

afla un stalir; acela luându'î, d'l
lor pentru mine i pentru line.

CAP. 18-

întrebri despre întâietate. Pentru scan-

dai. Puterea de a leg i a dezleg.

Certarea grealei fratelui. Iertarea gre-

oaielor.

In ceasul acela s'au apropiat u-

cenicii ctre lisus, grind: oare
cine este mat mare întru împria
cerurilor?

2. i chemând lisus un prunc, l-au

pus pre el în mijlocul lor,

3. i au zis: amin grâesc, vou:
de nu v vei întoarce i s v fa-

20. Matei 21, 21;Marcu 11, 23; Luc. 17,6.
22. Matei 2o. 18; Marc. 9, 31; Luc. 9, 22,

44 i 18, îl. 24. Eire 30, 13.

27. Lucâ 23, 2.

18. !• Marcu 9, 34; Lucâ 9, 46, sq.
ii. Mat. 19, 14; Marcu 10, 15; l Cor. 14, 20,

cei ca pruncii, nu vei intra întru

împria cerurilor?

4. C cine se va smeri pre sine

ca pruncul acesta, acela este cel

mai mâre în împria cerurilor.

5. i cine va primi pre un prunc
ca acesta întru numele meu, pre

mine m primete.
6. Iar cine va sminti pre unul din-

tr'aceli mici, cari cred întru mine,

mai de folos i ar fi lui ca s'i spân-
zure o piatr de moar la gruma-
zul lui i s se înnece întru adân-
cul mrei.

7. Vai lumei de srnintele! C ne-

voe este s vie smintelele; dar vai

omului aceluia prin care vine smin-
teala!

8. Iar de te smintete pre tine

mâna ta, sau piciorul tu, taie-le pre

ele i le leapd dela tine; mai bine

îi este ie s intri în viea. -chiop
sau ciung, decât dou mâini sau
dou picioare având, s Hi- arun-
cat în focul cd venic. ,,.

(

9. i ochiul tu de te smintefe
pre tine, scoate'l pre el i'l arunc
dela tine; mai bine esfe ie cu un
ochiu s intri în viea, decât a-

mândoi ochii având, s fii aruncat,

în gheena focului.

10. Cutai s nu defimai pre
vre unul dintr'aceti mai mici; c
zic vou: c îngerii lor în ceruri

pururea vd faa Tatlui meu, care
este în ceruri.

11. C au venit Fiul Omului s
mântuiasc pre cel pierdut.

12. Ce vi se pare vou? De va
aveâ un om o sut de oi i se va
ricî una dintr'însele, au nu las
pre cele nouzeci i nou în muni,
i mergând caut pre cea rtcit?

13. i de i se va întâmpla s'o g-
seasc pre ea, amin gresc vou,
c se bucur de dânsa mai vârtos
decât de cele nouzeci i nou, ce
nu s'au rtcit.

14. Aa nu este voea înaintea

Tatlui vostru celui din ceruri, ca
s piar unul dintr'aceti mici.

15. i de'i va greî ie fratele

tu, mergi i'l mustr pre dânsul
între tine i între el singur; deci,

4. 1 Pctr. 5, 6. 5. Mat. 10, 4o.
6. Marc. 9, 42; Lucâ 17, 2; Rom. 14, 13.

8. Mat. 5, 30; Marc 9, 43,

11. Mat. 9, 13! Lucâ. 19, 10; 1 Tim. 1, 15.

12. Luca 15, 4; Ier. 5o, 6; Iez. 34, 11, sq.
15. Lev. 19, 17; Lucâ 17, 3.
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de ie va ascult, ai dobândit pre
fratele tu.

16. Iar de nu le va asculiâ, mai
iâ împreun cu tine înc pre unul
sau doi, ca prin gura a dou sau
a fiei mrlurii s sleâ tot graiul.

17. Iar de nu'i va asculta pre ei,

spune-1 soborului; i de nu va a-

sculfâ nici de sobor, s'Ji iie ie ca
un pgân, i vame.

18. Amiri gresc vou: ori câie

vei lega pre pmânt, vor îi legate

în cer; i ori câte ve{i dezlega pre
pmânt, vor fi dezlegate în cer.

Î9. Iari amin gresc vou, c
dac doi din voi se vor unî pre p-
mânt pentru tot lucrul ce vor cere,

va fi lor dela Tatl meu, carele este

în ceruri.

20. C unde sunt doi sau trei a-

dunaji întru numele meu, acolo sunt
i eu în mijlocul lor.

21. Atunci apropiindu-se ctre
dânsul Petru, a zis; Doamne, de
câte ori va grei mie fratele meu
i voiu iert lui? Au doar pân de
apte ori?

22. Grif-au lisus lui: nu'(i zic {ie:

pân de apte ori, ci: pân de ap-
tezeci de ori câte apte.
23 Pentru aceasta asemnatu-s'a

împrfia cerurilor, omului împrai,
care a vrut s iâ seama slugilor

sale.

24. i începând el a lu seam,
au adus la dânsul pre un datornic

cu zece mii de falanfi.

25. Dar neavând el s'i plteasc,
a portfncit domnul lui s'î vânz
pre el i pre muierea lui i pre
copii i toate câte avea, i s pl-
teasc.

26. Deci czând sluga aceea, se
închina lui, zicând: doamne, mai
îngdueie-m pre mine, si'i voiu
plti {ie fot.

27. i milostivindu-se domnul
slugei aceleia, 1-a slobozit pre dân-
sul, i i-a iertat lui i datoria.

28. Iar ieind sluga aceea, a aflat

pre unul din soiile sale, care era

dator lui o sut de dinari, i apu-
cându'l pre ei îl sugruma, zicând:
pltete'mi ce'mi eti dator.

29. Deci, czând so{ia aceea la

Î6. H doua Lege 19, 15; Iac. 5, 19*. Evr.
10, 2S; loan 8, 17; 2 Cot. 13, 1.

17. Rom. 16, 17.

18. Mat. 16, 19; loan 20, 23.

21, Luc. 17, 3 sq.

picioarele lui, îl rug pre dânsul,

zicând: mai îngduete-m pre mine
i'i voiu plti.

30. Iar el, n'a vrut, ci ducându'l
1-a bgat în temni pân când va
plti datoria.

31. Iar soiile lui vzând cele ce
s'au (cut, s'au întristat foarte, i
venind au spus domnului lor toate

cele ce s'au îcut.
32. Atunci chemându'l pre el dom-

nul iui i-a zis lui: slug viclean,
toat datoria aceea |i-am iertai {ie,

pentruc m'ai rugat;

33. Dar {ie nu i se cdea s'i
fie mil de soia ta, precum i mie
mi- a fost mil de tine?

34. i mâniindu-se domnul Iui,

I-a dat pre el muncitorilor, pân qe
va plti toat datoria lui.

35. Aa i Tatl meu cel ceresc
va face vou, de nu vei iert fie-

care fratelui su, din inimile voastre,
grealele lor.

CAP. 19.

Desprirea cstoriei. Binecuvântarea

pruncilor. Primejdiile avuiei. Vieaa
i de veci ca rspltire urmtorilor

lui Hristos.

! f%
|
\i a fost când au sfârit lisus cu-

!
Yvinlele acestea, au trecut din Ga-

I lileea i au venit în hotarele ludeei,

j

de ceea parte de Iordan.

J

2. i au mers dup dânsui no-

j
roade multe i s-au vindecat pre el

I

acolo.

j
3 i au venit Ia dânsul Fariseii,

j

ispilindu'l pre ei i zicând lui: oare
i se cade omului s'i lase muierea

|

sa pentru fiece pricin?

,

I 4. Iar el rspunzând au zis lor:

dar n'ai cetit, c cela ce au fcut
dintâiu, brbat i muiere i-au fcut
pre ei?

5. i au zis: pentru aceasta va
ls omul pre fstl su i pre muma
sa i se va lipi de muierea sa i
vor fi amândoi un trup;

6. Pentru aceea nu mai sunt doi,

ci un trup. Deci, ce au împreunat
Dumnezeu, omul s nu despart.

7. Zis-au lui: dar cum Moisî a

33. Iac. 2, 13. 34. Mat. 5, 26.

19. 1. Marc. 10, 1 sq. 4. Fac. 1, 27.

5. Fac. 2, 24; I Cor. 6, 16; Efes, 5, 31.

6. I Cor. 7, 10.

7. Mat. 5, 31; H doua Leg. 24, 1.
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poruncit s i se deâ carte de des-

prire i s'o lase pre ea?
8. Zis-au lor: Moisî dup învârfo-

area inimei voastre a dat voie s
v lsai muierile voastre; dar din

început n'a fost aa.
9. Iar eu gresc vou: oricine îi

va lsâ muierea sa, afar de cu-

vânt de curvie, i va iuâ alta, prea-

curvelc; i cela ce va luâ pre cea
lsat, preacurvete.

10. Zis-au lui ucenicii lui: dac
aa este pricina omului cu muierea,
nu este de folos a se însura.

îl. Iar el au zis lor: nu loi cuprind
cuvântul acesta, ci celor ce s'a dat.

12. C sunt fameni, carii din pân-
tecele maicei lor s'au nscut aâ;
i sunt fameni, carii s'au scopit de
oameni; i sunt îameni, carii sin-

guri s'au scopit pre sine pentru îm-
pria cerurilor. Cela ce poate cu-

prinde, s cuprind.
13. Atunci s'au adus la dânsul

prunci, ca s puc mâinile preste ei,

i s se roage; iar ucenicii iau
certat pre ei.

14. Dar lisus au zis lor: Lsai
pruncii i nu'i oprii pre ei a veni
ia mine, c a unora ca acestora
este împria cerurilor.

15. i punându'i preste ei mâi-
nile, s'au dus de acolo.

16. i iat, un tânr venind la el,

a zîe lui: Invjtorule bune, ce bine
voiu face ca s am vieaa de veci?

17. iar cl au zis lui: ce'mi zici

bun? Nimenea nu este bun, ir nu-
mai unul Dumnezeu; dar de voeti
s intri în viea, pzete porun-
cile.

18. Zis-a lui: care? iar lisus au
zis: s nu ucizi, s nu preacurveti,
s nu furi, s nu hi mrturie min-
cinoas;

19. Cinstete pre tatl tu i pre
muma ta, i s iubeti pre vecinul
tu ca însui pre tine.

20. Zis-a lui tânrul: toate ace-
stea le-am pzit din tinereele mele;
ce înc îmi lipsete?
^21. Zis-au lisus lui: de voeti s
fii|desvârit, mergi, vindei averile

tale i le^d^sracilor, i vei aveâ

9. Mat. 5, 32. Marc. 10, îl.

11. 1 Cor. 7, 7, 17. 13. Mate. 10, 13.

14. Mat. 18, 2, sq.
16. Matcu lo, 17; Lucâ 16, 18.
17. Lucâ 10, 25, sq. 19. Mat. 15, 4.

21, Mat. 6, 20; Lucâ 16, 9.

comoar în cer, i vino, urmeaz
mie.

22. Iar tânrul auzind cuvântul,

s'a dus întristat, c aveâ avuii
multe.

23. i îisus au ziz ucenicilor si:
amin gresc vou, c, cu snevoe
va intra bogatul întru împria ce-

rurilor.

24. i iari gresc vou: mai
îes^e este a trece cmila prin u-

rechea acului, decât bogatul a in-

tr întru împria iui Dumnezeu.
25. Iar ucenicii lui auzind, s'au

îngrozit foarte, zicând : dar cine

poate s se mântuiasc?
26. Iar lisus cutând, au zis lor:

la oameni aceasta este cu neputin,
iar la Dumnezeu toate sunt cu pu-
tin.

27. Atunci rspunzând Petru, a

zis lui: iot, noi am lsat toafe i
am urmat ie; oare ce va li nou?

28. Iar îisus au zis lor: amin
gresc vou, c voi cei cc ai ur-

mat mie, întru a doua natere, când
va edea Fiul Omului pre scaunul
slavei sale, vei edea i voi pre
dousprezece scaune, judecând pre

cele dousprezece seminii ale lui

Israil.

29. i iot cel ce a lsat case, sau
frai, sau surori, sau tat, sau mam,
seu muiere, sau feciori, sau holde
pentru numele meu, însutit ya luâ,

i viea venic va moteni.
30. i muli dintâiu vor fi $re

urm, i de pre urm înlâiu. s

CAP. 20.

Pilda despre lucrtorii viei. li&us ve-

stete patimile sale. Fiii lui Zevedei

iubitori de slav. Vindecarea a doi orbi.

C asemenea este împria ce-

rului, omului stpân al casei,

care a iei! dis de diminea s toc-

measc lucrtori îa via sa.

2. i locmtndu-se cu lucrtorii

câte un dinar pe zi, i-a trimis pre

ei în via sa.

3. i ieind ia al treilea ceas, a

22. Psalm 61, 10. 23. Marcu 10, 23; Lu»
câ 18, 24, sq. i.ucâ 1, 37.

27. Maccu 10, .8; Lucâ 18, 28.

28. Lucâ 22, 30.

30. Mat. 20, 16 i 22, 14; Mavcu 10, 31;

Lucâ 13, 30.

20. ^ Mat. 21, 33.
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vzul pre aljii stând în larg fr de
lucru,

4. i a zis i acelora; mergei i
voi în vie, i ce va fi cu dreptul,

voiu dâ vou; iar ei au mers,
5. Iari ieind înlru al aselea

i înlru a! noulea ceas, a fcui a-

semenea. , \
6. Iar întru p.I unsprezecelea ceas

ieind, afiat-a pre. alii sfând fr
de. lucru, i a zis lor: ce ai stat

aici toat ziua fr de lucru?
7. Zis-au lui, c nimenea pre noi

nu ne-a locmit. Zis-a îor: mergei
i voi în via mea, i ce va îi cu
dreptul vei lua.

8 Iar dac s'a fcut sear, a 2is

domnul viei clre ispravnicul su:
chiam pre lucrtori i le d lor

plata, începând deîa cei de pre urm
pân la cei diniâiu.

9. Deci venind cei dela a! unspre-
zecelea ceas. au luat câte un dinar.

10. Iar venind cei diniâiu, soco-
teau c vor luâ mai tnuit, i au
luat i ei câte un dinar.

11. Iar dup ce au luat, rptiau
îrnproliva stpânului casei, zicând:

12. Aceti de pre urm un ceas
au lucrai, i t ai fcut pre dânii
întocmai cu noi, cari am purtat gre-

utatea zilei i zduful.
13. Iar el rspunzând, a zis unuia

dintr'înii : prietene, nu'i fac ie
strâmbfaie; au nu un dinar te-ai

tocmii cu mine.
14. la'i al tu i mergi ; voesc

i acestuia de pre urm s'i dau
ca i ie.

15. Au doar nu mi se cade s
fac eu ce voiu vrea cu ale mele?
Au este ochiul tu viclean, pentruc
eu sunt bun?

16. Aâ vor fi cei de pre urm
întâiu, i cei diniâiu pre urm, c
muli sunt chemai, dar puini alei.

17. i suindu-se Issus în Ierusa-

lim, au luat pre cei doisprezece uce-

nici, deosebi, pre cale. t le-au zis lor.

18. Iat, ne suim în Ierusalim i
Fiul Omului se va dâ arhiereilor i
Crturprilor, i'l vor judec pre el

spre moarte.
19. i'l vor dâ pre el neamurilor

ca s'l batjocoreasc, i s'i bat,
i s'l rstigniasc, i a treia zi

va înviâ.

15. Rom 9, 21.

16. Mat. 19, 30; Marc. 10, 31; Luc. 13, 30.

18, Mat. 17, 22. 19. Luc. 16, 32.

20. Atunci s'a apropiat ctre dân-
sul muma fiilor lui Zevedei, îm-
preun? cu fiii si, închinându-se i
cerând oarece dela dânsul.

21. Iar
s

el au zis ei : ce voeti?
Zis-a lui: zî ca s' eaz aceti doi
fii ai mei,' unul' deadreapta la i
altul deastânga ta, întru împria ta.

22. Iar lisus rspunzând, au zis:

nu tii ce cerei. Putei s bei pa-

harul, care voiu s'l beau eu, i cu
botezul cu care eu m bolez s v
botezai? Zis-au lui : putem.

23. i au grit lor : paharul meu
cu adevrat vei beâ, i cu botezul

cu care eu m botez, v vei bo-
tez ; dar a edeâ deadreapta mea
i deastânga mea, nu este al meu
a dâ, ci celor ce s'au gtit dela Ta-
l! meu.

24. i auzind cei zece, s'au mâ-
niat pentru cei doi frai.

25. Iar lisus chemându'i pre dân-
ii, au zis: tii c domnii pgânilor
îi domnesc pre ei i cei mari îi st-
pânesc pre dânii.

26! Iar între voi nu va fi aâ; ci,

care dintre voi va vrea s fie mai
mare, s fie vou slug.

27. i care dintre voi va vreâ s
fie întâiu, s fie vou slug ; i

28. Precum i Fiul Omului n'au
venit s'i sluiiasc îui, ci s slu-

jiasc i s'i dea sufletul su rs-
cumprare pentru muli.

29. i ieind ei din Ierihon, a

mers dup dânsul norod mult.,

30. i iat, doi orbi ezând plâng
cale, auzind c lisus trece, au slri-

gat, grind : miluete-ne pre "noi,

Doamne, Fiul lui David. 4,

31. Iar norodul i-.au certat pre

dânii ca s tac, dar ei mai tare

strigau, grind: miluete-ne pre noi,

Doamne, Fiul lui Dsvid.

32. i stând lisus, i-au strigat pre

dânii i le- au zis : ce voii s v
fac vou?

33. Zis-au lui : Doamne, s se
dechiz ochii notri.

34. i fcându ?i-e mil lui lisus,

s'au atins de ochii lor, i îndat au
vzut cu ochii lor, i au mers dup
dânsul.

1

I 20. Marc. 10, 35. 22. loan 18. 11.

I
24. Marc. 10, 41.

! 28. Ioan 13, 4; Filip. 2, 7.

{
30. Mat. 2, 7; Marc. 10, 46; Luc. 18, 35.

I 33. Eclcs. 11, 7.
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CAP. 21.
Intrarea lui Hristos în Ierusalim.

Alungarea vânztorilor din biseric,

Smochinul cel uscat. Botezul lui Ioan.

Pilda despre cei -doi
'
fii trimii în vie.

,
Lucrtorii, pei ri.

xi când s'au apropiat de Ierusalim,

Vi au venit în Vilhfaghi, la mun-
tele Msslinifor, atunci Iisus au tri-

mis doi ucenici,

2. Zicâ'ndu-le lor: mergei în- salul

care este înaintea voastr, i numai
decât vei gsi o asin legat, i
mânz cu dânsa; deskgându-o, adu-
efei-o la mine.

3. i de va zice vou cineva ceva,

Vei zice, c acestea Domnului tre-

buesc, i numai decât Ie va trimite

pre ele.

4. Iar acestea toate s au fcut, ca
s se plineasc ceeace s'a zis prin

prorocii! ce zice

:

5. Zicei fetei Sionului : iat, îm-
pratul tu vine la tine blând i se*

zând pre asin i pre mânz, fiul

celei de supt jug.

6. i mergând ucenicii, au fcut
precum le-au poruncit lor Iisus.

7. Au adus asina i mânzul, i
au pus deasupra lor vemintele sale,

i an ezut pre dânseîe.

8. tar cei mai muli din norod
aterrieau vemintele lor pre cale,

i alii tiau slâîpri din copaci i
Te terneau pre cale.

9. Iar noroadele cele ce mergeau
înainte i cele ce veneau pre urm,
strigau, zicând: osanâ Fiului lui Da-
vid, bine este cuvântat cel ce vine
întru numele Domnului! Osanâ în-

tru cei de sus!
10. i intrând el în Ierusalim, s'a

cutremurat toat cetatea, zicând :

cine este acesta?
11. Iar noroadele ziceau: acesta

este Iisus, prorocul cel din Nazare-
tul Galileei.

12. i au intrat Iisus în biserica

lui Dumnezeu i au scos pre foi

cei ce vindeau i cumprau în bi-

seric, i mesele schimbtorilor de
bani le-au rsturnat, i scaunele ce-

lor ce vindeau porumbei,
13. i au zis lor: scris esfe: casa

21- /. Marc. 11, 1; Luc. 19, 29; Ioan 12,

12 sq. 5. Zab. 9, 9; Isaia62, ll;Psal.23, 8.

7. 4 Imp. 9, 13. 9. Ps. 117, 24, 25.

11. Ioan 1, 45.

13. Marcu 11, 15; Lucâ 19, 45, sq. Ioan 2,

13, 17; Is. 56, 7; Ier. 7, 11.

mea ; cas de rugciune se va che-

m; iar voi o ai fcut pre dânsa
peter, tâlharilor.

14. i au 'Venit la dânsul în bi-

seric, orbi i chiopi, l i-au vin-

decat pre ei.

15. Iar vzând Arhiereii i Crtu-
rarii minunile care au fcut, i prun-
cii strigând în biseric i zicând:

Osanâ Fiului lui David! S'au mâ-
niat.

!

'

16 i i-au zis lui: auzi ce. zic a-

cetia? Iar Iisus au zis lor: adev-
rat; au niciodat n'ai cetit, c djn

gura pruncilor i a celor ce sag ai

svârit laud?
17. i lsându'i pre ei, au ieit a-

îar din cetate, la Vitania, i s'au

slluit acolo.

18. Iar a doua zi întorcându-se
în cetate, au flmânzit.

19. i vzând un smochin lâng
cale, au venit la dânsul, i n'au aflat

nimic înîr'însul, fi numai frunze,

i au zis lui: de acum s nu se mai
fac din tine rod în veci. i în-

dat s'a uscat smochinul.
20. i vzând ucenicii s'au mi-

nunat, zicând: cum îndat s'a u-

scaf smochinul!
21. i rspunzând Iisus, au zis

lor: amin zic vou: de vei aveâ
credin i nu v vei îndoi, nu nu-
mai cea a smochinului vei face, ci

i muntelui acestuia de vei zice:

ridic-te i te arunc în mare, va ii;

22. i toate, ori câte vei cere în-

tru rugciune, crezând, vei luâ.

23. i venind el în biseric, au
mers la dânsul când înva, arhie-

reii i btrânii norodului, zicând:

cu ce putere faci acestea? i cine

i-a dat ie puterea aceasta?
24. i rspunzând Iisus, au zis

lor: întrebâ-voiu i eu pre voi un
cuvânt, pre care, de mi'l vei spune
mie, i eu voiu spune vou cu ce

putere îac acestea.

25. Botezul lui Ioan de unde a

fost? Din cer, sau dela oameni?
Iar ei cugetau întru sine, zicând :

de vom zice: din cer, va zice nou:
dar pentru ce n'ai crezut lui?

26. Iar de vom zice: dela oameni,

li. Is. 35. 6. 16. Ps. 8, 3.

18. Mavcu II, ! 2. 19. Lucâ 13, 6, 7.

22. Marcu 11, 24; Ioan 14, 13.

23. Marcu îl, 27; Lucâ 20, 1, sq.
26. Mat. 14, 5.
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ne temem de norod, c foi au pre
Ioan ca pre un proroc.

27. i rspunzând lui 1-isus, au
zis: nu lim. Zis-au lor i el: nici

eu nu voiu spune vou cu ce pu-
tere fac acestea.

28. Dar ce vi se pare vou? Un
om aveâ doi feciori, i mergând la

cel diniâiu, i-a zis: fiule, mergi a-

sfzi de lucreaz în via mea.
29. Iar el rspunzând, a zis: nu

voiu; iar mai pre urm cindu-se,
a mers.

30. i mergând la celalf, a zis

aijderea. far el rspunzând, a zis.

Eu doamne, voiu merge, i n'a mers.
31. Care dinrr'aceti doi a fcui

voea tatlui su? Zis au lui: cel

dintâiu. Zis-au lor Iisus: amin zic

vou, c vameii i curvele merg
mai înainte de voi înfru împria
lui Dumnezeu.

32. C a venit la voi Ioan, în ca-

lea drepfei, i n'ai crezut lui; iar

vameii i curvele au crezut lui, dar
voi vzând nu v'ai cit dup aceea,
ca. s credei lui.

33. Ascultai alt pild: un om
era stpân al casei, care a sdit vie

i o a îngrdit împrejur cu gard,

i a spat întfînsa teasc, i a zi-

dit lurn, i o a dat lucrtorilor, i
s'a dus departe,

34. Iar când s'a apropiat vremea
roadelor, a trimis pre slugile sale

la lucrtori, ca s iâ rodurile ei.

35. Dar lucrtorii prinzând pre
slugile lui, pre unul î-au btut, iar

pre altul l-au omorît, iar pre altul

cu pietre l-aii ucis.

36. Iar a trimis i pre alte slugi

mai multe decât cele dintâiu i le a

fcut i acelora aijderea.

37. Iar mai pre urm a frimis la

ei pre fiul su, zicând: se vor ru-

ina de fiul meu.
38. Ins lucrtorii vzând pre fi-

ul, au zis întru sine: acesta este

motenitorul; venii si omorîm pre

el i s stpânim motenirea lui.

39. i prinzându'l pre el, l-au scos
afar din vie i l-au omorît.

40. Deci, când va venî domnul
viei, ce va face lucrtorilor acelora?

41. Zis-au lui: pre cei ri, cu ru
îi va pierde i via o va dâ ailor lu-

30. tezech. 33, 31. 31. Luca 3, 12, 13.

32. Marcu 12, 1, sq; Lucâ 20, 9; Is. 5, 1.

35, Fapt, 7. 52. 38. Mat. 26, 3, 4.

crtbri, carii vor dâ lui rodurile la

vremea lor. f"

42. Zis-au lor Jisus; au nici odi-

nioar n'ai cetii în Scripturi: pia-

tra pre care nu o au bggl în Vsea-m ziditorii, aceasta s'a fcut în
capul unghiului, dela Domnul s'a

fcut aceasta, i este minunat în-

tru ochii notri?
43. Pentru aceea zic vou, c se

va lua dela voi împria lui Dum-
nezeu, i se va dâ neamului care
va face rodurile ei.

44. i cel ce va cdeâ preste pia-

tra aceasta, seva sfrâm; iar pre-

ste care va cdeâ ea, îl va spul-

bera.

45. i auzind Arhiereii i Fariseii

pildele' lui, au cunoscut c pentru
dânii griete;

46. i cutând s'I prinz pre el,

s'au temut de norod, de vreme ce
ca pre un proroc îl aveâ pre cî.

CAP. 22.
Chemarea la nunt. întrebarea despre

dajdie. Saducheii i învierea morilor.

Întrebarea legiuitorului fentruporunca
cea mai mare din lege. Iisus întreab
pe crturari : al cui fiu este Hristos.

xi rspunzând Iisus, iari au grit
Vlor în pilde, zicând:

2. Asemnatu-s'a împria ceru-

lui, omului împrat, care a fcut
nunt fiului su.

3. i a trimis pre slugile sale s
cheme pre cei chemai la nunt, dar
nu vreau s vie.

4. Iari a mai trimis pre alte

slugi, zicând: zicei celor chemai:
iat c am gtit prânzul meu; juncii

mei i cele hrnite ale mele s'au jun-

ghiat i toate sunt gata; venii la

nunt.
5. Dar ei nebgând în seam, s'au

dus: unul la holda sa, altul la ne-

guforia sa;

6. Iar ceilali prinzând pre slugile

lui, i au pedepsit i i-au omorît pre ei.

7. i auzind împratul acela, s'a

mâniat; i trimiând otile sale, a

pierdut pre ucigaii aceia i ceta-

tea lor o a ars.

8. Atunci a zis slugilor sale: iat

42. Psalm 117, 21 sq- Is. 8, 14 i 28, 16;

Fapt. 4, 11; Rom. 9, 33; 1, Petr. 2, 6.

46. Lucâ 7, 16.

22. 2 Lucâ 14, 16 sq.
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nunta este gata, dar cei chemai
n'au foit vrednici.

9. Deci mergei la rspântiile c-
ilor, i pre câi vei afla, chemaji'i
la nun'î.

>

10. i ieind slugile acelea ia r-
spântii, au adunat pre toi câi au
aflaf i buni i ri; i s'a umplut
mint de cei ce edeau.

11. Iar împratul intrând s vaz
pre cei ce edeau, vzut-a acolo
pre un om, care nu erâ îmbrcat în

hain de nunt.
12. i i-a zis lut: prietene, cum

ai intrat aici neavând hain de nun-
t? Iar el tcea.

13. Atunci împratul a zis slugi-

lor: legâudu'i lui mâinile i picioa-

rele, luai'l pre dânsul, i'l aruncai
întru întunerecul cel mai dinafar;
acolo va fi plângerea i scârnirea
din|ilor;

14. C muli sunt chemai, dar
puini alei.

15 Atunci mergând Fariseii, sfat

au fcut ca s'l prinz pre el în

cuvânt.

16. i au trimis pre ucenicii lor

împreun cu îrodianii, zicând: In-

vtorule, tim c adevrat eti, i
calea lui Dumnezeu întru adevr
învei, i nu'i este ie grije de ni-

menea, c nu caui în faa oame-
nilor.

"

17. Deci spune nou : ce i se pare
ie? Se cade a d dajdie Chesaru-
lui, sau nu?

18. Iar Iisus cunoscând vicleu-
gul îor, au zis: ce m ispitii, f-
arnicilor? Arâtafmi mie banul da-
jdiei.

19. Iar ei au adus lui un dinar.

20. i au zis lor: al cui este chi-

pul acesta i scriptura cea de pre
el?

21. Zis-au lui: ale Chesarului. A-
tunci au zis Ier: dai dar înapoi pre
cele ce sunt ale Chesarului, Chesa-
rului, i pre cele ce sunt ale lui

Dumnezeu, lui Dumnezeu.
22. i auzind s'au mirat, i l-

sându'l pre el s'au dus.

23. Intr'aceea zi au venit la dân-
sul Saducheii, cari zic, c nu este

înviere, i î-au întrebat pre el, zi-

când:

13. Lucâ 20, 20.

14. Matei 19, 3o; 20, 16; Marcu 10, 31.

25. Marcu 12, 13. 18. Psalm 40, 7.

23. Marcu 12, îs; Lucâ 20, 27.

24. Invtorule, Moisî a zis: de
va murî cinevâ neavând feciori, s
iâ fratele^ lui pre muierea Iui i s
ridice smâna fratelui su.

25. Deci erau la noi apte frai,

i cel dintâiu însurându-se a mu-
rit, i neavând smân, a lsat pre
muierea sa fratelui su.

26. Aijderea i* ai doilea i ai

treilea, pân la al aptelea.
27. Iar mai pre urm de toi a

murit i muierea,
28. Deci la înviere, a cruia din-

tr'acei apte va fi muiere? C toi
o au avui pre ea.

29. Iar Iisus rspunzând, au zis

lor: v rtcii, neiiind Scripturile,

nici puterea lui Dumnezeu;
30. C la înviere nici se însoar

nici se mrit, ci ca îngerii lui Dum-
nezeu în cer sunt.

31. Iar pentru învierea morilor,
au n'ai cetit ceea ce s'a zis vou
dela Dumnezeu, grind:

32. Eu sunt Dumnezeul lui Avra-
am i Dumnezeul lui Isaac i Dum-
nezeul lui Iacov? Nu este Dumne-
zeu, Dumnezeu al morilor, ci al vi-

ilor.

33. i auzind noroadele, se mirau
de învtura lui.

34. Iar Fariseii auzind c au astu-

pat gurile Saducheilor, s'au adunat
împreun.

35. i t-a întrebat pre e! unul
din ei, învtor de lege, ispitindu'l

pre el i zicând:
36. Invtorule, care porunc este

mai mare în lege?
37. Iar Iisus au zii Iui: s iubet i

pre Domnul Dumnezeul tu cu toat
inima fa i cu toi sufletul tu i cu
tot cugetul tu. Aceasta este întâi

i mai mare porunc.
38. Iar a doua asemenea aces-

teea: s iubeti pre aproapele tu
ca însui pre tine.

39. într'acesle dou porunci, toat
legea i prorocii atârn.

40. i fiind adunai Fariseii, i-au

întrebat pre ei Iisus, zicând:
41. Ce vi se pare vou de Hrl-

stos? Al cui fiu este? Zis-au lui:

al lui David.
42. Zis au lor: dar cum David cu

24. H doua Lege 25, 5. 32. Eire 3,6.

34. Marcu 12, 28; Luc. 10, 25.

37. H doua Lege 6, 5; lo, 12.

38. Lev. 19, 18.

40. Marcu 12, 35; Lucâ 20, 41.
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Duhul îl numete pre el Domn? zi-

când :

43. Zis-au Domnul Domnului meu:
ezi deadreapta mea, pân ce voiu
pune pre vrjmaii ti aternut pi-

cioarelor tale.

44. Deci dac David li numete
pre el Domn, cum fiu al lui este?

45. i nimenea nu puteâ s r-
spunz lui cuvânt, nici a mai în-

drznit cinevâ dintr'acea zi s'î mai
întrebe pre e!.

CAP. 23.
Mustrri Crturarilor i Fariseilor.

Atunci Tfsus au grit noroadelor
i ucenicilor si zicând :

2. Pre scaunul lui Moisî au e-
zut Crturarii i Fariseii.

j

3. Deci toate câte vor zice vo- I

u s pzii, pzii i facei, iar dup I

lucrurile îor nu facei, c ei zic i
|

nu fac
I

4. C leag sarcini grele i cu
j

anevoie de purtat, t ie pun pre u-
\

merii oamenilor, iar ei nici cu de-
J

getul lor nu vor sS le mite pre ele.

5. i toate lucrurile lor le fac ca
s se vaz de oameni, c'i lesc
îiîacteriile lor, i'i mresc cepra-
zels hainelor lor,

6. i iubesc ederile cele mai în-

tâi \n ospuri, i scaunele cele mai
de sus în sinagoguri,

7. i închinciunile prin târguri,

i a se chema de oameni : ravî,

ravi;

8. Iar voi sg nu v numii; ravî,

c unul este Dasclul vostru, Hri-

stos, iar voi toi frai suntei.

9. i tat s nu chemafi vou pre
pmânt, c unui este Tatl vostru
cel din ceruri.

10. Nici s v numii : învtori,
c unul este Învtorul vostru, îiri-

sfos.

ît. Iar cel ce este mai mare între

voi, s fie vou slug

;

12. C cel ce se va înl pre

43. Ps. 109, 1 sq. Fapt. 2, 34; I Cor. 15,

25; Evr. l, 13; 10, 13.

23. 3. Malab. 2, 7. 4. Luc. 11, 46; Fapt.
15, io; Is. ÎC, 1, 2.

5. Mat. 6, î; Num 15, 38; H doua Lege
6, 8 i 22, 12.

<?. Marc. 12, 39; Luc. 11, 43.

9. Mal. 1, 6; 2, 10; Iac. 3, 1.

11. Mat. 20, 26 sq.
12. Pild. 29, 23; Iov 21. 29; lez. 17, 24;

Luc. 14, 11 i 18, 14; I Petr. 5, 5.

sine, se va smeri, i cel ce se va
smerî pre sine, se va înla.

13 Vai vou, Crturarilor i Fa-
riseilor farnicii C mâncai caseie
vduvelor, fcând rugciuni lungi,

întru îrie, pentru aceasta mai
mult osând vei luâ.

14. Vai vou, Crturarilor i Fa-
riseilor farnici I C închidei îm-
pria cerurilor înaintea oamenilor;
c voi nu intrai, nici pre cei ce vor
s inire nu'i lsai.

15. Vai vou, Crturarilor i Fa-
riseilor farnici 1 C încungiurai
marea i uscafui ca s facei un
nemernic, i dac se face, îl facei
pre el fiu gheenei îndoit decât pre

voi.

15. Vai vou, povtuiton orbi,

care zicei : c cel ce se va jura

pre biseric, nimic nu este ; iar cel

ce se va jura pre aurul bisericei,

vinovat este.

17. Nebuni i orbi 1 C ce este

mat mare? Aurui, sau biserica care

sfinete pre aur?
18. i : cel ce se va jura pre al-

tar nimic nu este; iar cel ce seva
jura pre darul ce este deasupra lui,

vinovat este.

19. Nebuni i orbii C ce este

|
mai mare? Darul, sau altarul care

! sfinete pre dar?

j 20. Deci, cela ce se jur pre aitar,

! se jur pre ei i pre toate cele ce

suni deasupra lui.

21. i cela ce se jur pre biseric,

se jur pre ea i pre cela ce îocueîe
i într'însa.

I 22. i cela ce se jur pre cer, se

|
jur pre scaunul lui Dumnezeu i

|
pre cete ce eade pre el.

i
23. Vai vou, crturarilor i Fa-

riseilor farnicii C zeci uii izma i
mrarul i chirnenul, i ai lsat cele

' mai grele ale legei: judecata si mila

|
i credina; acestea se cdea s le

! facei, i acelea s nu ie lsai.

|

24. Povuilori orbi, cari strecu-

i rai ânarul i înghiii cmiia.
! 25. Vai vou, Crturarilor i Fa-

j

riseiior farnicii C curii partea

j
cea din afar a paharului i a bli-

dului, iar dinluntru sunt pline de
rpire i de nedreptate.

13. Marc. 12, 40; Luc. 2o, 47.

14. Luc. 11, 52.

19. 2 Petr. 1, 9.

22. Mat. 5, 34.

23. Luc. 11, 42. 25. Luc. 11, 39.
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26. Farisee oarbe, curete întâi

partea cea dinluntru a paharului

î a blidului, ca s fie i cea din-

afar curat. - ; <

27. Vai vou, Crturarilor i Fa-
riseilor farnicii C v asemnai
mormânfurilor celor vruite, care din

afar se 3rat frumoase, iar din-

luntru sunt pline de oasele mor-
ilor i de ioat necuria.
28 Aa i voi: dinafar v ar-

tai drepi oamenilor, iar -dinluntru
suntei plini de frie i frdelege.

29. Vai vou, Crturarilor t Fa-
riseilor farnicii C zidii mormân-
turik prorociior i împodobii gro-

pile drepilor.

30. i zicei: de am fi fost în zi-

lele prinilor notri, n'am îi fost

prtai lor întru sângele prorociior,

31. Drept aceea, îniv mrturisii
de voi, c suntei fii ai celor ce au
omorît pre proroci.

32. i voi umplei msura prin-
ilor votri:

33. erpi, pui de npârci, cum
vei scpâ de judecata gheenei?

34. Pentru aceasta, iaî, eu trimit

la voi proroci i înelepi i cr-
turari, i dintre dânii vei ucide i
vei rstigni, i dintre dânii vei
bate în soboareie voastre, i'j vei
gonî din ora în ora.

35. Ca s vin asupra voastr tot

sângele drept, care s'a vrsat pre
pmânt, dela sângele lui Avei celui

drept, pân la sângele Zahariei îiul

Vârahiei, pre care l-ai omorî! între

biseric i între altar.

36. Amin gresc vou: vor veni
acestea toate preste neamul acesta.

37. ierusalime, lerusalime, cela ce
ai omorît pre proroci i ai ucis cu
pietre pre cei trimii la tine, de câte

ori am vrut adun pre fiii ti, în

ce chip adun gina puii si supt
aripi, i n'ai vrutl

38. fat, se las vou casa voa-
str pustie.

39. C zic vou: de acum num
vei maivedeâ, pân când vei zice:

bine este cuvântat cel ce vine întru

numele Domnului.

CAP. 24.

Drâmarea Ierusalimului. Sfâritul
lumei.

i ieind Iisus din biseric mergeâ,
i s'au apropiat ctre dânsul u-

cenicii lui ca s'i arfe lui zidirile

bisericei.

2. Iar Iisus au zis lor: vedei a-

cesteâ toate? Amin gresc vou:
nu va rmâne aici piatr pre pia-

tr, care s nu se risipeasc.
3. i ezând el pre muntele M-

slinilor, s'au apropiat ctre dânsul
ucenicii lui, deosebi, zicând: spune
nou, când vor fi acestea? i care

este semnul venirei tale i al sfâr-

itului veacului?
4. i rspunzând Iisus au zis lor:

cutai s nu v amgiasc cineva
pre voi

;

5. C muli vor veni întru numele
meu, zicând: eu sunt Hristos, i pre
muli vor înel.

6. i avei s auzii rsboaie i
veti de rsboaie. Cutai s nu v
spimâniai,

7. C se cuvine toate acestea -s
fie; ci înc nu va fi atunci sfâritul.

8. C se va sculâ neam preste

neam, i împrie preste împr-
ie, i vor fi foamete i cium i cu-

tremure pre alocurea. Ci acestea

toaie vor i« începtur a durerilor.

9. Atunci v vor dâ pre voi în

necazuri, i v vor omorî pre voi,

i vei fi urîi de toate neamurile
pentru numele meu.

10. i atunci se vor sminti muli,
i se vor vinde unul pre altul, i
se vor urî unul pre altul.

11. i muli proroci mincinoi se

vor sculâ i vor înel pre muli.
12. i pentru înmulirea frde-

legei, va rci dragostea mulîora;
13. Dar cela c^ va rbda pân în

sfârit, acela se va mântui
14. i se va propoveduî aceast

evanghelie a împriei întru toat
lumea, întru mrturie la toate nea-
murile; i atunci va veni sfâritul.

15. Deci când vei vedea urîciu-

26. Tit 1, 15.

33. Mat 3, 7.

34. Luc. 11, 49; Fapt. 5, 40.

35. Fac. 4, 8; 2 Parai. 24, 21, sq; Lucâ
II, 51; Evr. 11, 4.

37. Lucâ 13, 34.

38. 3 Imp. 9, 7; Ps. 68, 29.

39. Joan 12, 13.

24. 1. Marcu 13, l; Lucâ 21, 5.

4. Efcs. 5, 6". Colos, 3, 6.

5. Mat. 7, 22; Ioan 5, 43.

9. Marcu 13, 8, sq ; Lucâ 21, 11, sq.; Ioan
16, 2. 1.0. Mat. 11, 6. 11. Mat. 7, 15.

72. 2 Tim. 3, 1.

13. Mat. 10. 22; Marcu 13, 13; Hpoc. 2.

10, 26. 15. Dan. 9, 26 sq.
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nea pustiirei, care s'a zis prin Da-
niil prorocul, stând în locul -cel sfânt

(cela ce citete s îneleag).
16. Atunci cei din ludeea s îug

la muni;
17. i cel ce va fi pre cas\ s nu

se pogoare s iâ cevâ din casa sa;

18. i ce! ce va fi în câmp. s
nu se întoarc înapoi s'i iâ hai-

na sa
19. Iar vail celors ce vor avea în

pântece i celora ce vor aplec în

zilele acelea!

20. Ci ruga!-v ca s nu fie fuga
voastr iarna, nici sâmbta.

21. C va ii alunei necaz mare,
care n'a fost din începutul lumei
pân acum, nici va fi.

22. i de nu s'ar fi scurtat zilele

acelea, nu s'ar fi mântuit tot trupul,

dar pentru cei alei se vor scurta
zilele acelea.

23. Atunci de va zice vou ci-

nevâ: iat aici este Mristos, sau a-

colo, s nu credei.

24. C se vor scul hrisloi min-
cinoi i proroci mincinoi, i vor
dâ semne mari t minuni, cât s
amgiasc de va fi cu putin, i
pre cei alei.

25. fat mai înainte am spus vou.
26. Deci de vor zice vou: iat

în pustie este, s nu ieii; iat în

cmri, s nu credei.

27. C precum iese fulgerul dela

rsrit i se arat pân la apus,
aa va îi i venirea Fiului Omului;

28. C undeva îi trupul cel mori,

acolo se vor adunâ vulturii.

29. Ins îndat dup necazul a-

celor zile, soarele se va întunec,
i luna -nu'i va dâ lumina sa, i
stelele vor cdea din cer, i pute-

rile cerurilor se vor cltî.

30. i atunci se va arta semnul
Fiului Omului pre cer, i atunci vor
plânge toate seminiile pmântului;
i vor vedeâ pre Fiu! Omului venind

pre norii cerului, cu putere i cu

slav mult.
31. i va trimite pre îngerii si

cu glas mare de trâmbi, i vor a-

dunâ pre cei alei ai lui din cele

17 Luca 17, 31. 20. Eite 16, 29.

21. Fapt. 1, 12.

23. Marc. 13, 21; Lucâ 17, 23 i 21, 8.

26. H doua Lege 13, 1.

28. Iov 39, 30; Hvac i, 8.

29. Is. 13, io; lez 32, 7.

30. loil 2, 10; 3, 3 5; Hpoc. 1, 7.

31. I Cot. 15, 52; I Tcs. 4, 16.

patru vânturi, dela marginile ceru-
rilor pân la marginile lor.

32. îar dela smochin v învai
pild: când mldia lui este moale
i înfrunzete, tii c aproape este

vara.

33. Aa i voi, când vei vedeâ
acestea toate, s tii c aproape
este lâng ui.

34. Amin griesc vou: nu va trece

neamul acesta, pân când toate a-

cestea vor îi.

35. Cerul i pmântul vor trece,

iar cuvintele melc nu vor trece.

35. Iar de ziua aceea i ceasul,

nimeni nu tie, nici îngerii din ce-

ruri, fr numai Tatl meu singur.

37. C precum a fost în zilele lui

Noe. aa va fi i venirea Fiului 0-

rnului.

38. i precum erâ în zilele cele

mai înainte de potop: mâncau i
beau, seînsurau i se mritau, pân
în ziua întru care a intrat Noe în

corabie.

39. i n'au tiut pân când a ve-
nit potopul i a luat pre toi; aa
va fi i venirea Fiului Omului.

40. Atunci, doi de vor fi în câmp,
unu! se va lua i unu! se va ls.

41. Dou mcinând la moar, una
se va luâ i una se va isâ.

42. Deci priveghiai, c nu tii
în care ceas Domnul voslru va veni.

43. Iar aceasta s tii, c de ar
ti stpânul casei în care ceas va
veni furul. ar fi priveghiat i n'ar

fl lsat s'i sape casa lui.

44. Pentru aceasta i voi fii gata,

c în ceasul care nu gândii, Fiul

Omului va venî.

45. Oare, cine este sluga cea cre-

dincioas i îneleapt, pre care i-a

pus domnul su peste slugile sale

ca s le dea lor hran la vreme?
46. Fericit -este sluga aceea pre

care venind domnul su îl va aflâ

fcând aâ.
47. Amin griesc vou, c presie

toate averile sale îl va. pune pre el.

48. Iar de va zice acea slug rea

întru inima sa: zbovete domnul
meu a venî,

32. Marcu 13, 25; Luc. 21, 29.

33. Iac. 5, 9. 36. Marcu 13, 32.

37. Fac. 7, 7; Luc. 17, 26 sq I Petr. 3, 20.

40. Luc. 17, 35 sq.

42. Matei 25, 13; Marcu 13, 33, 35.

43. Luc. 12, 39; I Tes. 5, 2.

45. Matei 25, 21; Luc. 12, 42; Evr. 3, 5.

46. Hpoc. 16, 15.
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49. i va începe a bate pre, scu-

fiile sale i a mânea i a beâ cu
beivii,

50. Veni-va domnul slugei aceea
în ziua întru care nu'i ateapt, i
în ceasul întru care nu iie,

51. i'l va (ia pre el în dou, l
partea lui cu farnicii o va pune.

Acolo va îi plângerea i scârnirea
dinilor.

CAP. 25-

Pilda despre cele zece fecioare i despre

talani. Judecata de afoi.

Atunci se va asemna împria
cerurilor cu zece fecioare, care

luându'i candelele sale. au ieit în-

tru întîmpinarea mirelui.

2. i cinci dintre ele erau îne-
lepte, iar cinci nebune.

3. Cele nebune luându'i cande-
lele sale, n'au luat cu sine untde-
lemn;

4. Iar cele înelepte au luat unt-

delemn în vasele sate, cu candelele
sale.

5. i zbovindu-se mirele, au dor-

mitat toate i au adormit.
6. Iar la miezul nopei s'a îcul

strigare: iat mirele vine! Ieii întru

întâmpinarea lui.

7. Alunei s'au sculat toate fecioa-

rele acelea i i-au împodobit can-
delele sale.

8. Iar cele nebune au zis celor

înelepte: dai-ne nou din unfutde-
îemn al vostru, c se sting cande-
lele noastre.

9. i au rspuns cele înelepte,
zicând: nu cumvâ nu ne va ajunge
nou i vou, ci mai bine mergei
Ia cei ce vând i v cumprai
vou.

10 Iar mergând ele s cumpere,
venit-a mirele, i cele ce erau gata,

au intrat cu el la nunt, i s'a în-

chis ua.
11. Iar mai pre urm au venit i

celelalte fecioare, zicând: Doamne,
Doamne, dechide nou.

12. Iar el rspunzând a zis: Amin
zic vou: nu v tiu pre voi.

13. Drept aceea priveghiai, c
nu tii ziua, nici ceasul întru care
Fiul Omului va venî.

51. Matei 8, 12 i 13, 42.

25. 7. Luc 12, 36.

10. Hpoc. 19, 7. //. Luc. 13, 25, sq.
13. Mat. 24, 42; Marc. 13, 33; Luc. 21, 26.

14. C în ce chip un om ducân-
du-sc departe, a chemat slugile sale

i le- a dat îor avuia sa;

15. i unuia i a dat cinci talani,

iar altuia doi, iar altuia unul, fie-

cruia dupre- puterea, lui, i s'a dus
îndat.

16. i plecând , ce! ce luase cinci

talani, a neguatorif cu dânii i a

fcut ali cinci talani.

17. Aijderea i cel cu doi, a do-

bândit i acesta ali doi.

18. Iar cel ce luase unul, ducân-
du-se a spat în pmânt i a as-

cuns argintul domnului su.
19. Iar dup mult vreme a venit

domnul slugilor acelora i a fcut
socoteal cu dânii.

20. i venind cel ce a luai cinci

talani, a adus ali cinci talani, zi-

când: doamne, cinci talani mi-ai

dat mie: iat, ali cinci talani am
dobândit cu ei.

21. Zis-a lui domnul su: bine,

slug bun i credincioas; presle

puine ai fost credincios, preste multe
te voiu pune; intr întru bucuria
domnului tu.
22 i venind i cel ce a luat doi

talani, a zis: doamne, doi talani

mi-ai' dat mie; iat, ali doi taiani

am dobândit cu ei.

23. Zis a lui domnul su: bine,

slug bun i credincioas; preste

puine ai fost credincios, preste multe
te voiu pune; intr întru bucuria
domnului tu.

24. i venind t cel ce a luat un
talant, a zis: doamne, te-am tiut
c eti om aspru, seceri unde n'ai

semnat i aduni de unde n'ai ri-

sipit.

25. i temându-m, m'am dus de
am ascuns talantul tu în pmânt;
iat ai al tu.

26. i rspunzând domnul su,
i-a zis lui: slug viclean i lenee,
ai tiut c secer unde n'am sem-
nat, i adun de unde n'am risipit?

27. Pentru aceasta dar se cuveneâ
s fi dat argintul meu schimbtori-
lor, i venind eu a îi luai al meu
cu dobând.

28. Luai, dar, dela el talantul, i'l

dai celui ce are zece talani;

29. C tot celui ce are, i se va
dâ i'i va prisosi, iar dela cel ce

14. Luc. 19, 12. 26. Mat. 18, 32
29, Mat. 13, 12; Marc 4, 25; Luc. 8, 18 i

19, 26.
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n'are, l ceeace i se pare c are,

1 sc va lua deia dânsul;
30. t pre sluga cea netrebnic,

aruncat''! întru întunerecul cel mai
dinafar; acolo va fi plângerea i
scârnirea dinilor.

31. Iar când va venî Fiul Omului
înlru slava sa, i foji sfinii îngeri

cu dânsul, aîuno va edea pre scau-

nul slavei sale.

32. i se vor aduna înaintea lui

loate limbile, i'i va despri pre

dânii unul de altul, precum des-

parte pstorul oiîc din iezi.

33. i va pune oile deadreapla
sa, iar iezii deastânga.

34. Atunci va zice împratul ce-

lor deedreapta iui: venii binecu-

vântaii Printelui meu, motenii
împria care este gtit vou dela

întemeierea lumei.

35. "C am flmânzit i rni-ai dat

d^ am mâncat, am însetat i mi-ai
dut de am but, strein am fost i
m'aji primit,

36. Gol i m'ai îmbrcat, bolnav
am fost i. m'ai cercetat, în tem-

ni am fost i ai venit îa mine.
Z7r Mmti vor rspunde lui drep-

ii, zicând; Doamne când te-sm v-
zut flmând i te-am hrnit? Sau
însetai i i-am dat de ai but?

38. Sau când le-am vzut strein

i te-am primit? Sau goi i ie-arn

îmbrcat?
39. Sau când te-am vzut bolnav,

sau în îenihi i am venit la tine?

40. i rspunzând împratul, va
zice lor: amin zic vou: întru cât

ai fcut unuia dintr'aceti frai ai

mei prea iniei, mie iii fcut.
41. Atunci va zice l celor dea-

stânga lui: ducet-v deia mine, ble-

stemailor în focul cel venic, care
este gtit diavolului i îngerilor lui,

42. C am flmânzit si nu mi-ai
dat s mnânc, am însetat i nu
mi-ai dat s beau,

43. Strein am fost i nu m'ai pri-

mit, gol i nu m'ai îmbrcat, bol-

nav i în temni i nu m'ai cer-

cetat pre mine.
44. Atunci vor rspunde i ei, zi-

30. Mat. 8, 12.

31. Mat 16, 27; î Tesal 4, ÎS.

32 Rom 14, 10. 33. Ezecb 34, 17.

35. Îs. 58, 7; Ezecb. Vi, 7.

40. Pilde 19, 17: Evr. 6, lo.
41. Mat. 7, 23; Ps. 6, 8; Luc. 13, 27; H»

poc. 20, 10, 15.

când: Doamne când te-am vzut
flmând, sau însetat, sau strein, sau
goi, sau bolnav, sau în lemni^i
n'am slujit ie?

45. Atunci va rspunde lor, zi-

când: amin grâesc vou: întru cât

n'ai fcut unuia dintr'aceti prea
mici, nici mie n'ai fcut.

46. i vor merge acetia în munc'
venic, iar drepii în vieaa venic.

CAP. 26.

Sfat împroUva lui Iisus. Ungerea ini

cu mir. Cina cea de tain. Vânzarea
lui. Rugciunea in grdin Prinderea

i ducerea lui la Caiafa. Lepdarea
lui Petru.

jsi a îost când au svârit îisus

y toate cuvintele acestea, au zis u-

ceuicilor sai:

2. tii c dup dou zile patile
vor fi, i Fiul Omului se va dâ s
se rsîigneasc.

3. Atunci s'au adunat Arhiereii i
Crturarii i btrânii norodului în

curtea arhiereului, ce se nmneâ Ca-
iafa.

4. i slat au îcut s prinz pre
îisus cu vicleug i s'l omoare.

5. i ziceau: nu în ziua praz-

nicului, ca s nu sc fac furburare

întru norod,
6. îsr fiind îisus în Vitania, în

casa tui Simon leprosul,

7. Venit- a la dânsui o muiere a-

vând un alavasfru cu mir de mulf
pre, i 1-a turnai pre capul lui, e-
ând ei.

8. Iar ucenicii lui vzând, le-au

prut ru, zicând: pentruce se fcu-
aceast pagub?

9. C se putea vinde acest mir
drept mult i s se deâ sracilor.

10. îar îisus tiind, au zis lor:

pentruce facei suprare muierei?
C bun lucru a îcut cu mine;

îl. C pre sraci pururea îi avei
cu voi, iar pre mine nu m avei
pururea;

12. C vrsând aceasta mirul a-

cesta pre trupul meu, spre îngro-

parea mea a fcut.

45. Marcu 14, 4i.

46. Dan. 12, 2; Joan 5, 29.

2G. 2. Marcu 14, t; Luc. 22, 1.

3. Ioan 11, 47. 5. Mat. 27, 15.

7. Ioan 12, 3.

11. fi doua Lege 15, 11; Marcti 14, 7; Ioan
12, 8.
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13. Amin gresc vou: ori unde
se va propovedui evanghelia acea-

sta, în loat lumea, zice-se-va i ce

a fcut aceasta, întru pomenirea ei.

14. Atunci unul din cei doispre-

zece, care se numea Iuda Iscario-

teanul, mergând la arhierei, a zis

lor: ce'mi vei dâ mie, i eu îlvoiu

dâ pre el vou?
15. Iar ei i-au pus lui treizeci de

argini.

16. i de atunci cut vreme cu
prilej ca s'l dea pre el.

17. Iar în ziua cea dinlâiu a azi-

milor au venit ucenicii la Iisus, zi-

când lui: unde voeti s gtim ie
s mnânci patiîe?

18. Iar el au zis lor: mergei în

ora la oare cine, i ziceji lui: în-

vtorul zice: vremea mea aproa-
pe este; la tine voiu face patile cu
ucenicii mei.

19. i au îcut ucenicii precum
le-au poruncit lor Iisus, i au g-
tit patile.

20. Iar fcându-se sear, au e-
zut cu cei doisprezece ucenici ai

si.
21. i mâncând ei, au zis: amin

griesc vou, c unul din voi va sm vânzâ.
22. Iar ei întrisfându se foarte, au

începu! a zice Iui, fiecare dinlr'înii;

nu cumvâ eu sunt Doamne?
23. Iar el rspunzând, au zis: cela

ce a întins cu mine mâna în blid,

acela va s m vânz.
24. Ci Fiul Omuluiva merge, precum

este scris pentru el, dar vai omu-
lui aceluia prin care Fiul Omului
se vinde! Mai bine ar fi fost lui de
nu s'ar fi nscut omul acela.

25. i rspunzând luda, cel ce l-a

vândut pre el, a zis: nu cumvâ sunt
eu, Invtorule? Zis-au Iui: tu zisei.

26. Deci mâncând ei, luând Iisus

pâinea i binecuvântând, au frânt

i au dat ucenicilor i au zis: lu-

ai, mâncai; acesta este trupul meu.
27 i luând paharul i mulumind

au dat lor, zicând:
28. Bei dintru acesta toi, c a-

cesta este sângele meu al legei ce-

14. Marcu 14, 10; Luc. 22, 3, sq.
15. Zab. 11, 12.

17. Marcu 14, 12; Lucâ 22, 7, sq.
20. Marcu 14, 1? sq. Lucâ 22, 14.

21. loan 13, 21.

23. Mavcu 14, 20.

24. Psalm 40, 9, sq.
26. J Cor. II, 23.

lei noui, care pentru muli se vars
spre iertarea pâca elor.

29. i zic vou, c nu voiu mai
beâs de acum dintr'aceast road a

viii, pân în ziua aceea când o
voiu bea pre aceasta cu voi nou în-

tru împria- Tatlui meu.
30. i dând laud, au ieit în mun-

tele Mslinilor.
31. Atunci au zis lor Iisus: toi

voi v vei sminti întru mine în

noaptea aceasta, c scris este: ba-
te-voiu pstorul i se, vor risipi oile

turmei.

32. Dar dup ce voiu învia, voiu
merge mai 'nainle de voi în Gali-

leea.

33. i rspunzând Petru, a zis lui:

deî toi se vor sminti întru tine,

iar eu niciodat nu m voiu sminti.

34. Zis-au Iisus lui: amin zic ie,

c într'aceast noapte, mai înainte

de a cânta cocoul, de trei ori îe

vei lepda de mine. u
is

35. Zis-a Petru îui: de mi s'ar în-

tâmpl i a muiî împreun cu tine,

nu m voiu lepd de tine. Aijde-
rea înc i toi ucenicii au zis.

36. Atunci au venit Iisus împre-
un cu dânii în satul ce se nu-
mete Ghelsimani, i au zis uceni-

cilor: edei aici pân voiu merge
s m rog acolo.

37. i luând pre Petru i pre cei

doi fii ai lui Zevedei, au început a •

se întristâ i a se mâhnî.
38 Atunci au zis lor Hsus: întri-

stat este sufletul meu pân la moar-
te; rmânei aici i priveghiai îm-
preun cu mine.

39. i mergând puin mai înainte,

au czut pre faa sa, rugându-se i
zicând: Printele meu, de este cu
putin, treac deia mine paharul
acesta; îns nu precum voiesc eu,

ci precum tu.

40. i au venit ctre ucenici i
i-au aflat pre dânii dormind, i
au zis lui Petru: aa, n'ai putut

un ceas a priveghiâ împreun cu
mine.

41. Priveghiai i v rugai ca s
nu intrai în ispit; c duhul este

osârduifor, iar trupul neputincios.

42. lar a doua oar mergând

30. Marcu 14, 26 sq. Lucâ 22, 39,

31. Zab. 13, 7.

34. Marcu 14, 30; Lucâ 22, 34 sq.
36. loan 18, 1,

39. Lucâ 22, 41; Evr. 5, 7.

41, Marcu 14, 36.
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s'au rugai, zicând: Printele meu, de
nu poale lrece acesl pahar dela mi-

ne, ca s nu'i beau pre ci, fie voea ia.

43. i venind i-au aflat pre dânii
iarS dormind, c erau ochii ior

îngreuiai. -

44. i lsându'i pre ei, mergând,
iar s'au rugai, a treia oar, ace-

la cuvânt zicând.

45. Atunci au venit la ucenicii si
i le-au zis lor: dormii de acum
i v odihnii; iat, s'a apropiat cea-

sul i Fiul Omului se va dâ în mâi-

nile pctoilor.
46. Sculai-v s mergem; iat

s'a apropiat cela cc m'a vândut
47. i înc el grind, iaf Iuda

unui din cei doisprezece a venit, i
împreun cu el norod muif, cu s-
bii i cu fuii, trimii de Arhierei

i de b'lrânii norodului.

48 Iar cele ce'i vânduse pre el,

ie-a da lor semn, zicând: pre care

voiu sruta, acela este, prindei'!

pre el.

49. i îndat apropiindu-se de
lisus, a zis: bucur-îe Invroruie!
i 1-a srutat pre eî.

50. Iar lisus au zis lui: prietene,

pentru ce ai venit? Alunei apropi-

indu-se ei, au pus mâinile pre lisus

i l-au prins pre el.

51. i ial unul din cei ce erâ

cu lisus, întinzându'i mâna i-a
scos sabia sa, i lovind pre sluga
Arhiereului, i-a tiat urechea lui.

52. Atunci au zis îisus lui: în-

toarce sabia ta In locul ei, c ioi
cei ce scol sabie, de sabie vor muri.

53. Au i se pare c nu pol a

ruga acum pre Tatl meu. i s'mi
pue mie înainte mai mult decât dou-
sprezece legheoane de îngeri?

54. Dar cum se vorumpleâ scrip-

turile, care zic, c aâ se cade s îie?

55. Intr'acela ceas au zis lisus

noroadelor: ca la un tâlhar ai ieit

cu sbii i cu îuti s m prindei
pre mine? In oale zilele la voi e-
deam, învând în biseric, i nu
m'ai prins pre mine.

56. Iar acestea toate s'au fcut,
ca s se plineasc scripturile pro-

rocilor. Atunci ucenicii toi lsân-
du'l pre el, au fugit.

45. Marcu 14, 4î.

47. Marcu 14, 43 sq. Lucâ 22, 47 sq. îoan
18, 2. 49. 2 Imp. 20, 9.

51. îoan 18, 10.

54. Ps. 21, 7, sq.; Is. 53, 10.

I

57. Iar ei prinzând pre lisus l-au

i
dus la Caiaia Arhiereul, unde Cr-

j
lurarii i btrânii erau adunai.

58. Iar Petru mergea dup el de
departe, pân la curtea Arhiereului;

i intrând înlunlru, edeâ cu slu-

gile, s vaz sfâriiul.

59. Iar arhiereii i btrânii i tot

sfatul cutau mrturie mincinoas a-

supra iui lisus, ca s'l omoare pre ei;

60. i n'au aflat; i multe mr-
turii mincinoase viind de faa, n'au

eflat; iar mai pre urm venind dou
mrturii mincinoase, au zis:

61. Acesta au zis: pol s stric bi-

serica lui Dumnezeu, t în trei zile

s'o zidesc pre dânsa.
62. i sculându-se Arhiereu!, a

zis lui: nimica nu rspunzi? Ce a-

cetia mrturisesc asupra ta?
63 Iar lisus tceâ. i rspunzând

Arhiereul, a zis lui; jur'u-!e pre Dum-
nezeul cel viu, ca s spui nou de
eti tu ilrisfosul, Fiui lui Dumnezeu.

64. Zis-au lisus lui: tu ai zis; îns
zic vou: de acum vei vedea pre

Fiul Omului ezând deadreapla pu-

lerei i venind pre norii cerului.

65. Atunci Arhiereul i-a rupt hai-

nele sate, zicând: a hulit; ce ne mai
trebuesc alte mrturii? Iat acum
ai auzit hula lui.

66. Ce vi se pare vou? Iar ei

rspunzând, au zis: vinovat este

morei.
67. Atunci au scuipai în obrazul

Iui i cu pumnii i-au btut, iar alii

îi dau palme, zicând:

68. Prorocete nou Hrislease, cine

este cel ce te-a Iovii?

69. Iar Petru edeâ afar în curte;

i a venit la ei o siujnic, zicând:

i

i tu erai cu lisus Galiie^anul.

|

70. Dar el s'a lepdat înaintea lu-

i
tuior, zicând: nu tiu ce zici.

71. i ieind eî la poart, l-a v-
zut pre el alta, i a zis celor de a-

colo: i acesla erâ cu lisus Naza-
rmeanul.

72. i iari s a lepdat cu jur-
mânt: c hu liu pre omul acesla.

73. Iar presle puin apropiindu-
se cei ce stau, au zis lui Petru: a-

devrat, i fu dinlr'înii eti, c i
graiul tu artat te face pre tine.

57. Marcu H, 53; Lucâ 22,54; îoan 18, 24.
61. Mat. 27, 40; îoan 2, 19.

63. 3 Imp. 22, 16.

64. Mat. 16, 27; Marcu 14, 62; Ps. 109, 1

66. Ier. 26, 11. 67. Is. 50, 7.

69. Marcu 14, 66; Lucâ 22, 55; îoan 18, 16.
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74. Afunci a începui a sc bleste-m i a se jur, c nu tiu pre o-

mu! acesta. Si îndat i cocoul a
cântat.

75. i i-a adus aminte Petru de
cuvântul lui lisus, ce'i zisese lui,

c mai înainte de a cânt cocoul,
de trei ori !e vei lepda de mine;
i ieind afara, a plâns cu amar.

CAP. 27.

lisus înaintea lui Filat, luda se caete.

Patimile Domnului. Rstignirea, moar-
tea i îngroparea lui. Paza mormân-

tului.

Jar dac s'a fcui ziu, sfat au f-
Icut toi Arhiereii i btrânii noro-

dului asupra lui îisus, ca s'J omoa-
re pre el.

2. i legându'î pre dânsul, l-au

dus i l-au dat domnului Pilat din

Pont.
3. Atunci vzând Iuda cel ce 1-a

vândut pre el, c s'a judecat spre

moarte, cindu-se, a întors cei trei-

zeci de argini arhiereilor i btrâ-
nilor, zicând:

4. Greit-am de am vândut sânge
nevinovat. Iar ei au zis: ce este nou?
Tu vei vedeâ.

5. i aruncând arginii în bise-

ric, s'a dus de acolo; i mergând,
s'a spânzurat.

6. Iar Arhiereii luând arginii, au
zis: nu se cuvine a'i pune pre a-

cetia în corvan, de vreme ce pre
de sânge este.

7. i sfat îcând, au cumprat cu
ei arina olarului, pentru îngropa-

rea streinilor.

8. Pentru aceea s'a numit arina
aceea, arina sângelui, pân în ziua

de astzi.

9. Atunci s'a împlinit ceea ce s'a

zis prin prorocul Ieremia, ce zice:

i au luat treizeci de argini, preul
celui preuit, care s'a preuit de fiii

îui lsrail.

10. i i-au dat pre ei pre arina o-

larului, precum mi-au spus mie Dom-
nul.

11. Iar lisus sta înaintea dreg-
torului; i 1-a întrebat pre el dre-

gtorul, zicând: tu eti împratul

27. 1. Marcu 15, 1; Lucâ 22, 66; IoanlS, 28
2. Lucâ 23, 1. 5. Fapt. 1, 18

7. Fapt. 1, 19, 9. Zab. 11, 13.

11. Joan 18, 33.

ludcnor? Iar lisus au zis lui: tu

zici.

12. 3' când griau asupra lui Ar-

hiereii si btrânii, <iimic nu rspun-
dea.

'

13. Atunci a zis Piiatlui: nu auzi

câte mrturisesc asupra ta?

14. i nu i au rspuns lui la nici

un cuvânt, cât se mirâ dregtorul
foarte.

15. Iar la praznic aveâ obiceiu
dregtorul s sloboziasc norodu-
lui un vinovat, pre care vreau ei.

16. i aveau atunci un vinovat
vestit, ce se numiâ Varavâ.

17. Deci, adunându-se ei, a zis

îor Pilaf: pre care voii s v slo-

bozesc vou? Pre Varavâ sau pre
lisus ce se zice Hristos?

18. C tia, c pentru pizm i-au

dat pre el.

19. i ezând el pre scaun la ju-

decat, a trimis la dânsul muierea
lui, zicând: nimic ie i dreptului

acestuia, c multe ani ptimit astzi
în vis pentru dânsul.

20. Iar Arhiereii i btrânii au ple-

cat pre noroade ca s cear pre
Varavâ. iar pre lisus s'î piarz.

21. i rspunzând dregtorul, a
zis lor: pre care voii dintr'amândoi
s v slobozesc vou? Iar ei au
zis: pre Varavâ.

22. Zis-a lor Pilat: dar ce voiii

tace lui lisus, ce se zice Hristos?
Zis-au lui toi: s se rstigneasc!

23. Iar dregtorul a zis: dar ce
ru a fcut? Iar ei mai vârtos stri-

gau, zicând: s se rstigneasc!
24. Deci vzând Pilat c nimic nu

folosete, ci mai mult gâîceav se
face, luând ap i-a splat mâinile
înaintea norodului, zicând: nevino-
vat sunt de sângele dreptului ace-

stuia; voi vei vedeâ.

25. i rspunzând tot norodul, a

zis: sângele lui asupra noastr i
asupra feciorilor notri.

26. Atunci le-a slobozit lor pre
Varavâ, iar pre lisus btându'l, l-a

dat s se rstigneasc.
27. Alunei ostaii dregtorului du-

când pre îisus în divan, adunat-au
!a dânsul toat mulimea ostailor.

28. i desbrcându'I pre el, l-au

îmbrcat cu hlamid roie.
29. i împletind cunun de spini,

15. Marcu 15, 6; Lucâ 23, 17; loan 18,39
23. Marcu 15, H.
24. n doua Lege 21, 6. 27. Marcu 15, 16.
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au pus în capul aii, i trestie în

dreapta lui; i îngenunchind înain-

tea lui, îi bteau joc de el, zicând:
bucur-te împratul Iudeilor!

30. i scuipând asupra lui, au
luat trestia, i'l bteau pre el pre-

ste cap.

31. i dac l-au batjocorit pre
dânsul, au desbrcat de pre el hla-

mida i l-au îmbrcat în hainele
sale, i î-au dus pre dânsul s'l
rstigneasc.

32. Iar ieind afar, au aflat pre
un om chlrinean, anume Simon;
pre acesta I au silit s duc crucea
lui.

33. i venind la locul ce se nu-
mete Goigota, care se zice: îocul

cpânei,
34. l-au dat lui s beâ oet ame-

stecat cu fiere, i gustând, nu vrea
s beâ.

35. Iar dup ce l-au rstignit pre
el, au împrjit hainele lui, puind
sorti, ca s se plineasc ceea ce
s'a zis de prorocul: îrnprif-an hai-

nele mele lorui, i pentru cmaa
mea au aruncat sori.

36.i ezând, îl pziau pre el acolo.

37. i au pus deasupra capului
lui, vina lui scris: acesta este lisus

împratul Iudeilor.

38. Atunci au rstignit împreun
cu dânsul doi tâlhari, unul dea-
dreapta i altul deastânga.

39. Iar cei ce treceau îl huliau

pre dânsul, cltind cu capetele sale

i zicând:

40. Cela ce strici Biserica i în

trei zile o zideti, mântueie-te pre

tine însui; de eti Fiul lui Dum-
nezeu, pogoar-fe de pre cruce.

41. Aijderea înc i Arhiereii bat-

jocorindu'l, împreun cu Crturarii

i cu btrânii i cu Fariseii, ziceau:

42. Pre aljii au mântuit, iar pre sine

nu poate s se mântuiasc? De este

împrat al lui Israil, pogoare-se a-

cum de pre cruce, t s credem în-

tr'însul.

43. Ndjduia spre Dumnezeu;
izbveasc'l acum pre dânsul, de
îl voete pre eî; c au zis, c Fiul

lui Dumnezeu sunt.

44. Aijderea i tâlharii, cei ce e-

30. Is. 5o, 7. 31. Marc. 15, 20.

34. Ps. 68, 25.

35. Ps. 21 20; loan 19, 24.

38. Lucâ 23. 40. loan 2, 19.

43. Ps. 21, 7. 44. Lucâ 23, 39.

rau împreun cu eî rsfignifi, îl o-

crau pre el.

45. Iar deia al aselea ceas, întu-

nerec s'a fcut preste tot pmântul
pân la al noulea ceas
46. Iar în ceasul al noulea au stri-

gat lisus cu glas mare, zicând, „IU,

IU, Um savahtani?" Adec: Dum-
nezeul meu, Dumnezeul meu, cci
m'ai lsat?
47. Iar oarecari din cei ce stau acolo

auzind, ziceau: pre Ilie strig acesta.

48. i îndat alergând unul din-

tr'înii, i luând un burete 1-a um-
plut de oet, i puindu'l într'o tre-

stie 1-a adpat pre el.

49. Iar ceilali ziceau: las s ve-

dem, au venî-va Ilie s'l mântuiasc
pre el?

50. Iar lisus iar strigând cu
glas mare, i-au dat Duhul.

51. i iat catapeteasma Biseri-

cei s'a' rupt în dou, de sus pân
jos, i pmântul s'a cutremurat i
pietrile s'au despicat,

52. i mormânturile s'au deschis,
i multe trupuri ale sfinilor ce a-

dormiser s'au sculet.

53. i ieind din mormânturi, dup
învierea lui, au venit în sfânta ce-

tate i s'au artat muitora.

54. Iar sutaul i cei ce erau îm-
preun cu el pzind pre lisus, v-
zând cutremurul i cele ce s'au f-
cut, s'au înfricoat foarte, zicând:
adevrat Fiu al lui Dumnezeu a fost

acesta.

55. i erau acolo i muieri multe,

de departe privind, care merseser
dup lisus din Galiieea, slujind lui;

56. Intre care erâ Mria Magda-
iina i Mria muma lui îacov i a

lui Iosî, i muma fiilor lui Zevedei.

57. Iar îcându-se sear, a venit

un om bogat din Artmateea, nu-
mele lui îosiî, care i el fusese u-

cenic al lui lisus.

58. Acesta venind la Pilal, a ce-

rut trupul Iui lisus. Atunci Pilaf a
poruncit s se deâ trupul.

59. i luând losif trupul, 1-a înf-
urat în giulgiu curat,

60. i 1-a pus pre el înfr'un mor-

46. Ps. 21, 2.

48. Lucâ 23, 36; loan 19, 29.

50. Marcu 15, 37. 51, E. 26, 31.

54. Marcu 15, 39; Lucâ 23, 47, sg.
55, Marcu 15, 40, sq.; Lucâ 8, 2, 3; 23»

49; îoan 19, 25.

57. Marcu 15, 42, sq.; Luc. 23, 50, sq.;

loan 19, 36, sq. 60. Is. 53, 9.

Biblia. 87.
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mâni nou al su, pre care îl s-
pase în piatr; i prvlind o pia-

tr mare pre ua mormântului, s'a

dus.
61. i erau acolo Mria Magdaiina
i cealalt Mrie, ezând în preajma
mormântului.

62. Iar a doua zi, care este dup
vineri, s'au adunat Arhiereii i Fa-
riseii la Pilat.

63. Zicând: Doamne, adusu-ne-am
aminte c îneltorul acela au zis,

înc fiind viu: dup trei zile m
voiu sculâ.

64. Deci, poruncete s se înf-
riasc mormântul pân a treia zi;

nu cumva venind ucenicii lui noap-
tea s'l fure pre el i s zic no-
rodului c s'a sculat din morii; i
va fi rtcirea cea de apoi mai rea

decât cea dinîâiu

65. Zis-a lor Pilat; avei custo-

die; mergei de întrii cum tii.

66. Iar ei mergând au întrit mor-
mântul, pecetluind piatra, împreun
cu custodia.

CAP. 28.

Învierea lui Hristos. îngerul i fe-
meile la mormânt. Artarea lui

Hristos Apostolilor i porunca
dat lor.

Iar sâmbt târziu, întru ceeace
lumin spre una a sâmbetelor, au

venit Mria Magdaiina i cealalt
Mrie s vaz mormântul.

2. i iat, cutremur mare s'a fcut;
c îngerul Domnului, pogorându-se
din cer i venind, a prvlit piatra

<Je pre ue, i edea deasupra ei.

3. i erâ vederea lui ca fuigerul

i îmbrcmintea lui alb ca z-
pada.

4. i de frica lui s'au cutremurat
cei ce pziau, i s'au fcut ca nite
mori.

5. Iar îngerul rspunzând, a zis

lemeilor: nu v temei voi, cci tiu,

c pre lisus cel rstignit cutai.
6. Nu este aici, c s'a sculat

precum au zis. Venii de vedei locul

unde au zcut Domnul.
7. i degrab mergând, spunei u-

66. Dan. 6, 17.

28. I- Marc. 16, I; Luc 24, 1; Ioan 20, 1.

3. Marc. 16, 5.

5. Marc 16, 6; Luc 24, 5.

6. Matei 12, 40. 7. Mat. 26, 32.

27-28

cenicilor lui,c s'au sculat din mori;
i ial, va merge mai înainte de
voi în Galileea; acolo vei vedeâ
pre dânsul, lat, am spus vou.

3. i ieind degrab dela mormânt,
cu fric i cu bucurie mare, au a-

lergat s vestiasc ucenicilor lui.

9. i, câna mergeau ele s spun
ucenicilorlui.iatâ, lisus le-au întâm-
pinat pre dânsele, zicând: bucura-
i-vl Iar ele apropiindu-se, au cu-
prins picioarele lui, i s'au închi-

nat lui.

10. Atunci au zis lor lisus: nu
v temei! Mergei i vestii frailor

mei, ca s mearg în Galileea, i
acolo m vor vedeâ.

11. Iar mergând ele, iat unii din

strejari venind în cetate, au vestit

Arhiereilor toate cele ce s'au fcut.
12. i adunându-se împreun cu

btrânii, i sfat fcând, argini muli
au dat ostailor, zicând:

13. Spunei c ucenicii lui noap-
tea venind, l-au furat pre el, dor-

mind noi.

14. i de se va auzi aceasta la

dregtorul, noi îl vom potoli pre el,

i pre voi fr de grije v vom face.

15. Iar ei luând arginii au fcut
cum i au învat; i s'a vestit cu-
vântul ecesta întru Iudei pân a-

stzi.
16. Iar cei unsprezece ucenici au

mers In Galileea, în muntele unde
le-au poruncii lor lisus.

17. i vzându'i pre el, s'au în-

chinat lui, iar unii s'au îndoit.

18. i apropiindu-se lisus le-au

grit lor, zicând* datu-mi-s'au toat
puterea în cer i pre pmânt.

19. Drept aceea mergând învai
toate neamurile, botezându'i pre ei

în numele Tatlui i a! Fiului i
al Sfântului Duh.

20. Invându'i pre dânii s p-
ziasc toate câte am poruucit vou;
i ial eu cu voi sunt în toate zi-

lele, pân la sfâritul veacului; amin.

8. Marc. 16, 8.

9. Marc. 16, 9; Ioan 20, 14.

10. Ioan 20, 17.

16. Luc. 24, 52.

18 Mat. 11, 27; Filip. 2, 9, 10.

19, Marc. 16, 15.

20. Mat. 38, 20.
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SFÂNTA EVANGHELIE
DELA

CAP. 1.

Hsus botezat de loan. Ispitirea. Che-
marea Apostolilor, Vindecri de

t
felurite bole.

nceperea Evangheliei lui Iisus

Hrisfos, Fiul lui Dumnezeu.
2. Precum s'a scris în pro-

roci: iat, eu trimit pre înge-
rul meu înaintea îejei tale, care

va gti calea ta înaintea ta.

3. Glasul celui ce strig în pu-
stie: gtii calea Domnului, drepte
facei crrile lui.

4. Erâ loan botezând în pustie

i propoveduind bolezul pocinei,
întru iertarea pcatelor.

5. i mergeau la dânsul toat la-

turea Iudeei i Ierusalimlenii, i se
botezau toi în rîul Iordanului dela

dânsul,mrlurisindu'i pcatele sale.

6. i erâ loan îmbrcat cu peri

de cmil, i cu brâu de curea îm-
prejurul mijlocului lui, i mânca a-

cride i miere slbatic.
7. i propoveduiâ, zicând: vine

dup mine cel mai tare decât mine,
cruia nu sunt vrednic, plecându-
m, s'i dezleg cureaua încimin-
leîor lui.

8. Eu adec v'am botezat pre voi

cu ap, iar acela v va botez pre

voi cu Duh Sfânt.

9. i a lost în 2ilele acelea, au

1. 1. Malab. î; Mat. 11, 10; Luc. 7, 27.

5.Is.40, 3; Mat. 3, 3; Luc. 3, 4; loan 1, 23.

4. Mat. 3, 1; Luc. 3, z; loan 1, 6, sq.
6. Lev. 11, 22. 7. Mat 3, Îl; Luc. 3, 16;

Joan t, 27.

8. Mat. 3, 11; Luc. 3, 21; loan 1, 32.

venii lisus din Nazareful Galileei i
s'au bolezat dela loan în Iordan.

10. i îndat ieind din ap,
au vzut cerurile dechise i Duhul
ca un porumb pogorându-se preste
dânsul;

11. i glas a fost din ceruri: fu

eti Fiul meu cel iubit, întru care
bine am voit.

12. i îndat 1-a scos pre dân-
sul duhul în pustie.

13. i erâ acolo în puslie patru-

zeci de zile ispitindu-se de satana,

i erâ cu hiarele, i îngerii slujiau

lui.

14. i dup ce s'a prins loan, au
venit îisus în Galileea, propovedu-
ind Evanghelia împriei lui Dum-
nezeu,

15. i zicând, c s'a plinit vre-

mea i s'a apropiat împrjia lui

Dumnezeu; pociji-v i crede ji în

Evanghelie.

16. i umblând pre lâng marea
Galileei, au vzut pre Simon i pre
Andrei fratele lui, aruncând mreaja
în mare, (c erau pescari).

17. i le-au zis lor Iisus: venii
dup mine, i v voiu face pre voi

a fi vântori de oameni.
18. i îndatîsându'i mrejele,

au mers dup dânsul.

19. i de acolo mergând mai 'na-

infe puin, au vzut pre lacov al lui

Zevedei i pre loan fratele lui, dre-

gându'i i ei mrejele în corabie.

11. Mat. 3, 17; Luc. 3, 22; 2 Petru 1, 17.

12. Mat. 4, l ; Luc. 4, 1

14. Mat. 4, 17; Luc 4. 15.

15. Gal. 4, 1.

16. Mat. 4, 18; Luc, 5, 2. 19. Mat, 4, 2 1
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20. i îndaf i-au chemat pre
dânii; i lsând pre tatl lor Ze-
vcdei în corabie, împreun cu ni-
miii, s'au dus dup dânsul.

21. i au intrat în Capernaum;
i îndat sâmbta intrând în sina-

gog, înv.
22. i se spimântau toti de în-

vjtura lui; c era învându'i pre

ei ca cela ce are putere, iar nu ca
crturarii,

23. i er în sinagoga lor un om
cu duh necurat, i a strigat grind:

24. Las, ce este nou i {ie I-

isuse Nazarineanule? Ai venit s
ne pierzi pre noi? Te tiu pre tine

cine eti: Sfântu-i lui Dumnezeu.
25. Iar lisus l-au certat pre el, gr-

ind: taci i iei dintr'însul.

26. i 1-a scuturat pre el duhul
cel necurat, i strigând cu glas mare,
a ieit dintr'însul.

27. i s'au spimântaf toji, cât se
întrebau între sine, grind: ce este

aceasta? Ce este aceast învjtur
nou? C, cu stpânire poruncete
i duhurilor celor necurate, i'l as-

cult pre dânsul.

28. i a ieit îndat vestea lui în

toat laturea Oalileei.

29. i îndat ieind din sinagog,
au venit în casa iui Simon i a lui

Andrei, cu lacov i cu Ioan.

30. Iar soacra Iui Simon zcea
aprins de friguri; i îndat au spus
lui pentru dânsa.

31. i venind o au ridicat pre ea,

apucându-o de mân, i o au lsat
pre dânsa frigurile îndat, i slujâ

lor.

32. Iar îcându-se sear, când a-

puneâ soarele, aduceau la dânsul
pre toi bolnavii i îndrciii.

33. i toat cetatea erâ adunat
la ue.

34. i au vindecat pre muiji, carii

ptimiâu ru de multe îeluri de boale,

i muli draci au gonit; i nu lsa
s griasc dracii, c tiau pre el

c este Hristos.

35. i a doua zi foarte de noapte
sculându-se, au ieit i s'au dus în

loc pustiu, i acolo se ruga.

36. i au mers dup el Simon i
cei ce erau cu el.

22. Mat 7, 28; Luc. 4, 32.

23. Luc. 4, 33. 24. Matcu 5, 7.

25. Matcu 9. 25.

29, Mat. 8, 14; Luc. 4, 38.

32. Mat. 8, 16; Luc. 4, 40.

34. Fapt. 16, 17 sq. 35. Luc. 4, 42.

37. i gstndu'l pre dânsul, i-au
zis lui: loji te caut.

38. i au grit lor: s mergem în
oraele i în satele ce sunt mai a-

proape, cas propoveduesc i acolo;
c spre aceasta am venit.

I

39. i propoveduiâ în adunrile
lor, în toat Galileea, i dracii scoieâ.

40. i a venit la dânsul un lepros,

rugându'l pre el i îngenunchind
înaintea lui, i zicând lui, c de vei

vreâ, pojî s m cureli pre mine.
41. Iar lui lisus fcându-i-se mil,

au tins mâna sa, i s'au atins de el,

i i-au zis lui: voesc, cureîe-te.
42. i zicând el, îndat s'a de-

prtat dela dânsul lepra, i s'a cu-
rit.

43. i rstindu-se ctre dânsul,
numai decât l a slobozit pre el.

44. i i-au zis lui: vezi, nimnui
nimic s nu spui, ci mergi de le

arat preotului, i du pentru cur-
irea ta, cele ce a poruncit Moisî,

întru mrturie lor.

45. îar el ieind au început a pro-

povedui multe i a vesti cuvântul,

cât numai putea el aievea s intre

în cetate, ci erâ afar, în locuri

pustii, i veniau la el de pretufin-

denea.

CAP. 2.

Vindecarea slbnogului. Chemarea lui

Matei i ospul cu vameii. Despre
post. Ucenicii smulg spice sâmbta.

i au in!rat iar în Capernaum
dup câtevâ zile, i s'a auzit c

este în cas.
2. i îndat s'au adunat muli,

cât numai puteau încpeâ nici pre
lâng ue, i griâ lor cuvântul.

3. i au venit la el, aducând un
slbnog, care se purtâ de patru.

4. i neputând ei a se apropiâ de
el, pentru norod, au descoperit casa
unde erâ, i sprgând, au pogorît

patul în care zcea slbnogul.
5. Iar lisus vzând credina lor,

au zis slbnogului: fiule, iart-i-se
ie pcatele tale.

6. i erau acolo unii din crtu-
rari ezând i cugetând întru ini-

mile lor.

38. Luc. 4, 43.

40. Mat. 8, l; Luc. 5, 12.

44. Marc. 3, 12; Lev. 14, 2.

45. Luc. 5, 15.

2. 3. Mat. 9, 1, sq; Luc. 5, 17, sq.
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7. Cc acesta aâ grSete hule?
Cine poate iertâ pcatele, fr nu-
mai unul Dumnezeu?

8. i îndat cunoscând lisus, cu
duhul sau, c aâ cugetau aceia

Intru sine, le-au zis lor: ce cugetai
acestea întru inimile voastre?

9. Ce este mai lesne: a zice sl-
bnogului, iarl-î-se (ie pcatele,
sau a zice: scoal i'ji ridic patul

lu i umbl?
10. Ci ca s tii c putere are

Fiul Omului pre pmânt a iertâ p-
catele (au zis slbnogului):

11. ie zic: scoai i îji ridic
patul tu i mergi la casa ta.

12. i s'a sculat îndat i ridi-

cându'i patul, a ieit înaintea tu-

turor, cât se spimântau toji i l-
udau pre Dumnezeu zicând, c nici

odat n'am vzut aâ.
13. i au ieit iar la mare, i

loal mulimea veniâ la el i îi în-v pre dânii.
14. i trecând, au vzut pre Levi

al lui Alfeu, ezând la vam i i-au

zis lui: vino dup mine. i sculân-
du-se, a mers dup dânsul,

15. i a îosl când au ezut în casa
lui, muli vamei i pctoi edeau
împreun cu lisus i cu ucenicii

lui, c erau muli i mergeau dup el.

16. Iar Crturarii i Fariseii v-
zându'i pre el c mnânc cu va-

meii i cu pctoii, au zis uce-
nicilor lui: ce este c, cu vameii
i cu pctoii mnânc i beâ?

17. i auzind lisus, au zis lor:

n'au trebuin cei sntoi de dof-

tor, ci cei bolnavi; c n'am venit

s chem pre cei drepi, ci pre cei

pctoi la pocin,
18. i erau ucenicii lui loan i

ai Fariseilor postindu-se; i au ve-

nit i i-au zis lui: pentruce uceni-

cii lui loan i ai Fariseilor postesc,

iar ucenicii ti nu postesc?
19. i au zis lor lisus: au doar

pot fiii nunei sâ posiiasc pân
când este mirele cu dânii? Cât
vreme au pre mirele eu ei, nu pot
s postiasc.

20. Dar vor veni zile când se va
luâ dela dânii mirele, i atunci

vor posti într'acele zile.

21. i nimenea nu coase petec

8. loan 2, 24.
14. Mat 9, 9, sq.; Luc. 5, 27.

18. Mat. 9, 14, sq.

21. Mat. 9, 16; Luc. 5, 36.

de pânz nou la hain veche; iar

de nu, îi ia plinirea lui cel nou
dela cea veche, i mai rea sprtur
se îace.

22. i nimenea nu pune vin nou
în foi vechi; iar de nu, vinul cel

nou sparge foii, i vinul se vars
i foii pier; ci vinul nou în îoi noul
se cuvine s se puie.

23. i a fost când mergeâ el sâm-
bta prin semnturi, i au început
ucenicii lui a face cale smulgând
spice;

24. Iar Fariseii au zis lui: vezi,

ce fac sâmbta ce nu se cuvine?
25. Iar el au zis lor: au niciodat

n'ai cetit ce a fcut David, când a
avut lips i a flmânzit el i cei

ce erau cu dânsul?
26. Cum a intrat în casa lui Dum-

nezeu, în vremea lui Aviatar Arhi-

ereului, i pâinile punerei înainte

le-a mâncat, care nu i se cdeâ s
le mnânce, fr numai preoilor,

i a dat i celor ce erau împreun
cu el?

27. i au zis lor: sâmbta pen-
tru om s'a fcut, iar nu omul pen-
tru sâmbt.

28. Drept aceea, Domn este Fiul

Omului i sl sâmbetei.

CAP. 3.
Vindecarea celui cu mâna uscat. Che-

marea Apostolilor. Hula îmfrotiva
Duhului Sfânt. Muma i fraii

lui lisîfs.

i au intrat iar în sinagog, i
erâ acolo un om având mâna u-

scat.
2. i îl pândiau pre dânsul de îl

va vindeca pre el sâmbta, ca s'i
învinuiascâ pre el.

3. i au zis omului celui ce a-

veâ mâna uscat: ridic-te în mi-
jloc.

4. i au zis lor: se cuvine sâm-
bta bine a face, sau ru a face?
Suflet a mântui sau a pierde? Iar

ei tceau.
5. i cutând spre ei cu mânie,

înfristându-se pentru împietrirea ini-

mei lor, au zis omului: înfinde'i

23. Mat. 12, 8; Luc. 6, 1; H doua Leg.
23, 24, sq

24. E. 20, 10.

26. l Imp. 21. 6: E. 29, 32, sq.*, Lev.
24, 9. 27. fldoua Leg. 5, 14. 28. Luc. 6,5.
3. 1. Mat. 12, 9, sq.; Luc. 6, 6
5. 3, Imp. 13, 6. 6. Mat. 12, 14.
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mâna ta. i o a înfins; i a venit

mâna lui la starea cea dintâiu, s-
ntoas ca i cealalt.

6. i ieind Fariseii, îndat au
îcut sfat cu lrodianii împrotiva lui,

ca s'l piarz pre dânsul.
7. Iar lisus s'au dus cu ucenicii

si ctre mare, i dup dânsul a

mers mul|ime muil din Galileea i
din Iudeea,

8. i din Ierusalim i din Idumea,
i din ceea parte de Iordan, i cei

dimprejurul Tirului i al Sidonului,
muljime mult, auzind câte fceâ,
a venit ctre dânsul.

9. i au zis ucenicilor si, ca s
steâ o corbioar aproape de el,

pentru norod, ca s nu'l împresoare
pre el;

10. C pre muli au vindecat, cât

nvâliau spre el ca s se ating de
dânsul câfi aveau bti.

11. i duhurile cele necurate când
îl vedeau pre el, cdeau înaintea

lui i strigau, grind: tu eti Fiul lui

Dumnezeu.
12. i mult îi certa pre dânii ca

s nu'l fac artat pre el.

13. i s'au suit la munte i au che-
mat pre care au vrui el însu, i au
venit la dânsul.

14. i au fcut doisprezece ca s
fie cu el i s'i trimit pre dânii
s propoveduiasc,

15. i s aib putere a vindec
boalele i a gonî dracii.

16. i au pus lui Simon numele:
Petru.

17. i pre Iacov al lui Zevcdei
i pre loan fratele lui Iacov, i le-au

pus lor numele: voanerghes, adic:
fiii tunetului.

18. i pre Andrei i pre Filip i
pre Vartolomei i pre Matei i pre
Toma i pre Iacov al lui Alîeu i
pre Tadei i pre Simon Cananiiul,

19. i pre Iuda Iscarioteanul, care

1-a i vândut pre el.

20. i au venit în cas, i iar
s'a adunat norodul, cât nu puteau
ei nici pâine s mnânce.

21. i auzind cei ce erau despre
dânsul, au ieit s'l prinz pre el,

zicând c nu'i este în fire.

7. Luc. 6, 17; loan 6. 1.

11. Luc. 4, 41. 12. Mat. 12, 16.

14. Mat. 10, 1; Luc 6, 13.

16. Mat. 10, 2. Ioan 1, 42.

17. Ps. 28, 3 i 68, 36.
20. Marcu 6, 31. 22. Mat. 9, 34 i 12, 24;

Luc.ll, 15,

22. i crturarii cei ce se pogo-
rîser din Ierusalim ziceau cum c
veelzevul are, i cum c, cu dom-
nul dracilor scoate dracii.

23. i chemându'i pre dânii, în
pilde griâ lor: cum poate satana
s scoat pre satana?

24. i dac împria se va îm-
perechiâ între sine, nu poate s
steâ împria aceea.

25. i dac casa se va împere-
chiâ între sine, nu poate s steâ

casa aceea.

26. i dac satana s'a sculat în-

su asupra sa i s'a împerechiat,
nu poate s steâ, ci are sfârit.

27. Nimeni nu poate s jefuiasc
vasele celui tare, intrând în casa
lui, de nu va leg întâiu pre cel

tare, i atunci va jefui casa lui.

28. Amin gresc vou: toate p-
catele se vor iertâ fiilor oamenilor,
l hulele ori câte vor huli,

29. Iar cine va huli împrotiva
Sfântului Duh, n'are iertare în veac,
ci este vinovat judecei de veci,

30. Pentruc ziceau : duh necu-
rat are.

31. Atunci au venit frafii i muma
lui, i stând ei afar, au trimis la

el, chemându'i pre dânsul.
32. i edeâ norodul împrejurul

lui, i a zis lui: iat muma ta i
frafii ti i surorile tale afar, te

caut pre line.

33. i au rspuns lor, grind: cine
este muma mea i fraii mei?

34. i cutând la cei ce edeau
împrejurul Iui, au zis: iat muma
mea i fraii mei;

35. C oricine va face voea lui

Dumnezeu, acela fratele meu i sora
mea i muma mea este.

CAP. 4.

Pilda seminei. Certarea vântului

i a mari.

i iar au început a înv lâng
mare, i s'a adunat la dânsul no-

rod mult, cât au intrat el în corabie

i au ezut pre mare, i tot norodul
stâ pre uscat lâng mare.

2. i'i înv pre dânii în pil-

de mult, i griâ lor întru înv-
tura sa:

. 24. Luc. îl, 17. 32. Luc. 8, 20.

4.. 1. Mat. 13,; Luc. 8, 4.
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3. Ascultaii lat a ieit smn-
torul s semene.

4. i a fost când semna, una a-

dic a czut lâng cale, i au venit

pasrile i o au mâncat pre dânsa;
5. Iar alta a czut pre pietri, unde

n'aveâ pmânt mult, i îndat? a

rsrit, cci n'aveâ pmânt adânc,
6. i rsrind soarele, s'a plit,

i pentruc n'aveâ rdcin s'a uscat.

7. Iar alta a czut în spini, i
s'au înlat spinii i o au înnecal i
n'a dat rod;

8. Iar alta a czut în pmânt
bun, i a dat road înlându-se i
crescând, i a adus: una treizeci,

iar alta asezeci, iar alta o sut.
9. i zicea lor: cela ce are urechi

de auzit, auz.
10. Iar când au fost deosebi, l-au

întrebat pe eî de pild, cei ce erau
lâng el împreun cu cei doispre-
zece.

11. i Ie a zis lor: vou s'a dat
a ti taina împriei lui Dumnezeu,
iar celor de aîar toate în pilde

sunt lor;

12. Ca privind s priviasc, i s
nu vaz, i auzind s auz, i s
nu îneleag, ca nu cumva s se
întoarc i s se ierte lor pcatele.

13. i le-au zis lor: au nu tii
pilda aceasta? i cum veti înfelege

toate pildele?

14. Cela ce seamn, cuvântul
seamn.

15. i acelia sunt cei de lâng
cale, unde se seamn cuvântul, i
când îl aud, îndat vine satana i
iâ cuvântul care este semnat întru

inimile lor.

16. i acetia sunt aijderea cei

ce se seamn pre pietri, carii,

când aud cuvântul, îndat cu bu-
curie îl primesc pre el.

17. Dar n'au rdcin întru si-

nei, ci sunt pân la o vreme, dup
aceea îcându se necaz sau goan
pentru cuvânt, îndat se smintesc.

18. i acelia sunt cei ce se sea-mn în spini, cari aud cuvântul.

19. Dar grijele veacului acestuia,

i înelciunea bogiei, i pofta

celorlalte intrând, înneac cuvântul
i se face neroditor.

20. i acetia sunt cei semnafi
în pmânt bun, cari aud cuvântul
i'l primesc i aduc road: unul

11. Mat. 11, 25.

treizeci, iar altul asezeci, iar altul

o sut.
21. i ziceâ lor: au doar fclia

se aduce ca s se pue supt obroc,
sau supt pat? Au nu ca s se pue
în sfenic?

22. C nu este ceva tinuit, care
s nu se vdiasc; nici a fost as-

scuns, ci ca s vie întru artare.
23. De are cineva urechi de auzit,

auz.
24. i ziceâ lor: vedei de auzii;

cu ce msur msurai, se va m-
sur vou, i se va adogâ vou
celor ce auzii;

25. C celui ce are, i se va dâ lui,

iar cel ce n'are, i ce are i se va
lua dela dânsul.

26. i ziceâ: aâ este împria
lui Dumnezeu, în ce chip este dac
arunc omul smâna în pmânt.

27. i doarme, i se scoal noap-
tea i ziua, i smâna rsare i
crete cum nu tie el.

28. C pmântul din ine rodete,
întâiu iarb, apoi spic, dup aceea
deplin grâu în spic.

29. Iar când se coace rodul, în-

dat trimite secerea, c a sosii se-

ceriul.

30. i ziceâ: cui vom asemn
împria iui Dumnezeu, sau cu ce
pild o vom potrivi pre ea?

31. Asemenea este grunului de
mutar, care, când se seamn în

pmânt, este mai mic decât toate

seminele pmântului;
32. Iar dup ce se seamn, crete

i se face mai mare decât toate bu-
ruienile, i face ramuri mari, cât

supt umbra lui pot s locuiasc
pasrile cerului.

33. i cu pilde multe ca acestea

gria lor cuvântul, precum puteau
auzi.

34. i fr de pilde nu gria Ion
iar deosebi ucenicilor si le dezlega
toate.

35. i au zis lor, în ziua aceea,

îcându-se sear: s trecem de ceea
parte.

36. i lsând el norodul, l-au luat

pre dânsul aâ precum erâ, în co-

rabie. i erau i alle corbii cu
dânsul.

22. Mat. 10, 26 i Luc. 8, 17.

23. Mat. 11, 15; Hpoc. 2, 7.

24. Mat. 7, 2; Luc. 6, 38.

25. Mat. 13, 12; Luc. 8, 18.

dl. Mat. 13, 31; Luc. 13, 19.

36. Mat. 8, 23. 39. Mat. 8, 26.
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37. i s'a fcu! vifor mare de vânf,

i valurile intrau în corabie, cât mai
se umpleâ ea.

38. i el erâ la cârm, dormind pre

cptâiu; i î-aîi deteptat pre el, t
i-au zis lui: Invtorule, au nu'i
este grije c pierim.

39. i sculându-se a certat vân-
tul i a zis mrei: taci, înceteaz!
i a sttut vântul, i s'a fcut li-

nite mare.
40. i au zis lor: ce suntei aâ

fricoi? Cum, n'aveti credin?
41. i s'au înfricoat cu fric mare

i gria unul ctre altul: oare, cine
este acesta, c i vântul i marea
î! ascult pre el?

CAP. 5.

Vindecarea unui om având duh necu-
rat. Femeia ce'i curgea sânge. învie-

rea fiicei lui Iair.

Jy au venit de ceea parte de mare,

Yîn laturea Gadarenilor.
2. i ieind el din corabie, îndat

1-a întâmpinat pre el un om din
mormânturi, cu duh necurat,

3. Care avea locuina în mormân-
turi, i nici cu lanuri de fier ni-

meni nu pufeâ s'l lege pre el.

4. Penfruc de multe ori fiind le-

gat cu obezi i cu lanuri de fier,

rupeâ lanurile,i obezile le sfrâm,
i nimeni nu puteâ s'l domoîiasc
pre dânsul.

5. i pururea, noaptea i ziua, erâ
prin muni i prin mormânturi, stri-

gând i tindu-se de pietre.

6. Iar vzând pre Iisus de departe,
a alergat i s'a închinat lui.

7. i strigând cu glas mare, a
zis: ce este mie i ie, Iisuse, Fiul
lui Dumnezeu celui prea înalt? Ju-
ru-ie pre tine cu Dumnezeu, s num munceti pre mine;

8. C griâ lui: iei, duh necurat,
din om.

9. i l-au întrebat pre el: cum îi
este numele? i a rspuns, grind:
legheon îmi este numele, c muli
suntem.

10. i îl rugau pre el mult ca s
nu'i trimit pre dânii afar din la-

turea aceea.

11. i erâ acolo lâng munte, o
turm mare de porci, pscându-se.

40. Luc. 24, 38. 41. Ps. îo6. 25.

5. 1. Mat. 8, 28; Luc. 8. 26.

12. i l-au rugat pre dânsul toi
dracii, zicând: trimile-ne pre noi în

porci, ca s intrm într'înii.

13. i i-au slobozit pre ei lisus în-

dat. i ieind duhurile cele ne-

curate, au intrat în porci. i s'a

pornit turma de pre rmuri în mare
(i erau ca lâ dou mii), i s'au

înnecatîn mare.
14. Iar cei ce pteau porcii, au

fugit i au vestit în cetate i în sate.

i au ieit s vaz ce este ceeace
s'a fcut.

15. i au venit ctre Iisus, i au
vzui pre cel ce fusese îndrcit,

ezând i îmbrcat i întreg la min-

te, pre cel ce avusese legheonul, i
s'au spimântat.

16. i povestiau lor cei ce vzu-
ser, ce s'a fcut celui îndrcit, i
pentru porci.

17. i au început a'l rugâ pre

dânsul ca s ias din hotarele lor*

18. i intrând el în corabie, îl

rugâ pre el cela ce fusese îndrcit,

ca s fie cu dânsul.

19. Iar Iisus nu l-au lsat pre el;

ci i-au zis iui: mergi încasa ta c-
tre ai ti, i vestete lor câte i-au

fcut ie Domnul i te- au miluit.

20. i s'a dus i a început a pro-

poveduî în Decapoli câte au fcut
Iisus lui; i toi se minunau.

21. i frecând lisus în corabie

iar de ceea parte, s'a adunat no-

rod mult la el; i erâ lâng mare,

22. i iat, a venit unul din mai
marii sinagogei, cu numele lair, i
vzându'l pre dânsul, a czut la pi-

cioarele lui.

23. i'l rug pre dânsul mult, zi-

când: fiica mea spre sfârit este;

vino de îi pune mâinile pre dânsa,

ca s se mântuiasc i s triasc.
24. i au mers Iisus cu dânsul; i

dup dânsul a mers norod mult

i'l împresur pre el.

25. i o muiere oarecare, fiind

întru curgerea sângelui de doispre-

zece ani,

26. i multe ptimind dela muli
doftori, i cheltuindu'i toate cele

ce avusese, i nimic folosind u-se, ci

mai vârtos mergând spre mai ru,
27. Auzind pentru Iisus, venind

între norod dinapoi, s'a atins de

haina lui:

17. Mat. 8, 34. 22. Mat 9, 18; Luc. 8, 41»

25. Lev. 15, 25; Mat. 9, 20; Luc. 8, 43, sq.

27. Luc. 6, 19.
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28. C ziceâ: mcar de hainele

lui de m voiu atinge, m voiu
mântuî,

29. i îndat a secai izvorul sân-
gelui ei i a sim|if cu trupul c s'a

vindecat de boal.
30. i îndat lisus cunoscând

întru sine puterea ce a ieit din-

tru el, îniorcându-se ctre norod,

au zis: cine s'a atins de hainele

mele?
31. i au zis lui ucenicii lui: vezi

norodui îmbulzindu-le, i zici: cine

s'a atins de mine?
32. i cuta împrejur s vaz pre

ceea ce a fcut aceasta.

33. Iar muierea nfricoindu-se
i tremurând, tiind ce s'a fcut ei,

a venit i a czut înaintea lui i i-a

spus lui tot adevrul.
34. Iar el au zis ei: fiic, credin|a

ta te-a mântuit; mergi în pace, i
1ii sntoas de boala ta.

35. înc grind el, au venit dela

mai marele sinagogei, zicând: fiica

ia a murit; ce mai superi pre În-

vtorul?
36. îar lisus îndat ce au auzit cu-

vântul ce s'a grit, au zis mai ma-
relui sinagogei: nu te teme, crede

numai.
37. i n'au lsat pre nici unul s

mearg dup dânsul, fr numai
pre Petru i pre îacov i pre îoan,

Iraleie lui îacov.

38. i au venit în casa mai mare-
lui sinagogei, i au vzut lurburare,

plângând aceia i tânguindu-se mult.

39. i intrând, au zis lor: ce v
turburai i plângei? Fecioara n'a

murit, ci doarme. i'i râdeau de
dânsul.

40. Iar el scoând afar pre toi,

au luat pre tatl fecioarei i pre muma
ei i pre cei ce erau cu el, i au in-

trat unde erâ fecioara zcând.
41. i apucând pre fecioar de

mân, i-auzis ei, talia cumi, ce se
tâlcuete: fecioar, ie zic: scoal- te.

42- i îndat s'a sculat fecioara

i umbla, c erâ de doisprezece ani.

i s'au spimântat cu spaim mare.

43. i le-au poruncit lor mult, ca

nimeni s nu tie aceasta; i au
zis s'i dea ei s mnânce.

CAP. 6..

Trimiterea Apostolilor la propoveduire.

Ioan Boteztorul i Irod. Minunea m-
mulirei pâinilor. lisus umblând

pre mare.

Ni au ieit de acolo i au venit la

Y patria sa, i dup dânsul au mers
ucenicii lui.

2. i fiind sâmbt au început
a înv în sinagog; i muli au-

zindu'l se mirau zicând: de unde
îi sunt lui acestea? i ce este în-

elepciunea ce i s'a dat lui, c i
puteri ca acestea prin mâinile iui

se fac?

3 Au nu este acesta teslarul, fe-

ciorul Mriei i fratele lui Îacov i
al Iui Iosi i al lui luda i al lut

Simon? i au nu sunt surorile lui

aici la noi? i se smintiau întru el.

4. i ziceâ lor lisus: nu este pro-

roc necinstit, fr numai în patria

sa, între rudenii i în casa sa.

5. i nu puteâ acolo nici o pu-
tere s fac, fr numai preste pu-
ini bolnavi punându'i mâinile i-au

vindecat pre ei.

6. i se mirâ pentru necredina
lor, i umblâ în satele cele de prin

preur, învând.
7. i au chemat pre cei doispre-

zece i au început a'i trimite pre
dânii câte doi, câte doi, i le-au dat

lor putere asupra duhurilor celor

necurate.

8. i le-au poruncii lor s nu iâ

nimic pre caic
:
îr numai loiag;

nici traist, nici pâine, nici bani la

brâu,
9. Ci numai s fie încinfi cu

sandale, i s nu se îmbrace cu
dou haine.

10. i griâ lor: ori unde vei in-

tr în cas, acolo rmânei pân
ce vei iei de acolo.

11. i ori câi nu v vor primî

pre voi, nici vor ascult pre voi,

ieind de acolo, scuturai praful de
supt picioarele voastre întru mr-
turie lor. Amin griesc vou: mai
uor va îi Sodomului i Gomorului
în ziua judecei, decât cetei a-

celeea.

12. i ieind ei propoveduiau, ca
s se pociasc;

36. Luc. B, 50. 38. Fac. 5o, 10.

39. ioan 11, 11. 41. Luc. 7, 14.

6. 3. Mat. 13, 55. Luc. 4, 22.

4. Ioan 4. 44.

7. Mat. 10, l; Luc. 9, 1. U. Mat. 10, 14-
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13. i draci muli scoteau, i un-
geau cu untdelemn pre mulji bol-

navi i'i lmduiau.
14. i a auzii împraiul Irod (cci

artat se fcuse numele iui), i zi-

cea, c loan Boteztorul s'a sculat

din mor{i, i pentru aceasta lucreaz
puterile întru el.

15. Alii ziceau, c Ilie esîe, iar

a!(ii ziceau, c preroc este, sau ca
unul din proroci.

16. i auzind Irod, a zis: acesta
este loan pre care eu l-am tiat;

el s'a sculat din mor|i.

17. C Irod acesta trimijând, a

prins pre loan, i 1-a legat pre el

în temni{, pentru Irodiada muie-
rea lui Fiiip fratele su, cci o luase
pre dânsa muiere.

18. C ziceâ loan lui Irod: nu |i

se cuvine sâ aibi pre muierea fra-

telui tu.
19. Iar Irodiada pizmuiâ iul, i

vreâ s'l omoare, i nu puteâ;

20. C Irod se temeâ de loan, ti-

indu'I pre dânsul om drept i sfânt

i îl socoteâ pre el; i ascultându'l

pre dânsul, multe fceâ i cu dra-

goste îl ascult pre eî.

21 : i înfâmplându-se o zi cu bun
prilej, când Irod fceâ ospul na-
tere! sale, boierilor si. cpitani-
lor i celor mai mari ai Galileei,

22. i intrând fata lrodiadei i ju-

când i picând lui Irod i celor ce

edeau cu dânsul, a zis împratul,
îetei: cere dela mine orice vei vreâ
i voiu dâ (ie.

23. i s'a jurat ei, c orice vei

cere dela mine voiu dâ {ie, pân
îa jumtate din împria mea.

24. Iar ea ieind, a zis maicei sale:

ce voiu cere? Iar aceea a zis: ca-

pul lui loan Boteztorul.
25. i intrând îndat cu sârgu-

inj la împratul, a cerut, zicând:

voiu ca sâ'mi dai mie acum în tip-

sie capul lui loan Boteztorul.
26. i împratul foarte s'a întri-

stat, dar pentru jurmânt i pentru
cei ce edeau împreun cu dân-
sul, n'a vrut s'i lepede cererea.

27. i îndat trimijând împratul
un speculator, a poruncii s adu-
c capul lui. Iar acela mergând,
î-a tiai capul în lemnit,

28. i l-a adus în tipsie, i 1-a dat

13. Iac. 5, 14. 14. Mat. 14, 1; Luc. 9. 7.

17. Lucâ 3, 19 sq. 18. Lcv. 18, 16.

pre el fetei,i fata l-a dat maicei sale.

29. i auzind ucenicii lui au ve-

nit i au ridicat trupul lui cel c-
zui i l au pus pre el în mormînt.

30. i s'au adunat Apostolii la

îisus, i i-au vestit lui toate câte
au fcut i câte au învat.

31. i le-au zis lor: venii voi în-

iv deosebi, în loc pustiu, i v
odihnii puin; c erau mul(i cari

veniau i se duceau, i n'aveau vre-

me nici s mnânce.
32. i s'au dus în loc pustiu sin-

guri cu corabia.

33. i i-au vzut pre dânii no-
roadele mergând, i l-au cunoscut
pre el muli, i pedestri din toate

ceî{ile alergau acolo, i mai îna-

inte decât ei au venit i s'au adu-
nat ia dânsul.

34. i ieind îisus, au vzul no-
rod mult i i s'au fcut mil de ei,

peniruc erau ca oile ce n'au p-
stor; i au început a'i înv pre
dânii mult.

35. i iat vreme mult fiind, s'au

apropiat de dânsul ucenicii lui i
au zis: locul este pustiu i iat
vreme a trecut mult.

36. Slobozefe'i pre dânii, ca
mergând în oraele cele dimprejur
i în sate, s'i cumpere lorui pâini,

c n'au ce s mnânce.
37. Iar el rspunzând, au zis lor:

dai-lc voi lor s mnânce. i au
zis ei lui: mergând se poate s cum-
prm pâini de dou sute de di-

nari i s le dm lors mnânce?
38. Iar el au zis lor: câte pâini

ave(i? Mergei i vedejiî Iar ei ti-

ind au zis: cinci i doi peti.

39. i au poruncit lor s'i pue pre

to|i mese, mese pre iarb verde.

40. i au ezut cete, cefe, câte o
sut i câte cincizeci.

41. i luând cele cinci pâini l
cei doi peti, cutând la cer au bine

cuvântat i au frânt pâinile i le-au

dat ucenicilor si ca s le pue îna-

intea lor, i pre cei doi peti i-au

împr{it Ia to(i.

42. i au mâncat toti i s'au s-
turat;

43. i au luat dousprezece co-

uri pline de sfrâmituri, i din peti.

44. i erau cei ce mâncaser pâi-

nile, ca la cinci mii de brbai.

30. Mat. 14, 13; Luc. 9, 10, sq.; loan 6, 1.

34. Mat 9, 36.

35. Mat. 14, 15; Marcu 8, 1.
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45. i îndat au silit pre ucenicii

si s intre în corabie i s mear-
g mai înainte, de ceea parte, la

Vitsaida, pân ce va slobozi el no-
rodul.

46. i dup ce i-au slobozit pre

ei, s'aîi dus în munte s se roage.

47. i fcându-se sear, erâ co-

rabia în mijlocul mrei, i el singur
pre uscal.

48. i i-au vzut pre dânii c se
chinuesc vâslind, c erâ vântul îm-
protiva lor; iar întru a patra sfreaje

a nopei au venit la dânii, umblând
pre mare, i vreâ s treac pre

lâng ei.

49. Iar ei vzându'l pre dânsul
umblând pre mare. li s'a prut c
este nluc, i au strigat;

50. C toi l-au vzut pre el i
s'au turburat. i el îndat au grit
cu dânii i le-au zis lor: îndrznii;
eu sunt, nu v temei.

51. i s'au suit la dânii în cora-

bie i a încetat vântul; i ei foarte

preste msur se spimânlau întru

sine i se minunau;
52. C n'au priceput din pâini, de

vreme ce erâ inima lor împietrit.

53. i trecând au venit în pmân-
tul Ghenisaretului, i au sttut !a

liman.

54. i ieind ei din corabie, în-

dat l-au cunoscut pre el aceia.

55. i încunjurând toat laturea

aceea, au început pre paturi a a-

duce bolnavii acolo unde auziau c
este el.

56. i ori unde intrâ, în sate sau
în ceti sau în orae, puneau la ulie
pre cei bolnavi i'l rugau pre el ca
mcar de poalele vemintelor lui s
se ating; i câi se atingeau de el,

se mântuiau.

CAP. 7.

Frnicia Fariseilor. Fiica Hananien-
cei. Vindecarea unui surdo-mut.

i s'au adunat la dânsul Fariseii

i unii din Crturari, cari veniser
din Ierusalim.

2. i vzând pre oarecari din u-

cenicii lui cu mâinile necurate, adic

45. Mat. 14, 22; Ioan 6, 17.

51. Marcu 4 39.

56. Marcu 5, 27, 28; Mat. 9, 21.

7. 1. Mat. 15, 1, sq.
2. Luc. 11. 33.

nesplate, mâncând pâine, i-au pri-

hnit.
3. C Fariseii i toi Iudeii, de

nu'i vor splâ mâinile pân în cot,

nu mnânc, inând aezmântul b-
trânilor.

4. i din târg venind, de nu se vor
splâ, nu mnânc; i altele multe
sunt, care au luat a le fineâ: sp-
larea paharelor i a urcioarelor i
a cldrilor i a paturilor.

5. Dup aceea l-au întrebat pre el

Fariseii i Crturarii; pentru ce uce-

nicii ti nu umbî dupre aezmân-
tul btrânilor, ci cu mâinile nesp-
late mnânc pâine?

6. Iar el rspunzând, au zis lor:

bine a prorocit Isaia pentru voi, f-
arnicilor, precum este scris: noro-
dul acesta cu buzele m cinstete,
iar inima lor departe st defa mine;

7. i înzadar m cinstesc, înv-
ând învturi, porunci omeneti.

8. C lsând porunca lui Dumne-
zeu, inei aezmântul btrânilor,

splarea urcioarelor i a paharelor,

i alte asemenea ca acestea multe
facei.

9. i ziceâ lor: bine, lepdai po-
runca lui Dumnezeu, ca s pzii
aezmântul vostru?

10. C Moisî a zis: cinstete pre ta-

tl tu i pre muma ta; i: cela ce

va grî de ru pre tatl su sau
pre muma sa, cu moarte s moar.

11. Iar voi zicei: de va zice omul,
tatlui su sau mumei sale; corban,
adic: dar este aceea cu care fe-ai

fi folosit dela mine,
12. i nu'l mai lsai pre dânsul

s mai fac cevâ tatlui su sau
mumei sale.

13. Clcând cuvântul lui Dumne-
zeu pentru aezmântul vostru, care

l-ai dat; i asemenea ca acestea

multe facei.

Î4. i chemând la sine pre tot

norodul, au zis lor; ascultai-m pre
mine toi i înelegei.

15. Nimic nu este dinafar de om,
ce intr într'însul, care poate s'l
spurce pre el; ci cele ce ies dintr'în-

sul, acelea sunt care spurc pre

om.
16. De are cinevâ urechi de au-

zit, auz.
17. i dup ce au intrat în cas,

6. Is. 29, 13. 10. E 20, 12.

14. Mat. 15, 10.
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dela norod, l-au întrebat pre el u-

cenicii lui pentru pild.
18. i !e-au zis lor: i voi aâ

de neînelegtori suntei? Au nu v
pricepe|i, c tot ce intr în om di-

nafar, nu poate s'l spurce?
19. C nu intr în inima iui, ci

în pântece, i iese pre afedron, cu-

rind toate bucatele.

20. i ziceâ, c ceea ce iese din

om, aceea spurc pre om.
21. C diniuntru, din inima oa-

menilor, ies gândurile cele rele,

preacurviile, curviile, uciderile,

22. Furtiagurile, asupririle, vicle-

ugurile, înelciunile, înverunrile,
ochiui viclean, hula, trufia, nebunia.

23. Toate relele acestea ies din-

luntru i spurc pre om.
24. i sculându*se de acolo, s'au

dus în hotarele Tirului i ale Sido-
nuîui, i intrând în cas, vreâ s
nu tie nimeni de el, dar n'au putut

s se linuiasc.
25. C auzind o muiere pentru

dânsul, a crei fiic aveâ duh ne-

curat, venind a czut la picioarele

lui.

26. i erâ muierea elin, de neam
din Finichia Siriei i'l rugâ pre el

ca s goniasc dracul din fiica ei.

27. Iar Iisus au zis ei: las s se
salure întâiu fiii; c nu este bine a
lu pâineâ fiilor i a o arunca câi-

nilor.

28. Iar ea rspunzând a zis lui:

adevrat Doamne, c i câinii supt
mas mnânc din sfrâmiturile fi-

ilor.

29. i au zis ei: pentru acest cu-
vânt, mergi, a ieit dracul din fiica ta.

30. i mergând la casa sa, a a-

flat pre dracul ieit, i pre fiic z-
când în pai.

31. i iar ieind din hotarele

Tirului i ale Sidonului, au venit la

marea Galileei, în mijlocul hotare-

lor Decapoiei.

32. i au adus la dânsul un surd,
grind anevoe, i l-au rugat pre
dânsul ca s'i pun mâna presfe el.

33. i luându'l pre el din muli-
me deosebi, au pus degetele sale în

urechile lui, i scuipind, s'a atins

de limba lui.

2â. Mat. 15, 21. 27. Mat. 15, 26.

31. Mat. 15, 29.

32. Mat. 9, 32; Luc. 11, 14.

33. Marcu 8, 23.

34. i cutând la cer, au suspinat
i au zis lui: effatta, ce este: de-
chide-te.

35. i îndat s'au deschis au-
zurile lui i s'a deslegat legtura
limbei lui i griâ drept.

36. i au poruncit lor ca s nu
spun nimnui; îns pre cât el le

porunciâ lor, ei mai mult vestiau;

37. i preste msur se mirau,
zicând: toate le-au fcut bine; i pre
surzi i-au fcut de aud, i pre muji
de gresc.

CAP. 8.

Minunea cu cele apte pâini. Iudeii

cerând semn din cer. Aluatul Farise-

ilor, Mrturisirea lui Petru i certa-

rea lui.

In zilele acelea fiind norod mult
foarte i neavând ce mâncâ, che-

mând Iisus pre ucenicii si, le-au
zis lor:

2. Mil'mi este de norod, c iat
trei zile sunt de când ateapt lâng
mine i n'au ce mâncâ.

3. i de'i voiu slobozi pre dânii
flmânzi la casele lor, vor slbî pre
cale, c unii dintr'înii au venit de
departe.

4. i au rspuns lui ucenicii lui:

de unde pre acetia va puteâ cinevâ
s'i sature de pâine, aici în pustie?

5. i i-au întrebat pre ei: câte pâini
avei? Iar ei au zis: apte.
6 i au poruncit norodului s
az pre pmânt; i luând pre cele

apte pâini, mulumind au frânt i au
dat ucenicilor si ca s le pun îna-
inte; i le-au pus înaintea norodului.

7. i aveau i putini petiori, i
binecuvântând, au zis s'i pun i
pre aceia înaintea lor.

8. i au mâncat i s'au sturat;
i au luat rmie de sîrâmifuri
apte conie.

9. i erau cei ce mâncaser, ca
patru mii. i i-au slobozit pre ei.

10. i îndat intrând în corabie
cu ucenicii si, au venit în prile
Dalmanutei.

11. i au ieit Fariseii i au în-

ceput a se întreb cu dânsul, ce-

rând dela dânsul semn din cer, is-

pitindu'l pre el.

34. loan 11, 41. 37. Fac. 1, 31.

8. 1- Mat. 15, 32. 8. 4 Imp, 4, 44.

11. Mat. 12, 8S i 16, 1.
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12. i suspinând cu duhul su au
zis: pentru ce neamul acesta semn
cerc? Amin zic vou: nu se va dâ
semn neamului acestuia.

13. i lsându'i pre dânii, au in-

trat iar în corabie i au trecut de
ceea parte.

14. i ucenicii lui uitaser s iâ

pâine, i mai mult decât o pâine
n'aveau cu dânii în corabie.

15. i le-au poruncit lor, zicând:
cutai* de v pzii de aluatul Fa-
riseilor i de aluatul lui Irod.

16. i cugetau întru sine, unul
clre altul zicând, c pâine n'avem;

17. Iar lisus cunoscând, au zis

lor: drept ce cugetaic pâine n'a-

vei? Înc nu înelegei, nici price-

pei? înc împietrit avei inima voa-
str?

18. Ochi având, nu vedei? i u-

rechi având, n'auzii? i nu v a-

ducei aminte,

19. Când am frânl pre cele cinci

pâini la cele cinci mii, câte couri
pline de sfrâmituri aji luat? Zis-au
ei lui: dousprezece.

20. i când pre cele apte la cele

patru mii, câte conie pline de sf-
râmituri ai luat? Iar ei au zis, apte.

21. i le-au zis lor: dar cum înc
nu înelegei?

22. i au venit în Vitsaida, ii-au
adus lui un orb, i l-au rugat pre

el ca s se ating de dânsul.

23. i apucând pre orbul de mân
l-au scos pre el afar din sat; i
scuipind pre ochii lui, i punându'i
mâinile pre el, l-au întrebat de vede
cevâ.

24. i ridicându'i ochii a zis:

vd oamenii ca copacii umblând.
25. Dup aceasta iar i-au pus

mâinile pre ochii lui, i l-au fcut
de a vzut, i s'a îndreptat i a v-
zut luminat pre toi.

26. i l-au trimis pre el la casa
sa, zicând: nici în sat s intri, nici

s spui cuivâ în sat,

27. i au ieit lisus i ucenicii

lui în satele Chesariei lui FHip; i
pre cale au înlrebat pre ucenicii

si, zicând lor: cine zic oamenii c
sunt eu?

14. Mat. 16, 5, 6. 15. Luc. 12, \.

li. Marcu 6, 52; Luc. 24, 25.

19. Mat. H, 19; Luc. 9, 13; loan 6, 9, 13*

20. Mat. 15, 34. 22. Marcu 6, 56.

23. Marcu 7, 32, sq.; loan 9, 6.

26. Marcu 7, 36. 27. Mat. 16, 13.

28. Iar ei au rspuns: loan Bo-
teztorul; i alii, llie; iar alii, unul
din proroci.

29. i el le-au zis lor: dar voi
cine zicei c sunt eu? i rspun-
zând Petru a zis lui: tu eti Hri-
stosul.

30. i i-au oprit pre ei ca s nu
spun nimnui pentru dânsul.

31. i au început a'i înv pre
ei, c se cuvine Fiul Omului multe
a ptimi, i a se defimâ de b-
trâni i de Arhierei i de Crturari, i
a se omorî, i dup trei zile a înviâ.

32. i de fa cuvântul acesta
gria. i apucându'l pre el Petru, a
început a'i st iui împrotiv.

33. Iar clîntorcându-se i cutând
spre ucenicii si, au certat pre Pe-
tru, zicând; mergi înapoia mea sa-
tano, c nu cugei cele ce sunt ale

j
lui Dumnezeu, ci cele ce sunt ale

I

oamenilor.

j

34, i chemând la sine pre no-
rod împreun cu ucenicii si, au
zis ior: ceia ce voiete s vin du-

p mine, s se lepede de sine, i
s'i iâ crucea sa, i s'mi urmeze
mie.

35. C cine va vreâ s'i mântu-
iasc sufletul su, pierde'l-va pre
el; iar cine'i va pierde sufletul su
pentru mine i pentru evanghelie,

acela îl va mântui pre el.

36. C ce va folosi omului de ar

dobândi lumea toat, i'i va pierde

sufletul su?
37. Sau ce va dâ omul schimb

pentru sufletul su?
38. C cine se va ruinâ de mine

i de cuvintele mele, întru acest

neam preacurvar i pctos, i Fi-

ul Omului se va ruinâ de el, când
va ven] întru slava Tatlui su cu
sfinii îngeri.

CAP. 9.

Schimbarea la Fa a lui Hristos. Vin-

decarea hmatecului. Cearta ucenicilor

pentru întâietate. Ferirea de scandal.

i le ziceâ lor: amin griesc vou,
c sunt unii din cei ce stau aici,

29. loan 1, 49 i 6, 69. 31. Mat. 16, 21.

33. 2. Imp. 19, 22-

35. Mat- 10, 39; Luc. 17, 33.

36. Mat. 16, 26.

38. Ier. 9, 2. Mat. 10; 33; Luc. 12, 9; 2.

Tim. 2. 12.

9. 1. Mat. 16, 28, sq.; Luc. 9, 27.
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cari nu vor gustâ moarte pân când
vor vedeâ împria lui Dumnezeu
venind înlru putere.

2. i dup ase zile au luat Iisus

pre Pelru i pre Iacov i pre loan,
i i-au sui! pre dânii în munte în-

nalt, deosebi, singuri. i s'au schim-
bat la fa înainlea lor,

3. i hainele lui erau strlucind,
albe foarte, ca zpada, în ce chip
nlbitorul pre pmânt nu poate s
nlbiasc.

4. i s'a artat lor Ilie împreun
cu Moisi i griau cu lisus.

5. i rspunzând Petru a zis lui

lisus: Inv|torule, bine este nou
a îi aici i s facem trei colibi: ie
una, i lui Moisî una, i lui Ilie una;

6. C nu tiâ ce gria, c erau
înfricoai.

7. i s'au fcut nor umbrindu'i
pre ei, i a venit glas din nor, grind:
acesta este Fiul meu cel iubit, pre
acesta ascultai.

8. i de nprasn cutând ei îm-
prejur, pre nimeni n'au mai vzut,
ci numai pre fisus împreun cu
dânii.

9. Iar pogorându-se ei din munte,
le-au poruncit lor ca nimnui s nu
spue cele ce au vzut, fr numai
când Fiu! Omului va înviâ din mori.

10. i ei au inut cuvântul între

sine, întrebându se: ce este aceea,
a învia din mori?

11. i i-au întrebat pre el, zicând:
pentru ce zic Crturarii, c llie se
cuvine s vie mai înainte?

12. far el rspunzând, au zis lor:

Ilie venind mai înainte, va aeza
toate. i cum este scris de Fiul

Omului? C el va s ptimeasc
multe i s fie defimat.

13. Ins zic vou, c llie a i ve-

nit, i au fcui lui câte au vrut, cum
este scris de el.

14. i venind la ucenici, au vzut
norod mult împrejurul lor, i Cr-
turarii fntrebându-se cu dânii.

15. i îndat tot norodul vzân-
du'i pre el, s'a spimântat, i aler-

gând s'a închinat lui.

16. i au întrebat pe Crturari: ce

v întrebai între voi?
17. i rspunzând unul din norod,

3. Mat. 25, 3.

7. Mat. 3, 17; 2. Petr. l, 17.

îl. Mal. 4, 5. 12. Is. 53, 3 sq.
13. Mat. 11, 14.

17. Mat. 17, 14" Luc. 9, 38.

a zis: Invtorule, am adus pre
fiul meu Ia tine, având duh mut.

18. i ori unde îl apuc pre el, îl

zdrobete, i face spume, i scâr-
nete cu dinii, i se usuc. i am
zis ucenicilor ti s'l scoal, i n'au
putut.

19. far el rspunzând au zis lui: o
neam necredincios! Pân când voiu
fi cu voi? Pân când voiu suferi pre
voi? Aducei'l pre el la minei

20 i l-au adus pre el la dânsul.

i vzându'l pre dânsul, îndat du-
hul 1-a scuturat pre el, i czând la

pmânt, se tvliâ aspumând.
21. i au întrebat pre tatl lui: cât

vreme este de când i s'a fcut lui

aceasta? Iar el a zis: din copilrie;
22. i de multe ori pre el i în

foc l a' aruncai i în ap, ca s'l
pearz; ci, de poi cevâ, ajut-ne
nou, fiindu'i mil de noii

23. far lisus i-au zis lui: de po{
crede, toate sunt cu putin credin-
ciosului.

24. i îndat strigând cu lacrmi
tatl copilului, a grit: crez, Doamne,
ajut necredinei mele!

25. îar vzând lisus c nvlete
norodul, au poruncit duhului celui

necurat, zicând lui: duh mut i surd,

eu ie îi poruncesc: iei dintr'însul,

i de acum s nu mai intri în el.

26. l strigând, i mult scufurân-
du'l pre el, a ieit. i s'a fcut ca
un mort, încât muli ziceau c a
murit.

27. far lisus apucându'i pre el de
mân, l-au ridicat, i s'a sculat

28. i intrând el în cas, ucenicii

lui l-au întrebat predânsu! deosebi:
pentru ce noi nu am putut s'l
scoatem pre el?

29. Iar el au zis lor: acest neam
cu nimic nu poate iei, fr numai
cu rugciune i cu post.

30. i de acolo ieind, mergeâ
prin Oalileea, i nu vreâ ca s'l tie
cînevâ.

31. C înv pre ucenicii si i
ziceâ lor: Fiul Omului se va dâ în

mâinile oamenilor, si'l vor omorî
pre el, i dup ce'l vor omorî, a

treia zi va înviâ.

32. Iar ei nu înelegeau cuvântul

acela, i se temeau s'l întrebe pre el.

33. i au venit în Capernaum, i

23. Luc. 17, 6. 28. Mat. 17, 19.

31. Mat. 17, 22.
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fiind în cas i-au întrebai pre dânii:
de ce v prigoniai pre cale?

34. Iar ei au tcut; c se pricise

pre cale unul cu altul, cine ar fi

mai mare.
35. i ezând au chemat pre cei

doisprezece i le-au zis lor: cela ce

va s fie întâiu, acesta s fie mai
pre urm de toji i luturor slug.

36. i luând un prunc l-au pus pre

el în mijlocul lor, i luându'l în

brae, au zis lor:

37. Ori cine va primî pre unul
dinfr'aceti prunci întru numele meu,
pre mine primete; i ori cine pri-

mete pre mine, nu primete pre

mine, ci pre cel ce m'au trimis pre

mine.
38. i a rspuns Ioan lui, zicând

:

Invtorule am vzut pre oarecine
întru numele tu scojând draci, care

nu vine dup noi, i l-am oprit pre

el pentruc nu vine dup noi.

39. îar lisus au zis: nu'l oprii

pre el; c nimeni nu este care va
face putere întru numele meu, i s
poat degrab a m gri de ru.

40. C cel ce nu este împrotiva
noastr, pentru noi este;

41. C oricine va adpâ pre voi

cu un pahar de ap întru numele
meu, cci ai lui tlristos suntei, a-

min gresc vou: nu'i va pierde

plata sa.

42. i ori cine va sminti pre u-

nul dintr'aceti mici, cari cred în-

tru mine, rnai bine ar fi lui des'ar
leg o pialr de moar împrejurul
grumazului lui i s se arunce în

mare
43. i de te smintete pre tine

mâna ta, taie-o pre ea; c mai bine
îi este ie ciung s intri în vieaj,
decât dou mâini având, s intri în

gheena, în focul nestins,

44. Unde viermele lor nu moare,
i focul nu se stinge.

45. i de te smintete pre tine pi-

ciorul tu, taie'l pre el; c mai bine
îi este ie s intri în viea chiop,
decât dou picioare având, s fii

aruncat în gheena, în focui nestins,

46. Unde viermele lor nu moare,
i focul nu se stinge.

34. Mat. 18, I; Luc. 9, 46.

35. Marc. 10, 43
37. Mat. 10, 40; Ioan 13, 20.

38. Nutner, 11, 27, sq ; Luc. 9, 49. sq.

39. i. Cor 12 3. 40. Mat. 12, 30.

41 Mat. 10, 42. 42 Mat. 18, 6; Luc. 17,2.

43. Mat. 5. 3o. 44. Is. 66, 24. 45. Mat.
18, 8.

47. i de te smintete pre tine o-
chiul tu, scoaie'1 pre el; c mai
bine îi este ie cu un ochiu s in-

tri întru împria lui Dumnezeu,
decât doi ochi având, s fii aruncat
în focul gheenei,

48. Unde viermele lor nu moare,
i focul nu se stinge.

49. C îietecine cu foc se va
srâ, i toat jertfa cu sare se va
srâ.

50. Bun este sarea; iar de va fi

sarea nesrat, cu ce o vei îndulci
pre aceasta ? Avei întru voi sare,

i pace avei între voi!

CAP. IO.

întrebare despre desprenie. Iisus bi-

necuvinteaz pruncii. Bogatul doritor

de vieaa venica. Iisus vestete pati-

mile sale. Fiii lui Zevedei. Vartimei
orbul.

Qi de acolo sculându-se.au venit în

^hotarele Iudeei, de ceea parte de
Iordan; i iar s'au adunat no-
roadele la dânsul; i precum îi er
obiceiul, iar ti înv pre ei.

2. i apropiindu-se Fariseii, l-au

întrebat pre el, ispitindu'l: oare se
cade brbatului s'i lase femeia?

3. Iar ei rspunzând au zis lor:

ce a poruncit vou Moisî?
4. Iar ei au zis: Moisi a dat voie

s'i scrie carte de desprire is'o
lase.

5. i rspunzând lisus, au zis lor:

dup învârtoarea inimei voastre
a scris vou porunca aceasta.

6 Iar din începutul zidirei, br-
bat i muiere i-au fcut pre ei Dum-
nezeu.

7. Pentru aceasta va lsâ omul
pre tatl su i pre muma sa i se
va lipî de muierea sa,

8. i vor îi amândoi un trup; pen-

tru aceea nu mai sunt doi, ci un trup.

9. Deci, ce au împreunat Dumne-
zeu, omul s nu despart.

10. i în cas iar l-au între-

bat pre el ucenicii lui de aceasta.

11. i le-au zis lor: oricine îi va

47. Mat. 5, 29. 49. Lev. 2, 13.

50. Mat. 5, 13; Luc. 14, 34.

IO- I- Mat 19, 1, sq.

4. R doua Leg. 24, 1; Mat. 5, 31.

6. Fac 1» 27; 2, 24.

8. I. Cor. 6, 16. 9. Mat. 19, 6.

I 11. Mat. 5, 32; Luc. 16, 18.
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lsâ muierea sa i va lua aha,
preacurvete cu dânsa;

12. i muierea de'i va lsâ br-
batul i se va mrit dup altul,

preacurvete.
13. i aduceau Ia dânsui prunci,

ca s se ating de ei; iar ucenicii

certau pre cei ce îi aduceau.
14. larvzând lisus, nu i au prut

bine, i au zis lor: lsai pruncii

s vin la mine, i nu'i oprii pre
ei, c a unora ca acestora este îm-
pria lui Dumnezeu.

15. Amin zic vou: oricine nu va
prirnî împria lui Dumnezeu ca
pruncul, nu va intr întru ea.

16. i iuându'i în brae, i-au pus
mâinile preste ei i i-au binecuvân-
tat pre dânii.

17. i ieind el în cale, a alergat

oarecine, i îngenunchind înaintea
lui, îl întreb pre el zicând: Înv-
torul? bune, ce voiu face ca s
motenesc vieaa venic?

18. Iar lisus au zis lui: ce'mi zici

bun? Nimeni nu este bun, fr nu-
mai unul Dumnezeu.

19. Poruncile tii? S nu curveti,
s nu ucizi, s nu îuri, s nu mr-
turiseti mrturie mincinoas, s nu
rpeti, cinstete pre tatl tu i
pre muma ta.

20. Iar el rspunzând a zis lui:

învtorule, toate acestea le-am p-
zit din tinereele mele.

21. Iar lisus cutând spre el, l-au

iubit pre dânsul, i au zis lui: înc
una îi lipsete: mergi, vinde'i câte
ai i le d sraciior, i vei aveâ co-

moar în cer, i luând crucea, vino,

urmesz mie.
22. Iar el întristându-se de cu-

vântul acesta, s'a dus mâhnit, pen-
truc aveâ avuii multe.

23. i cutând lisus, au zis uce-

nicilor si: cât de anevoie vor intr
întru împria lui Dumnezeu cei ce
au avuii 1

24. Iar ucenicii se spimântau de
cuvintele îui. Dar lisus iar rspun-
zând, le-au zis lor: fiilor, cât dea-
nevoie este s intre întru împria
lui Dumnezeu cei ce se ndjduesc
întru avuii I

13. Mat. 19, 13, sq.; Luc. >&, 15, sq.
15. Mat. ia, 30. 16. Marcu 9, 36.

17. Mat. 19, 16; Luc. 18, 18.

19. E. 20, 12; fi doua Lege 5, 16 sq.
21. Mat. 6, 20; Luc. 12, 33.

23. Marcu 4, 18 sq Mat. 19, 23; Luc. 18, 24.

24. Ps. 61, 10; i Tim. 6, 17.

25. Mai lesne este a trece cmila
prin urechea acului, decât bogatul
a intr întru împria lui Dumnezeu.

26. Iar ei mai mult se îngroziau,
zicând unul ctre altul: i cine poale
s se mântuiasc?

27. i cutând lisus la dânii, au
zis: iâ oameni este cu neputin,
dar nu la Dumnezeu; c la Dum-
nezeu toate sunt cu putin.

28. i a început Petru a zice lui:

iat, noi am lsat toate i am ur-

mat ie.

29. i rspunzând lisus au zis:

amin griesc vou: nimeni nu este

care i-a lsat cs, sau frai, sau
surori, sau lat, sau mum, sau
muiere, sau copii, sau holde, pen-
tru mine i pentru evanghelie.

30. i s nu iâ însutite acum în

vremea aceasta, case i frai i su-
rori i tat i mum i copii i holde
cu prigoniri, i în veacul cel viitor

viea venic.
31. i muli dinlâiuvor fi pre ur-

m, i de pre urm întâiu.

32. i erau pre cale suindu-se în

Ierusalim, i mergeâ lisus înaintea

lor; iar ei se spimântau, i mer-
gând dup dânsul !e era fric.

33. i luând iar pre cei doi-

sprezece, nu început a le spune lor

cele ce erau s i se întâmple lui:

iat ne suim în Ierusalim i Fiul

Omului se va d Arhiereilor i Cr-
turarilor, i'i vor judec pre el spre
moarte, i'i vor d pre el neamu-
rilor,

34. i'i vor batjocori pre el, i'i

vor baie pre el, i'i vor scuipi, i'i

vor omorî pre el, i a treia zi va
înviâ.

35. i au venit la e! Iacovi îoan r

fiii lui Zevedei, zicând: învtorule,
voim ca ceea ce vom cere, s ne
faci nou.

36 Iar el au zis lor: ce voii s
v fac vou?

37. Iar ei au zis lui: d-ne nou
ca s edem unul deadreapta ta

i aitul deastângata, întru slava ta.

38. Iar lisus le-au zis lor: nu tii
ce cerei. Putei s bei paharul care

eu beau? i cu botezul cu care eum botez s v botezai?

27. Luc. 1, 37.

28. Mat. 19, 27; Luc. 18, 28.

31. Mat. 19, 30; Luc. 13, 30.

32. Mat. 20, 17- Luc. 18, 31.

33. Mat 16, 21 . 35. Mat, 20, 20.

38. Luc. 12, 50.
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39. Iar ei au zis lui: pufcm. iar

Iisus au zis lor: paharul pre care

eu voiu beâ, cu adevrat îl vei beâ,

i cu botezul cu care eu m botez,

v vei botez;
40. Iar a edea deadreapta mea

i deaslânga mea, nu este al meu
a dâ, ci celor pentru cari s'au gtit.

41. i auzind cei zece, au înce-

put a se mânia pre Iacov i pre
Ioan.

42. Iar Iisus chemându'i pre dân-
ii Ia sine, le-au zis lor: tii c ce-

lor ce li se pare c sunt începtori
ai neamurilor, le stpânesc pre ele,

i cei mai mari ai lor le domnesc
pre dânsele.

43. Iar între voi nu va fi aâ, ci

care va vreâ s h*e mai mare între

voi, s fie vou slug,
44. i care va vreâ s fie între

voi întâiu, s fie tuturor slug:
45. Peniruc i Fiul Omului n'au

venit ca s'i slujiasc lui, ci ca s
slujiasc el i s'i deâ sufletul su
rscumprare pentru muli.

46. i au venit în lerihon; i ie-

ind el din lerihon i ucenicii lui

i norod mult, Vartimei orbul, fiul

lui Timei, edeâ lâng cale cerind.
47. i auzind c Iisus Nazarinea-

nul este, a început a strig i a
zice: Iisuse, Fiul lui David, miiue-
te-mî

48. i'l certau pre dânsul mulfi,

ca s tac. Dar el cu mult mai vâr-

tos strig: Fiul lui David, milue-
fe-m 1

49. i stând Iisus, au zis s'l
cheme pre el. i au chemat pre or-

bul, zicându'i lui: îndrznete; scoa-
l-fe c te chiam.

50. Iar el lepdându'i haina sa,

s'a sculat i a venit la Iisus.

51. i rspunzând Iisus, i-au zis

lui: ce voieti s'i fac ie? Iar or-

bul i-a zis lui: Invforule, s vz.
52. Iar Iisus i-au zis Iui: mergi,

credina fa te a mântuit; i îndat
a vzut, i a mers dup Iisus în cale.

39. Fapt. 12, 2.

40. Mat. 25, 34.

42. Mat* 20, 25 sq; Lucâ 22, 25 sq.
43. Marcu 9, 35.

44. 1 Petru 5, 3.

46. Mat. 20, 29; Lucâ 18, 35.

CAP. 11.

Intrarea în Ierusalim. Blestemarea
smochinului. Izgonirea zarafilor

din Biseric,

i când s'au apropiat de Ierusa-

lim, în Viffaghi i Vitania, ctre
Muntele Mslinilor, au trimis doi din
ucenicii si.

2. i au zis lor: mergei în satul

care este înaintea voastr; i în-

dat intrând într'însul, vei afl un
mânz legat, pre care nimeni din oa-
meni n'a ezut; dezlegându'l pre el

s'l aducei.
3. i de va zice vou cinevâ: cci

facei aceasta? S zicei, c Dom-
nului trebuete, i numai decât îl

va trimite pre el aici.

4. i au mers i au aflat mânzul
legat lâng ue afar la rspântie,
i l-au dezlegat pre el.

5. Iar oarecari din cei ce stau a-

colo, au zis lor: ce facei de dezle-

gai mânzul?
6. Iar ei au zis lor precum le po-

runcise Iisus ; i i-au lsat pre ei.

7. i au adus mânzul la Iisus, l
i-au pus pre el hainele lor, i au
ezut pre dânsul.

8. i muli aterneau vemintele
lor pre cale; iar alii tiau stâlpri
din copaci i le aterneau pre cale.

9. i cei ce mergeau înainte i
cei ce veniau pre urm, strigau zi-

când: Osanâl bine este cuvântat cel

ce vine întru numele Domnului.
10. Bine este cuvântat împr-

ia, care vine întru numele Domnu-
lui, a printelui nostru David. 0-

sanâ întru cei de sus!
11. i au intrat Iisus în Ierusa-

lim i în biseric; i dup ce au v-
zut toate, fiind vremea îndesear,
au ieit la Vitania cu cei doispre-

zece.

12. Iar a doua zi ieind ei din Vi-

tania, au flmânzit.
13. i vzând un smochin de de-

parte, având frunze, au venit, ca
doar va aîlâ cevâ într'însul; i ve-

nind la el, nimic n'au aflat, fr nu-

mai frunze; c înc nu er vremea
smochinelor.

14. i rspunzând Iisus, au zis

lui: de acum înainte nimeni s nu

11. 1. Mat. 21, 1 sq; Luc. 19, 29, sq; Ioan
12, 12, sq. 7. Ioan 12, 14. 9. Ps. 117, 24.

12. Mat. 21, 18, sq.

Biblia. 88.
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mai mnânce rod din tine în veac.

i auziau ucenicii iui.

15. i au venii în Ierusalim, i
intrând* lisus în biseric, aii început
a scoate pre cei ce vindeau i cum-
prau în biseric, i mesele schim-
btorilor de bani î scaunele ceior

ce vindeau porumbei îe-au rsturnat,
16. i nu lsa sa poarte cinevâ

vas prin biseric.
17. i înva zicând lor: au nu

este scris: casa mea, cas de ru-

gciune se va chemi, îr.lru foaie

neamurile? ,;
Iar voi o ai fcut pe-

ter fainarilor.

18. ,i,au auzii Criurarii i Ar-
hiereii ^('eaulan în 'ce chip l-ar fi

pierdut preiei, c sg temeau de dân-
sul, cci tot norodul sa mir de în-

vtura iui.

;

19. 'i dac s'a fcut sear, au
ieit afar din cetate.

20. i a doua zi irecând, au v-
zui smochinul uscai din rdcin;
2îT$f aduc.ânch»'i aminte Petru,

i-a. zis. iui: Invjtoru'iC, vezi smo-
chinul pre care i-ai bîcsiemat, s'a

uscat»; *

22. i, rspunzând lisus, au zis

lor: avei credin în Dumnezeu;
23. C^ amin zic vou; ca c?la ce

at zice muntelui acestuia: ridic-te
i .le arunc în mar€, i nu se va
îndoi întru inima sa, ci va crsde
c ce va zice va fi, fl-va lui orice
va zice.

24] Peniru
;
3ceasta zic vou: tocite

câte cerei, fugânduv, s credei
c vei luâ, i va ji vou.

25. i când .^slaj de v rugai,
iertai orice avejV asupra cuivâ, ca
i Tatl vostru cei din ceruri s
ierte vou, grealeîe vodstrel

26. îar dac voi nu vr2i ietlâ, nici

Tatl vostru cel diri ceruri nu va
ieriâ vou grealek voastre.

27. i au venit ter în Ierusa-
lim; i umblând ei prin biseric; au
venit la dânsul Arhiereii i Crtu-
rarii i Btrânii, ^

28. i au zis lui: cu ce putere
faci acestea? t cine i-a dat ie pu-
terea aceasta ca s faci acestea?

15. Mat. 21, 12; Luc. 19, 45; loan 2, 14.

17. Is. 56, î: Ier. 7, 11.

18\ Luc 19, 47 sq. 20. Mat. 21, 20.
21. Evrei 6, 8. 23. Mat 17, 20.
24. Mat. 7, 7 i 21, 22; Lucâ II, 9.

25. Efes. 4, 32. 26. Mat, .6, 15.

27. Mat. 21, 23; Lucâ 2o, 1 sq.
28. Eire 2, 14.

11—12

29. îar lisus rspusi-zqnd, ,au zis

ion înfrebâ-voiu i.eu^pre voj
;
un

cuvânt i s'mi rspundei mie, i
vota spune i eu vsu cu ce. pu-

tere fac acestea.
'

30. Botezul lui loan, din, cer a

fost, sau dela oameni? Rspunde-
i'mi mic. ,

31. i ei cugetau întru sine, zi-

când: de vom zice: din cer, va zice:

peniruce dar n'ai crezut lui?

32. Iar de vomzlce: dela oameni,
se temeau de norod, c toi aveau
pre loan, c, cu adevrat proroc â

fost.

• 33. i rspunzând, au zis lui lisus

:

nu tim. i lisus rspunzând; au zis

lor: nici au nu. voiu spune yoi: cu

ce putere fac acestea.

CAP- 12.

Pilda viei. Plata dajâiei.,Sdit cheii îng-
duind învierea. Legiuitorul. Al cuf Fiu
este Hristos. Frnicia Carturarilor

.

Cei doi bani ai vduvei.

au început în pilde a rjrî lor:

Tun om a sdit vie, : o a îngr-
dit împrejur cu gard, i a spat în-

ir'însa teasc, i a zidii iurn, i b a

dat pre eâ lucrtorilor, i s
!

a dus
departe.-'

2. i la vreme a trimis o' slug
la lucratori, ca s lâ dela lucrtori

din rodul viei.

3. Iar ei pucându'l pre dânsul,

1-atr btut i i-au trimis deert.
4. i iat a trimis ctre dânii

pre alta slug; t pre aceia btân-
du'l cu pieire, i-au sfrâmat capul
i '-au trimis cu necinste.

5. i iar a trimis pre aHul; fi

pre acela i-au omorît i pre alii rhiiii

pre unii btându'i, pre alii Omo-
rându'i.

6. Deci având înc lin fiu iubit

al su, 1-a trimis i pre aceia mai
pre urm la ei, zicând: se vor m-
iriâ de fiul meii.

7 îar lucrtorii aceia au zis în-

tre sine: acesta este motenitorul,
venii s'l ucidem pre el, i va îi

moia a noastr.
8. i pucându'l pre el, l-au o-

rnorît i S-au scos afar din vie.

31. Lucâ 7, 30. 32, Mat. 14, 5.

12. 1- Mat. 21, 33 sq; Lucâ 20, 9 sq. Ps.

79, 9; Is. 5, l; ier. 2, 21.

7. Ps, 2, 2, 3; Mat 26, 3.

8. Evr. 13, 12,
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9. Ce, dar, va face stpânul viei?

Venî-va i va pierde pre lucrtorii

aceia i viea o va dâ altora.

10. Au nici scriptura aceasta n'ai

cetit? Piaîra care nu o au bgaf în

seam ziditorii, aceasta s'a fcut în

capul unghiului;

11. Dela Domnul s'a fcut acea-

sta, i este minunat întru ochii

notri.
12. i cufau si prinz pre el,

d<.
r se temeau de norod; cci au

cunoscut c împrotiva lor au zis

pilda; i lsându'l pre el, s'au dus.

13. i au trimis ctre dânsul pre

unii din Farisei i din îrodiani
; ca

s'l prinz pre el în cuvânt.
14. Iar ei venind, i-au zis lui: In-

vtorule, tim c adevrat eti, i
nu'i este ie grije de nimeni, c nu
caui în faa oamenilor, ci întru a-

devr calea lui Dumnezeu învei. Se
cade a dâ dajdie Chesarului, sau
nu? S dm, sau s nu dm?

15. Dar el tiind frnicia lor, au
zis lor: ce m ispitii? Aducei'mi
un dinar s'i Vz.

16. îar ei i-au adus. i au zis îor:

al cui este chipul acesta i scrip-

tura cea de pre el? i ei i au zis

lui: ale Chesarului.

17. i rspunzând Iisus, au zis

lor: dai înapoi 'pre cele ce suni ale

Chesarului, Chesarului, i pre cele

ce sunt ale lui Dumnezeu, iui Dum-
nezeu. i s'au mirat de dânsul.

18. i au venii la dânsul Sadu-
cheii, cari zic c nu este înviere,

i l-au întrebat pre el, zicând:
19. Invtorule, Moisî a scris no-

u, c de va muri fratele cuivâ, i'i

va rmâneâ muierea, i feciori nu
va lsa, s iâ fratele lui pre muie-
rea lui i s ridice smâna frate-

lui su.
20. Deci apte frai au fost, i cel

dintâiu a luat muiere, i murind n'a

lsat smân;
21. i al doilea o a luat pre dânsa,

dar a murit, i nici acela n'a lsat
smân, i al treilea aijderea.

*

22. i o au luai pre ' dânsa toi

apte i n'au lsat smân, iar mai
pre urm de toi, a murit i muierea.

10. Ps. S17, 21, 22; Mat. 21, 42.

12. Mat. 14, 5
13. Mat. 22, 15; Lucâ 20, 20.

17. Rom, 13, 7.

18. Mat. a2, 23 sg; Lucâ s0, 27 sq.

19. H doua Lege 25, 5.

23. Deci la înviere, când vor în-

viâ, a cruia dintr'înii va fi mu-
iere, c toi apte o au avuPpre ea
muiere? if

24. i rspunzând Iisus, au zis

lor: au nu pentru aceasta v rt-
cii, neliind scripturile nici pute-

rea lui Dumnezeu?
25. Cci dup ce vor înviâ din

mori, nici se vor însura, nici se vor
mrit, ci vor fi ca îngerii în ceruri.

26. far pentru mori, c se vor
scuiâ, au n'aji cetit în cartea lui

Moisî, la rug, cum i-au grit Dum-
nezeu iui, zicând: eu sunt Dumne-
zeul iui Avraam i Dumnezeul iui

Isaac i Dumnezeul lui îacov.

27. Nu este Dumnezeu al mori-
lor, ci Dumnezeu al viilor, deci voi
mult v rtcii.

28. i apropiindu«se unul din Cr-
turari, care auzise pre ei prigonin-
du-se cu dânsul, i vzând c bine
le-au rspuns lor, 1-a întrebat pre
el*, care porunc este mai întâiu de
foaie?

29. Iar Iisus i au rspuns lui, c
mai întâiu de foaie poruncile este:

auzi Israiie: Domnul Dumnezeul no-
slru, Domnul unul este;

30. i s iubeti pre Domnul Dum-
nezeul tu din toat inima ta i din

tot sufletul tu i din tot cugetul

tu i din toat tria ta; aceasta
este porunca cea dintâiu.

31. îar a doua, asemenea acesteia:

s iubeti pre aproapele tu, ca în-

sui pre tine. Mai mare decât ace-
stea alt porunc nu este.

32. i a zis lui crturarul: bine,

Invtorule, adevrat ai zis, c u-

nul este Dumnezeu, i nu este altul

afar de dânsul;
33. i a'l iubî pre el din ioat

inima i din toi cugetul i din fot

sufletul i din toat tria; i a iubi

pre aproapele ca însu pre sine,

mai mult este decâi toate prinoa-
sele i Jertfele.

34. Iar Iisus vzând c, cu îne-
lepciune a rspuns, i-au zis lui: nu
eti departe de împrjia iui Dum-

26. E. 3, 6.

28. Mat. 22, 35; Lucâ 10, 27,
29. H doua Lege 6, 4, 5.

31. Lev, 19, 18; îoan 13, 34; 15, 12, 17;
Rom. 13, 9; Gal. 5, 6, 14 i 6, 2; Efes. 5,

2, 1; 1 Tes. 4, 9; 1 Petr. 1, 22.

32. H doua Lege 4, 35; Is. 45, 6.

34, Mat. 22, 45; Lucâ 20, 40.
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nezeu. i nimeni mai mult nu în-

drzniâ s'l întrebe pre el
35. i începând lisus, au zis, în-

vând în biseric: cum zic Crtu-
rarii c Hrisios este Fiul lui David?

36. C însu David a zis cu Du-
hul Sfânt: zis-au Domnul, Domnului
meu: ezi deadreapta mea, pân ce

voiu pune pre vrjmaii ti ater-
nut picioarelor tale.

37. Deci însu David î! numete
pre el Domn, i de unde dar este

fiu al lui? i norodul cel mult as-

cult pre el' cu dulcea.
38. i griâ lor întru învtura

sa; pzii-v de Crturari, cari vo-

iesc a umblâ în podoabe i iubesc
închinciunile prin târguri,

39. i scaunele cele mai de sus
în sinagoguri, i ederile cele mai
întâiu la ospee;

40. Cari mnânc casele vdu-
velor i cu pricin înddung se roag

;

acetia vor luâ mai grea osând.
41. i ezând iisus în preajma

gazofilachiei, priviâ cum arunc no-
rodul bani în gazoiilachie; i muli
bogai aruncau multe.

42. i venind o vduv srac,
a aruncat doi îiliari, ce este un co-

drant.

43. i chemând pre ucenicii si,
le-au zis lor: amin zic vou, c a-

ceast vduv srac, a aruncat mai
mull decât toi cei ce au aruncat în

gazofilachie;

44. C foi din prisosina lor au
aruncat, iar aceasta din lipsa sa,

toate câte a avut a aruncat, toat
avuia sa.

CAP. 13.

Sfâriiul lumei. Semnele vestitoare. Ni-

meni nu tie ziua i ceasul în care

va s fie.

i ieind el din biseric, a zis lui

unul din ucenicii lui: Invtorule,
vezi ce fel de pietre i ce fel de zi-

diri 1

2. i rspunzând Iisus, au zis lui:

vezi aceste zidiri mari? Nu va r-
mânea aici piatr pre piatr, care
s nu se risipeasc.

35. Mat- 22, 41 sq. Lucâ 20, 41 sq.
36. Psalm 109, l.

38. Mat. 23, 6 sq; Lucâ 11, 43 i 20, 46.

41. 4 Imp. 12, 9; Lucâ 21, 1.

13. 1. Mat. 24, l.

2. Mat 24, 1; Lucâ 21, 5 sq.

i 3. i ezând el pre Muntele M-
slinilor, în preajma bisericei, l-au

întrebat pre dânsul deosebi Petru

i Iacov i loan i Andrei:

4. Spune nou, când vor li ace-

stea? i care este semnul, când a-

cestea oale se vor svâri?
5. Iar Iisus rspunzând lor, au

•început a zice; cutai ca s nu v
înele pre voi cineva;

6. C muli vor venî întru numele
meu, zicând: eu sunt Hristos, i pre

muli vor înela.
7. Iar când vei auzi de rsboaie

i de veti de rsboaie, s nu v
spimântai, c se cuvine s fie a-

ceslea; ci înc nu va îi sfâritul.

8. C se va scula neam preste

neam i împrie preste împrie;
i vor fi cutremure pre alocurea, i
va fi foamete i turburri; încep-
turi ale durerilor vor fi acestea.

9. Deci pzii-v pre voi îniv;
c v vor dâ pre voi în soboare, i
în adunri vei fi btui, i înaintea
domnilor i a împrailor vei sta

i pentru mine, spre mrturie lor.

10. i în toate neamurile se cu-

vine mai întâiu s se propoveduia-
i sc Evanghelia.
i 11. Iar când v vor duce pre voi

j

dându-v, s nu v. grijii mai 'na-

j
inte ce vei gri, nici s cugetai;
ci, ceea ce se va dâ vou într'acel

ceas, aceea s grii; c nu vei fi

voi cei ce vei gri, ci Duhul Sfânt.

12. i va dâ irale pre frate spre
moarte, i fat pre fiu; i se vor
scula fiii asupra prinilor i'i vor
omorî pre ei.

13. i vei ii urâi de foi pentru
numele meu; dar cel ce va rbdâ
pân în sfârit, acela se va mântui.

14. Iar când veivedeâ urâciunea
pustiirei, care s'a zis de Daniil pro-

rocul, stând unde nu se cuvine (cela

ce citete s îneleag), atunci cei

ce vor fi în ludeea, s fug la muni.
15. Iar ceia ce va fi pre cas, s

nu se pogoare în cas, nici s in-

tre s iâ ceva din casa sa.

16. i cela ce va fi în câmp, s
nu se întoarc înapoi s'i iâ hai-

na sa.

17. Iar vai celora ce vor aveâ în

4. F. Hp. 1, 6. 6. Ier. 14, 14.

8. Mat. 24, 8. 9. Mat. 24, 9.

11. Mat. 10, 19; Lucâ 12, 11.
13. Mat 24. 13- 14. Dan. 9, 27.

15. Lucâ 17, 31.
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pântece, i celora ce vor aplec în
j

zilele acelea! I

18. Ci rugai-v ca s nu fie fuga
j

voastr iarna;

19. C va fi în zilele acelea ne-

caz ca acela, care n'a fost pân a-

cum din începutul zidirei, care au
zidit Dumnezeu i nici va mai fi. ;

20. i de nu af scurt Dumnezeu
j

zilele acelea, nu s'ar mântui tot tru-
j

pul; ci pentru cei alei, pre cari
!

i-au ales, va scurt zilele acelea.
j

21. Atunci de va zice vou cineva,
j

iat aici este Hristos, sau iat a-
j

colo, s nu credeji;
|

22. C se vor scul hristoi min-
j

cinoi i proroci mincinoi, i vor
j

dâ semne i minuni ca s înele, I

de va fi cu putin i pre cei alei,
j

23. Iar voi v pzii, c iat mai
j

înainte am spus vou toate. !

24. i în zilele acelea, dup ne-
'

cazul acela, soaele se va întunec !

i Suna nn'i va dâ lumina sa.
j

25. i stelele cerului vor cdea,
ji puterile cele din ceruri se vor

clti.
i

26. i atunci vor vedeâ pre Fiul !

Omului venind pre nori, cu putere
j

i cu slav mult.
27. i atunci va trimite pre înge-

rii si i va adun pre cei alei ai

si din cele patru vânturi, dela mar-
;

ginea pmântului pân la marginea
j

cerului.
;

28. Iar dela smochin v învai
j

pild; când mldija lui este moale
I

i înfrunzete, fi{i c aproape este
|

vara;
J

29. Aa i voi, când vei vedeâ '

acestea fcându-se, s tii c a-

proape este lâng ui.
30. Amin griesc vou, c nu va

trece neamul acesta, pân când toate

acestea vor fi.

31. Cerul i pmântul vor trece,
|

iar cuvintele mele nu vor trece.
j

32. Iar de ziua aceea i de cea- i

sul acela, nimeni nu tie, nici în-

gerii cari sunt în cer, nici Fiul, fr
numai Tatl.

33. Pzii-v, priveghiai i v ru-

19. Dan. 12, 1; Ioil 2, 2.

21. Mat. 24, 23 sq; Lucâ 17, 23.

22. H doua Lege 13, î.

24. Is. 13, 10. 26. Dan. 7, 13
27. ]ez. 32, 7; Ioil 2. 31 i 3, 15; Mat 13,41.

28 Mat. 24, 32 sq; Lucâ 21, 29. 31. Mat.
24, 35. 32 Mat. 24, 36.

33. Mat. 25, 13; Lucâ 12, 40.

gaji, c nu tii când va veni vre-
mea aceea; —

34. Ca un om ce se duce departe
lsându'i casa sa i dând slugi-
lor sale putere, i fiecruia lucrul
lui, i portarului poruncind ca' s
privegheze.

35. Priveghiai dar, c nu tii
când va veni domnul casei; seara,

sau la miezul nopei, sau la cânta-
tul cocoilor, sau dimineaa;

36. Ca nu cumvâ venind fr de
veste, s v afle pre voi dormind.

37. Iar cele ce vou zic, tuturor

zic: priveghiai 1

CAP. 14.

Hristos uns cu mir. Iuda cârtete. Cina
cea de tain. Vânzarea. Rugciunea lui

Hristos. Prinderea i ducerea lui la

Arhiereu. Mrturii mincinoase. Lep-
darea lui Petru.

Qi erau patile i azimile, dup
Vdou zile; i cutau Arhiereii i
Crturarii, cum pre el cu vicleug
prinzându'l s'l omoare.

2. i ziceau: nu în praznic, ca s
nu fie turburare întru norod.

3. i fiind el în Vitania, în casa
lui Simon leprosul, i ezând el, a

venit o muiere având un alavastru

cu mir de nard curat de mult pre
i sfrâmând aiavastrul, l-a turnat

pre capul lui.

4. i erau unii de le preau ru
întru sine i ziceau: pentruce se

fcu aceast pagub cu mirul?
5. C se puteâ vinde acesta mai

mult de trei sute de dinari i s se
dea sracilor. i se rstiau asu-
pra ei.

6. Iar îisus au zis: lsai-o pre

dânsa; pentruce îi facei suprare?
C bun lucru a fcut cu mine.

7. Câ pre sraci pururea îi avei
cu voi, i când vei vreâ, putei a

le' face lor bine> dar pre mine num avei pururea.
8. Aceasta, ce a avui a fcut; mai

'nainte a apucat de a uns trupul

meu spre îngropare.

9. Amin griesc vou: ori unde
se va propovedui evanghelia acea-

sta, în toat lumea, i ce a fcut
ea se va povesti, spre pomenirea ei.

34. Lucâ 19, 12; Mat. 25, 14.

14.. 1. Mat. 26, 2sq; Lucâ 22, l Ioan 11,47.

3. Mat. 26, 6 sq; Lucâ 7, 35; Ioan 12, 1 sq.

7, H doua Lege 15, 11.
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10. i luda lscariofeanul, unul din
cei doisprezece, a mers !a Arhierei

ca s'l vânz pre el lor.

11. Iar ei auzind, s'au bucurai £Î

i-au fgdui! lui s'i dea bani. i
el cufâ, cum în vreme cu prilej,

l-ar dâ pre el lor.

12. Iar în ziua cea dinlâiu a azi-

milor, când jerlfiau palile, au zis

clre dânsul ucenicii lui: unde vo-
îeti s mergem s gtim ca s m-
nânci palile?

13. i au trimis doi din ucenicii
"

si i le-au zis lor: mergei în ce-

tate, i va întimpinâ pre voi un orn
ducând un vas de lut cu ap; mer-
gei dup dânsul.

14. i ori unde va intra, zice|i st-
pânului casei, c Învtorul zice:

unde este slaul întru care s m-
nânc pastile cu ucenicii mei?

15. i el va artâvou un foior
mare, aternut gata; acolo gtii
nou.

16. i au ieit ucenicii lui, i au
venit în cetate, i au ailaf precum
le zisese lor, i au gtit palile.

17. i icându-se sear, au venii

cu cei doisprezece.
18. i ezând ei i mâncând, au

zis Iisus: amin zic vou, c unul
din voi va s m vânz, cet ce m-
nânc cu mine.

19. Iar ei au început a se întri-

stâ i a zice lui unul câte unul: nu
cumva sunt eu? i aiiui: nu cumva
sunt eu?

20. Iar el rspunzând, au zis lor:

unul din doisprezece, care întinge

cu mine în blid.

21. Ci Fiul Omului va merge pre-

cum este scris pentru dânsul; dar
vai omului aceluia, prin care Fiul

Omului se vinde! Mai bine ar fi

fost Iui de nu s'ar fi nscut omul
acela.

22. i mâncând ei, au luat lisiis

pâine, i binecuvântând au frânt' i
au dat ior i au zis r luai, mâncai,
acesta este trupul meu.

23. i luând paharul, mulumind
au dat lor i au but dintr'însul toi;

24. i au zis lor: acesta este sân-
gele meu, al legei cei nou, care
pentru muli se vars.

10. Mat, 26, 14; Lucâ 22, 3.

12. Mat. 26, 17; Lucâ 22, 7 sq; Eire 12, 17
17. Mat. 26, 20; Lucâ 22, 14 sq.
18. Ps. 40, 9.

22. Mat 26, 26; Lucâ 22, 19; 1 Cor. 11,23.

25. Amîn zic vou, c de acum
nu voiu mai beâ din road viei pân
în ziua aceea, când 0 voiu beâ pre

ea nou, întru împria lui Dum-
nezeu.

26. i dând laud, au ieit în Mun-
tele Mslinilor.

27. i au zis lor lisus: toiv vei
sminti întru mine în noaptea acea-

sta; c scris este: bate-voiu psto-
rul i se vor risipi oile.

28. Dar dup ce voiu înviâ, voiu

merge mai 'nainte de voi în Gali-

leea. t

29. Iar Petru "a zis lui: dei toi

se vor sminti, iar eu nu.

30. i au zis Iisus lui: amin zic

ie, c tu astzi* în noaptea acea-

sta, mai 'nainte de a cânt cocoul
de dou ori, le vei lepda de mine
de trei ori.

31. Iar el cu mult mai vârtos zi-

ceâ: de mi s'ar întâmpl a muri cu
tine, nu m voiu lepd de tine. A-
semenea înc i toi' ziceau.

32. i au venii în satul al crui
nume este Ghetsimani, i au zis u-

ceniciîor si: edei aici pân m
voiu rugâ.

33. i au luat pre Petru i pre

lacov i pre loan cu sine, i au în-

ceput a se spimâniâ i a se mâhni.
34. i au zis lor: inlristat este su-

fletul meu pân !a moarte. Rmâ-
nei aici i priveghiai.

35. i mergând puin mai înainte,

au czut pre pmânt i se ruga, c
de este cu putin, s treac deîa

dânsul acel ceas,

36. i zicea: Ava, Printe, loate

sunt cu putin ie, treci deîa mine
paharul acesta, îns nu ceea ce vo-

iesc eu, ci ceea ce voieli tu.

37. i au venit i i-au gsit pre

ei dormind, i au zis lui Petru: Si-

mone, dormi? Nu putui un ceas

s priveghezi?
38. Priveghiai i v rugai, ca s

nu intrai în ispit; c duhul este

osârduitor, iar trupul neputincios.

39. i iar mergând s'au rugat,

aceîa cuvânt zicând.

40.i îniorcându-se, i-au aflat pre

dânii iar dormind (c erau o-

26. Mat. 26, 30; Lucâ 22, 39; loan 18, 1.

27. Zab. 13, 7; loan 16, 32.

28. Marcu 16, 7; Mat. 26, 32 si 28, 10, 16-

29. Lucâ 22, 31; îoan 13, 38.

'

30. Marcu 14, 72.

32. Mat 26, 34 sq. Lucâ *2, 34; loan 18, 27.

35. Lucâ 22, 41. 38. Mat. 26, 41.
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chîi lor îngreuiai), i nu tiau* ce

s'i rspunz.
•41. i aii venit a trcîa-oarS i au

zis lor: dormii de -acum i v o-

clihnii. destul este; a venit ceasul;

iat, se d Fiul Omului în mâinile
pctoilor.

; 42/ Scolafi-v s mergem; iat,

cel ce m'a 'vândut, s'a apropiat.

43. i numai decât, înc grind
ei, a venit Iuda unul din cei doi-

sprezece, i cu el norod mult, cu
sbii i cu futi, dela Arhierei i
Crturari i Btrâni.

44. Iar cel ce îl vânduse pre el,

le dedese sernn, zicând: pre care

voiu srut, aeeîa este; - prîndei'l

pre el i'l ducei cu paz.
45. i venind, îndat s'a apropiat

de el i i a zis lui: Invftorule, In-

vtoruîeî i 1-a srutat pre el.

46. Iar ei i-au pus mâinile pre
el i l-au prins.

47. Iar unu! oarecare din cei ce
slâ lâng el, scoând sabia, a lo-

vit pre sluga Arhiereului i i-a t-
iat urechia lui.

48. i rspunzând lisus, au zis

lor: ca ia un tâlhar ai ieit cu s-
bii l cu futi s m prindei?

49. In toate z-ileîe am fost la voi

în biseric învând i nu rn'ai prins;

ci ca s se pliniasc scripfuriiei

50. i lsându'l pre el toi au fugit.

51. Iar un tânr oarecare mergea
dup ei, îmbrcat cu giulgiu pre
trupul gol, i î-au prins pre ei tinerii.

52. Iar el lsând giulgiul, gol a

fugit dela ei,

53. i au dus pre lisus ia Arhi-

ereu, i s'au adunat la dânsul fo|!

Arhiereii i btrânii i Crturarii.

54; Iar Petru de departe mergea
dup el pân îrtluntru în curtea

Arhiereului, i edeâ împreun cu
slugile i se înclziâ la foc.

55. Iar Arhiereii i toi sîaiuTc-
utau îiriprofiva lui îisus mrturie,
Ca sS'l omoare, i nu aîîau;

56: C muli ntrfurisian minciuni
asupra lui, i nu erau asemenea
mrturiile ion

57. i unii sculându-e, âu mr-
turisit minciun asupra iui, grind:

58. C noi î-am auzit pre el zi-

43. Mat. 26, 47; Lucâ 22, 47.

45. 2 Imp. 20, 9. 49. Ps. 68, 9 sq.
50; Iov 19, Î3; Mat. 26, 56.

53. Mat. 26, 57; Lucâ 22, 54; IoanlS, 13.

55. Mat, 26» 59. 58. loan 2, l.

când: eu voiu stric aceast bise-

ric fcut de mâini, i în trei zile

alia nefcut de mâini voiu zidi.

59. i nici aa nu era asemenea
mrturia ier.

r 60. i sculându-se Arhiereul în
mijloc, a întrebat pre îisus, zicând:
nimic nu rspunzi ? Ce acetia mr-
turisesc asupra fâ>?

61. Iar el lceâ i nimic nu r-
spundeâ. Iar 1-a întrebat pre el

Arhiereul i i-a zis lui: au tu eti
Hristosul, Fiul celui Binecuvântat?

62. Iar îisus au zis: eu sunt; i
vei vedeâ pre Fiul Omului ezând
deadreapra paterei i venind cu no-
rii cerului,

63. Iar Arhiereul rupându'i hai-

nele sale, a zis: ce ne mai frebuesc
nou alte mrturii? *

64. Ai auzit hula, ce vi se pare
vou? Iar ei toi l-au judecat pre

el c este vinovat morei.
65. i au început unii ai scuipa

pre ei i a'i acoperi faa Tui i ai
bate cu pumnul i a mc&M: pro-

rocete! i slugile îl bteau pre el

cu palmele preste obraz. i

66. i îiind Petru jos în curte, a
venit una din shijnicile Arhiereului,

67. i vzând pre Petru înclzin-
du-se, cutând la el, a zis: i tu e-

rai cu îisus Nazarineanul. !

68. îar el s'a lepdat, zicând: nu
tiu, nici pricep ce gricîi tu. i a
ieit afar înaintea curei, i a cân-
tai cocoul. .;

-

69. Iar siujnica vzânriui pre el

iar, a început a spune celor ce
stau acolo, c i r acesta dintr'înii

este. Dar ei iar s'a lepdat.
70. i preste puin, cei ce stau

acolo au. zis iui Petru: adevrat din-

tr'înii eti, c galiieean eti, i gra-

iul tu seamn.
71. Iar d a început a se bleste-m i a se jura, c nu tiu pre o-

mul acesta de care zicei.
* 72. i a doua oar a cântat co-

coul. i i-a adus aminte Petru de
cuvântul care i-au zis lisus lut, c
mai înainte de ce va cânlâ cocoul
de dou ori, te vei lepda de mine
de trei ori. i a început a plânge.

61. îs. 53, 7; Lucâ 22, 67.

62, Mat, 24, 30. 66. Mat, 26, 69,

71. Mat. 26, 74.
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CAP. 15.

Patimile lui Hristos. Pogorârea de pre
cruce i îngroparea

l îndat dimineaa, sîaf fcând
Arhiereii eu Btrânii i cu CSrlu- t

rarii l toat adunarea, i legând
pre Iisus, i-au dus i l-au dai lui

Pila!.

2. i 1-a întreba! pfe el Pilaf: tu

eti împratul Iudeilor? Iar el r-
spunzând, i-au zis lui: tu zici.

3. i multe griau asupra lui Ar-

hiereii.

4. Iar Pilat iar 1-a întrebat pre
el, zicând: nimic nu rspunzi? Vezi
câte mrturisesc asupra la.

5. Iar Iisus mai mult nimic n'a

rspuns, cât se mirâ Pilaf.

6. Iar la praznic le sloboziâ lor

câte un vinovat, pre care cereau ei.

7. l erâ unul ce'l numiâ Varavâ,
prins împreun cu soii lui, care în

zarv fcuser ucidere.

8. i strigând norodul, a început
a cere s Ie fac precum pururea
le fceâ lor.

9. Iar Pilat le-a rspuns lor, zi-

când: voii s slobozesc vou pre
împratul Iudeilor?

10. C tiâ. c din pizm l-au dat

pre el Arhiereii.

11. Dar Arhiereii au îndemnat pre
norod, ca mai vârtos pre Varavâ
s'l sloboziasc lor.

12. Iar Pilat rspunzând, iar le-a

zis lor: dar ce voi(i s fac acestuia

pre care îl zicei împratul Iudeilor?
13. Atunci ei iar au strigat: r-

stignele'l pre ell

14. Iar Pilaf le-a zis lor: dar ce
ru a fcut? Iar el mai vârtos stri-

gau: rstignete'! pre ell

15. i Pilat vrând s fac pre voea
norodului, le-a slobozit lor pre Va-
ravâ. iar pre Iisus blându'l, I-a dat
s se rstigneasc.

16. Iar ostaii l-au adus pre el

tnlunfrul curei, ce este divan, i
au adunat toat oastea;

17. i l-au îmbrcat pre el în por-
fir, i împletind cunun de spini,

i-au pus lui.

18. i au început a se închin
lui, zicând: bucur-fe împratul Iu-

deilor!

15. 1' sq. Mat. 27, 1; Lucâ 23, li loan
18, ?8 sq. 6. Ioan 18, 39. 14. Mat. 27, 23.

16. Mat, 27, 27; Ioan 19, 2.

19. i'l bteau presfe cap cu tre-

stia, i'l scuipau pre el, i punân-
du-se în genunchi se închinau lui.

20. i dup ce l-au batjocorit pre

el. au desbrcaf de pre el porfira,

i l-au îmbrcat în hainele sale i
i l-au dus pre el s'l rstigneasc.

21. i au silit pre oarecare Simon
Chirinean, ce treceâ venind din a-
rin, tatl lui Alexandru i al lui

Ruf, ca s duc crucea lui.

22. i l-au dus pre el la locul

Golgofa, care se tlmcete: locul

cpjânei.
23. i i-au dat lui s beâ vin a-

mestecaf cu smirn, dar el n'au luat.

24. i rsfignindu'l pre el, au îm-
prit hainele lui, aruncând sori pre

dânsele, cine ce va luâ.

25. i erâ ceasul al treilea, i l-au

rstignit pre el

26. i erâ scrisoarea pricinei lui

scris: împratul Iudeilor.

27. i împreun cu dânsul au r-
stignit doi tâlhari, unul deadreapfa
i altul deastânga lui.

28. i s'a plinit scriptura care zice:

i cu cei frdelege s'a socotit.

29. i cei ce treceau îl huiiau pre

el, cltinând capetele lor i zicând:

Ua! Cel ce strici Biserica i în trei

zile o zideti,

30. Mântuefe-te pre sinei i te

pogoar de pre cruce.

31. Asemenea înc i Arhiereii b-
lându'i joc, ziceâ unul ctre altul

împreun cu Crturarii: pre alii au
mântuit, iar pîe sine nu poate s
se mântuiasc?

32. Hristos împratul lui Israil,

pogoare-se acum de pre cruce, ca

s vedem i s credem într'însul.

i cei ce erau împreun cu el r-
stignii, îl ocrau pre el.

33. Iar când a fost ceasul al a-
selea, întunerec s'a fcui presfe toi

pmântul pân la al noulea ceas.

34. Iar în ceasul al noulea a stri-

gat Iisus cu glas mare zicând: Eloi

Eloi, Lima Savahtani? ce este tâlcu-

indu-se: Dumnezeul meu, Dumne-
zeul meu pentru ce m'ai lsat?

35. Iar unii din cei ce stau acolo

auzind, ziceau: iat, pre Ilie strig.

36. i alergând unul i umplând

20. Mat. 27, 31.
22. Ioan 19, 17, 24; Ps. 21, 20.

28. Is. 53, 12. 30. Lucâ 23, 35.

34, Ps. 21, 2; Mat 27, 46.

36. Ps. 68, 22; Ioan 19, 29 sq.
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un burete de oel i punându'l în-

fr'o trestie, îl adpâpre el, zicând:
lsai s vedem, au venî-va llie sâ'l

pogoare pre el?

37. Iar Iisus slrigând cu glas mare,
i-au dai Duhul.

38. i catapeteasma bisericei s'a

rupt în dou, de sus pân jos.

39. i vzând sutaui, cel ce sîâ

în preajma lui, c aa strigând i-au
dat Duhul, a zis: cu adevrat, omul
acesta Fiu al lui Dumnezeu a fost.

40 i erau i muieri de departe
privind, între care erâ Mria Mag-
daiina i Mria muma lui lacov ce-

lui mic i a iui Iosî i Salomi,
41. Care i când erau în Galileea,

mergeau dup el i slujiau lui i
altele multe, care se suiser cu el

în Ierusalim.

42. i iat sear îcându-se, de
vreme ce erâ vineri, care este mai
înainte de sâmbt,

43. A venit Iosiî din Arimateea,
sfetnic cu bun chip, care i acela

erâ ateptând împria lui Dum-
nezeu, i îndrznind, a intrat la Pi-

laf i a cerut trupul Sui lisus.

44. Iar Pila! s'a mirat de au mu-
rii aâ curând; l chemând pre su-

taui, l-a întrebai pre dânsul de au
murit demult.

45. i înelegând dela sutau!, a

druit lui losif trupul.

46. i cumprând giulgiu i po-
gorîndu'l pre el, l-a înfurat cu
giulgiul i l-a pus în mormânt, care
erâ spat în piatr, i a prvlit o

piatr pre ua mormântului.
47. Iar Mria Magdatina i Mria

lui Iosî priviau unde îl pun.

CAP. 16.

Învierea lui Hristos. El se arat Uce-

nicilor, înlarea lui la cer.

i dac a trecut sâmbta, Mria
Magdalina i Mria lui lacov i

Salomi au cumprat mirezme ca s
mearg s'l ung pre el.

2. i foarte de diminea, întru

una a sâmbetelor, au venit la mor-
mânt, rsrind soarele.

3. i ziceâ una ctre alta : cine

40- Mat 27, 55; Luc 23; 49.

42. Mat. 27, 57 sq. Luc 23, 50 sq; Ioan
19, 38 sq. 47. Luc 23, 55.

1. Mat. 2S, 1 qi Luc. 24, 1 sq,

va prvli nou piatra de pre ua
mormântului?

4. i cutând au vzut piatra pr-
vlit, c erâ mare foarte.

5. i intrând în mormânt, au v-
zut pre un tânr ezând deadreapta
îmbrcat în vemânt alb, is'auspi-
rnântat.

6. iar el au zis lor: nu v spi-
mântai; pre iisus cutai, Nazari-
neanul cei rstignit ; s'au sculat, nu
este aici, iat locul unde l-au pus
pre el.

7. Deci mergei de spunei uce-

nicilor lui i lui Petru, c va merge
mai 'nainte de voi în Galileea, acolo
îi vei vedeâ pre el, precum au zis

vou.
8. i ieind, au fugit dela mor-

mânt, c erau cuprinse de cutre-

mur i de spaim, l nimnui nimic
n'au spus, c se temeau.

9. Iar dup ce au înviat lisus, di-

mineaa, în ziua cea dintâiu a spt-
mânei, s'au artat întâiu Mriei Mag-
dalinci, dintru care scosese apte
draci.

10. Aceea mergând a vestit ceior

ce fuseser cu el, care plângeau i
se fânguiau.

11. i aceia auzind c este viu

i a fost vzut de dânsa, n'au crezut.

12. Dup aceea s'au artat înlr'ait

chip la doi dintre dânii, cari mer-
geau la o arin.

13. i aceia mergând, au spus
celorlali, darnici pre aceia nu i au
crezut.

14. Iar dup aceea ezând ei, cei

unsprezece, ii s'au artat, i au im-
putat necredinei lor i împietrirei

inimei, cci ceior ce l-au vzut pre

el c au înviat, n'au crezut.

15. i au zis lor: mergei în toat
îumea i propoveduii evanghelia la

toat zidirea.

16. Cel ce va crede i se va bo-

teza, se va mântui; iar ce! ce nu
va crede, se va osândi.

17. i celor ce vor crede, aceste

semne vor urmâ: întru numele meu
draci vor scoate, în limbi nou vor
gri,

18. erpi vor luâ, i de vor beâ
cevâ de moarte, nu'i va vtma pre

5. Ioan 20, ii, 12.

7. Mat. 26, 32.

12. Luc, 24, 13 sq,
14. Luc. 24, 36; Ioan 20, 19; 1 Cor. 15, 5sq.
17. Fapt; 16, 13; 2, 4, 11; 10, 46.

18. Luc. 1Q, 19, Fapt. 28, 5 sq.
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ci; pre bolnavi mâinile îi vor pune,
i bine le va îi.

19. Deci Domnul, ^up ce aii grii
cu dânii, r s'âu înlat ia cer i au
ezut deadreapta lui Dumnezeu.

19. Luc^T:*, 51; Fapt. 1, 9; 1 Tim. 3, ie,

20. Iar ei ieind, au propoveduit
prefutindenea, Domnul împreun lu-

crând i cuvântul adeverindu'i prin

semnele ce urmau, Amin.

20. Fapt. 3> 16; 14, 3; Evr. 2, 4.

-=oo~

SFÂNTA EVANGHELIE
DELA

CAP. 1.

Naterea lui Joan Boteztorul. Buna-
Vesiitc. închinciunea Mariet la Eli-

savel ft cântarea ei. Dezlegarea Umbri
lui Zaharia si 'brorocia lui.

e vreme ce mulji s'au a-

pucat a alctui povestire

pen!ni lucrurile cele ce au
îost adeverite îniru noi,

2. Precum au dat nou
cei ce dintru începui au îost sin-

guri vztori i siujiiori cuvântului.
3. PSnitU-mi-s'a i inie, urmând

toate dîntâiu cu deamSrunîul, pre
rând a scrie {ie, puternice. Teoîile.

4. C« s cunoti întrirea cuvin-
telor de care le-ai mvfai.

5. Fost-a în zilele lui Irod, împ-
ratul ludeei, un preot oarecare a-

nume Zaharia, din rândul preoiei
lui Avia, i femeia lui din fetele lui

Âaron, i numele ei Elisavef.

6. i erau drepi amândoi înaintea

lui Dumnezeu, umblând întru foaie

poruncile i îndreptrile Domnului,
fr prihan.

7. i n'aveau ei feciori, peniruc
Eiisavet er stearp, i amândoi e-

rau btrâni în. zilele lor.

8. i a îost când ? slujit el, în

rândul sptamânei sale, înaintea lui

Dumnezeu.
9. Dup obiceiul preoiei, i s'a în-

tâmplat a tmâiâ, intrând în bise-

rica Domnului.

1, 2. Evr . 2,.?; 1 Joan 1, 1.

3. Fapt. 1,1,
5. Mat. 2, l; 1 Parai. 24, 10.

6, iOV 1, 1, 8. 9. E. 30, 7.

10. i toat mulimea norodului
era rugându-se afar, în vremea
imâierei.

11. i i s'a artatului îngerul Dom-
nului, stând deadrespia altarului i-
mâierei.

12. i s'a spimântâf Zaharia v-
zândn'l, ei fric a czut preste dân-
sul.

13. Iar îngerul a #s ctre dânsul:

nu te teme, Zaharia, c s'a auzit

rugciuriea ta, i femeia ta Eiisa-

vet va natee tiu i vei chema nu-
mele lui: loan.

,J

14. i va îi ie bucurie i veselie,

i muli de naterea lui se vor bu-
cur.

15. C va fi mare înaintea Dom-
nului, l vin i sichera nu va beâ,

i e va umpîeâ de Duh Sfânt, înc
din pântecele maicsi sale.

16. i pre muli din fiii lui Isrsilva

întoarce- Îs Domnul Dumnezeul ior.

17. i -el va merge înaintea iui cu
duhul i cu puterea lui ÎHe, ca s
întoarc inimile prinilor spre fii

i pre cei neasculttori îniru îne-
lepciunea drepilor; s gteasc
Domnului norod mai înainte gtit.

18. i a zis Zaharia ctre înger:

din ce voiu cunoate aceasta? C
eu sunt btrân i femeia mea tre-

cut în zilele sale.

19. i rspunzând îngerul, a zis

iui: eu sunt Gavriil, cela ce stau

10. Lev. 16, 17; 131 hnp. 7, 12.

12. Jud. î3, 6, 20; Dan. 10, 7.

13. Fapt 10, 31.

17. Mal. 4, 5. 18. Fac. 17, 17.

19. Dan. 8, 16 i 9, 21; III Imp. 17, 1; Ps.

102, 21 ; Hpoc. 7, 11.
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înaintea lui Dumnezeii, i sunt tri-

mis a gri ctre line i a vesti ie
acestea.

20. i iat, vei fi tcând; i ne-
putând a gri pân în ziua când
vor îi acestea, penfruc n'ai crezut

cuvintelor mele, care se vor împlini
la vremea lor.

21. i atept norodul pre Zaharia
i se mir c zbovi â el în biseric.

22. i ieind, nu puteâ s gria-
sc lor, i au cunoscuf ei c ve-

dere a vzut în biseric, ca" le fceâ
semn cu mâna, i a rmas mut.

23. i a fesî dac s'au umplut
zilele slujbei lui, s'a dus la casa sa.

24. îar dup zilele acelea, a în-

grecat Elisavef muierea lui, i s'a

tinuit pre sine în cinci luni, zicând:
25. C aâ au fcut mie Domnul

în zilele în care au socotit s ia o-

cara mea dintre oameni.
26. l<?r în luna a asea, trimis

au fost îngerul Gavriil de!a Dumne-
zeu în cetatea Oalileei, crei numele
era Nazaret,

. 27.- La- .fecioar logodit cu br-
bat, crui numele losif, din casa iui

David; i numele fecioarei: Mariam.
28. i intrând îngerul la dânsa,

a zis: bucurU-le ceeoce eti plin de
dar, Domnul este cu tine, binecu-
vântat eti tu între femei.

29. Iar ea vzând s'a spimântat
de cuvântul lui, i cuget în ce chip

va fi închinarea aceasta.

30. i a zis ei îngerul: nu te terne

Mariam, c ai aflat Dar la Dumnezeu.
31. i iat vei zmisli în pântece,

i vei nate fiu, i vei chem nu-

mele lui Iisus.

32. Acesla va fi mare, i Fiul ce-

lui de sus se va chemâ; i'! va dâ
Iul Domnul Dumnezeu scaunul lui

David tatl lui,

33. i va împrai presfe casa lui

lacov în veci, i împriei iui nu
va ii sfârit.

34. i a zis Mariam ctre înger:

cum va fi aceasta, de vreme ce de
brbat nu tiu?

35. i rspunzând îngerul, a zis

ei: Duhul Sfânt se va pogorî preste

tine, i puterea celui de sus te va
umbri; pentru aceasta i Sfântul zz

27. Lucâ 2, 5; Mat. 1, î8 sq.

31. Is. 7, 14; Mat l, 21.

32. Is. 9, 7; 2 împ. 7, 12.

33. Dan. 4, 31 i 7. 14; Mib, 4, 7.

35. Mat. 1, 18, 20; Dan. % 24.

se va nate din tine, se va chem
Fiul lui Dumnezeu.

, 36. i iat Elisavef rudenia ta, i
acela a zmislit fiu la blrâneele ei,

i a asea lun este ei aceasta, ce-

lei ce se chem stearp.
37. C ia Dumnezeu nici un cu-

vânt nu este cu neputin.
38. i a zis Mariam: iat roaba

Domnului; fie mie dup cuvântul

tu. i s'a dus dda dânsa îngerul.

39. i sculândii se Mariam în zi-

lele acelea, mers-a îb munte cu de-

grsb, în cetatea Iudei.

40. i a intrai în casa Zahâriei

i s'a închinai Elisavetei.

41. i a fost când a auzit Etia-

vet închinciunea Manei, sltat-a

pruncul în pântecele ei; i s'a um-
plut de Duh Sfânf Elisavef,

42. i a strigat cu glas mare i
a zis: binecuvântat eti tu între fe-

mei, i binecuvântat tste rodiul pâh-
fecelui tu.

43. i de unde mie aceasta, ca

si vie Maica Domnului meu la mine?
44. C fal, cum fu glasul închi-

nrei tale întru urechile mele, si-
fat-2 pruncul cu bucurie în ''pânte-

cele meu. r

45. i fericit este ceea ce a cre-

zul c va fi svârire celor zise ei

dela Domnul.
46. i a zis Mariam :

47. Mrete sufletul meu pre Dom-
nul, i s'a bucurai duhul meu de
Dumnezeu Mântuitorul.meu;

48. C au cutat spre smerenia
roabei sale. C iat, de acum m
vor ferici foaie neamurile

;

49. C mi-au fcut mie mrire cel

puternic, i sfânt numele lui,

50. i milai lui în neam i în neam
spre cei ce se tem de el.

51. Fcui-au trie cu braul su,
risipit au pre cei mândri cu cugetul

inimei lor.

52. Pogorît-au pre cei puternici de
pre scaune, i au înlat pre cei

smerii.
53. Pre cei flmânzi i-au umplut

de bunti, i pre cei bogai i-au

scos afar deeri.
54. Luat au pre îsrail sluga sa, ca

s pomeniasc mita;

36. Is. 54, 6. 37. Lucâ 13, 27; Fac. 18, 14;

îov. 42, 2; Ier. 32, 17, 27; Zab. 8, 6; Rom.
4 21. 39. Isus Nav. 21, 11.

St-. Is. 31, 9. 52. Ps. 32, 5.

53. I Imp. 2, 5; Ps. 33, Îl.
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55. Precum au grit cfre prinii
notri', lui Avraam i seminiei iui

pân în veac.

56. i a rmas Marism împreun
cu dânsa ca la frei iuni, i s'a în-

tors la casa sa.

57. Iar Elisavetei i s'a împlinit

vremea s nasc, i a nscu! fiu;

58. i au auzit cei ce locuiau îm-
prejur i rudeniile ei, câ au mrit
Domnul mila sa cu dânsa, i se bu-
curau împreun cu dânsa

59. i a fost în ziua a opta, au
venit s taie împrejur pruncul; i'i

chemau pre numele tatlui lui: Za-
haria.

60. i rspunzând muma lui, a

zis: nu, ci se va chema loan.

61. i au zis ctre dânsa, c ni-

meni nu este înîru rudenia ta, care
s se cheme cu numele acesta.

62. i au fcut semn tatlui lui,

cum ai vrea s'l cheme pre dânsul.
63. i cerând el panahid a scris,

zicând: loan va îi numele lui. i
s'au mirat toi.

64. i 'i s'a deschis gura lut îndat,
i limba lui, i griâ, ludând pre
Dumnezeu.

65. t s'a îcut fric preste toi cei

ce locuiau împrejurul lor; i întru

toat laturea de prin munii Iudei

s'au vestit toate cuvintele acestea.
66. i au pus toi cei ce auziau

în inima lor, zicând : oare ce va s
fie pruncul acesta? i mâna Dom
nului erâ cu dânsul.

67. i Zaharia tatl lui s'a umplut
de Duh Sfânt i a prorocit, zicând:

68. Bine este cuvântat Domnul
Dumnezeul lui îsrail, c au cercetat

i au fcut rscumprare norodului
su,

69. i au ridicat corn de mântuire
nou, în casa iui David slugei sale;

70. Precum au grit prin gura sfin-

ilor celor din veac proroci ai lui.

71. Mântuire de vrjmaii notri,
i din mâna tuturor celor ce ne ursc
pre noi

;

72. S fac mil cu prinii notri
i s'i aduc aminte de legtura
lui cea sfânt,

73. De jurmântul care s'au jurat

ctre Avraam printele nostru;

55. Fac. 17, 7, 19.

58. Is. 41, 5 59. Fac. 17, 12; Lev. 12, 3.

66. Is. 1, 3 i 3, 22.

68. Ps. 103, 13 si 73, 13. 69' Ps, 103, 17.

70 Ier. 23, 6; Fâpt. 3, 21.

73. Fac. 22, 16.

j

74. S ne dea n.pu, fr de fric,

i din mâinile vrjmailor notri izb-
vindu-ne.

75 S'i slujim lui întru sfinenie
i înîru dreptate, înaintea lui în toate

zilele vietei noastre.

76. i tu, pruncuîe, proroc celui

prea Înalt le vei chema, c vei merge
înaintea feei Comnuiui s gteti
cile lui;

|

77. Ca s dai cunotina mânlu-

j
irei norodului lui întru iertarea p-
catelor lor,

78. Pentru milostivirea milei Dum-
nezeului. noshu, în care ne-au cer-

cetat pre noi rsritul din înlime,
j

79. Ca s lumineze celor ce e-
|
deau întru înlunerec i în umbra

i morei. sS. îndrepteze picioarele noa-
stre în calea pcei.

80. Iar pruncul creteâ i se în-

tri â cu duhul, i a fost în pustie

pân în ziua artrei lui cfre Israii.

C AP. 2.

Naterea lui Hristos. îngerii vestesc

pstorilor Naterea lui. Aducerea lui

UsHS în Biseric. Simeon i Ana. lisus

în Biseric întrebându-se. cu dasclii
legei.

vi a fost în zilele acelea, ieit a

Vporunc deîa Chesarul Avgust, s
se scrie toat lumea.

2. Aceast scrisoare întâiu s'a

j

fcut, domnind în Siria, Chirineu.

j
3. i mergeau toi s se scrie,

j
fiecare în cetatea sa.

i

4. i s'a suit i losiî din Galileea,

|

din cetatea Nazaret la Iudeea, în ce-

I fatea lui David, care se chiam Vi-

j
tleem, pentruc erâ el din casa i
din seminia iui David,

5. S se scrie cu Mariam, cea

logodn lui femeie, fiind greâ.

6. i a fost când erau ei acolo,

s'au umplut zilele ca s nasc ea.

7. i a nscut pre fiul su cel

întâiu nscut i 1-a înfat pre dân-
sul i i-a culcat în iesle, pentruc
nu aveau ei loc ia gazd.

8. i pstori erau înlr'aceea l-
ture pelrecând i pzind streji de
noapte împrejurul turmei lor.

74. Iar. 31, 33. 75. Colas. î, 22,

76. Mal, 3, 1; Mat. 3, 3 i 11, 9.

77. Ier 31. 34.

78. Mal. 4, 2; Zab. 3, 9; 6, 12.

79. Is. 9 2.

2. 4. Mib.' 5, 2 sq; Mat 2, 6.

7. Mat. 1, 24.
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9. i iai îngerul Domnului a st-
tut înaintea lor, i slava Domnului
a strlucit împrejurul îor, i s'au

înfricoat cu fric mare.
10. i le-a zis lor îngerul: nu v

teme|i," c iat vestesc vou bucu-
rie mare, care va fi la tot norodul,

1 1 C s'au nscut vou astzi Mân-
tuitor, care este Hristos Domnul, în

cetatea Iui David.
12. i acesta va fi vou semn:

aîiâ-veji un prunc înfat, culcat în

iesle.

13 i îndat s'a fcut împreu-
n cu îngerul, mulime de oaste ce-

reasc, ludând pre Dumnezeu i
zicând:

14. Slav lui Dumnezeu întru cei

de sus i pre pmânt pace, între

oameni bunvoire.
15. i a fost dac s'au dus dela

dânii îngerii Ia cer i pstorii au
zis unii ctre alii: s mergem dar
pân la Vitieem i s vedem cuvân-
tul acesta ce s'a fcut, care Dom-
nul au artat nou.

16. i au veni! degrab i au a-

Hat pre Mariam i pre îosiî i prun-
cul culcat în iesle.

17. i vzând au spus pentru cu-

vântul ce se grise lor pruncul
acesta.

18. i toi cei ce au auzit s'au

mirat de cele ce s'au zis de pstori
ctre dânii,

19. Iar Mariam pziâ toate cuvintele

acelea, punându-ie întru inima sa,

20. i s'au întors pstorii, sl-
vind i" ludând pre Dumnezeu de
toate cele ce au auzit i au vzut,
precum s'au zis ctre dânii.

21. i când s'au umplut opt zile,

ca s'l laie pre el împreju r
, s'a che-

mat numele lui: Iisus, care s'a nu-

mit de înger mai 'nainte de a se

zmisiî el în pântece.

22. i când s'au umplu! zilele cu-

r|irei ei, dup legea lui Moisî, l-au

suit pre el în Ierusalim, ca s'l pun
înaintea Domnuiui,

23. Precum este scris în legea

Domnului: toat partea brbteasc
ce deschide pântecele, sfânt Dom-
nului se va chema;

24. i ca s dea jertf, dup ceea

13. Ps. 102, 20, 21.

14. Is. 57, 19; Efes. 2, 14.

21. Fac. 17, 12; Lev. 12, 3; Luc. 1, 31,

22. Lev. 12, 4. 23. E. 13, 2.

24. Lev. 12, 8.

ce s'a zis în legea Domnului, o pe-
reche de iurlureie, sau doi pui de
porumb.

25. i iat, era un om în Ierusa-
lim anume Simeon, i omul acela
er drept i temtor de Dumnezeu,
ateptând mângâierea lui Israiî i
Duh Sfânt era preste dânsul.

26. i erâ lui fgduit dela Du-
hul Sfânt s nu vaz moartea pân
ce va vedea pre Hrislosul Domnului.

27. i a venit cu Duhul în bise-

ric, când au adus înluutru prin-
ii pre lisus pruncul, ca s fac ei

dup obiceiul legei pentru ci.

28. i acela 1-a luat pre dânsul
în braele sale i bine a cuvântat
pre Dumnezeu i a zis:

29. Acum slobozeti pre robul tu
Stpâne, dup cuvântul tu în pace;

30. C vzur ochii mei mântui-
rea ta,

31. Care o ai gtit înaintea feei

tuturor noroadelor;

|
32. Lumin spre descoperirea neâ-

î snuriior i slava norodului tu Israiî.

I 33 i erâ îosif i muma lui mi-

I

rându-se de cele ce se griau pen-
i îru dânsul.
' 34. i i-a binecuvântat pre dânii
Simeon, i a zis ctre Mariam mu-
ma lui: iat, acesta este pus spre
cderea i scularea a multora întru

Israil, i spre semnul cruia i se
va zice împrotiv.

35. i prin însu sufletul tu va
trece sabie, ca s descopere dela

multe inimi cugetele.

36 i erâ Ana prorocit, fata lui

Fanuil, din neamul Iui Asir. Acea-
sta îmbtrânise în zile multe, care

trise cu brbatul su apte ani din

fecioria sa.

37. i aceasta a fost vduv ca

îa optzeci i patru de ani, care nu
se deprtâ dela biseric, cu posturi

i CU rugciuni Slujind lui Dumne-
zeu ziua i noaptea;

38. i aceea într'acel ceas venind
se mrturisiâ Domnului i gria pen-

tru dânsul tuturor celor ce atep-
tau mântuire în Ierusalim.

39. i dup ce au svârii ei toate

dup legea Domnului, s'au întors

în Qalileea, în cetatea lor Nazarcl.

40. Iar pruncul creteâ i se în-

triâ cu Duhul, umptându-se de în-

32. Isaia 42, 6.

34. Is. 8, 14; Rom. 9, 33; 1 Petr. 2, 7.

37. 1 Imp. 1, 22; 1 Tim. 5, 5.
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{elepciune; i Darul lui Dumnezeu
eiâ preste dânsul

41. i se duceau prinii lui în

fiecare an în Ierusalim, îa prasni-

cul patilor.

42. i când au fost de doispre-
zece ani, suindu-se ei în Ierusalim
dup obiceiul praznicului,

43 i sfârind zilele, când s'au

întors ci, au rmas îisus pruncul

în Ierusalim, i n'au tiut Iosiî i
muma lui.

44. i socotind c este el cu alte

sofii, au venii cale de o zi. i S-au

cutat pre el prin rudenii i prin

cunoscui,
45. i neaflându'i, s'au întors în

Ierusalim, cufându l pre el.

46. i a îost dup trei ziie l-au

aflat în biserica, ezând în mijlo-

cul dasclilor, asculiându'i i în-

irebându'i pre ei.

47. i se minunau toi, cei ce'!

auziau' pre dânsul, de priceperea i
de rspunsurile lui,

48. i vzându'i pre el, s'au spi*
mritat i a zis ctre el muma lui:

fiule, cci ai fcui nou aâ? lata,

tatl tu i eu dorindu-ie ie cutam,
49. i au zis ctre dânii; ce este

c m cuta{i? Au n^aji tiu! c în-

tru cele ce suni ale latiui meu se
cade mie s fiu?

50. i ei n'au îneles graiul care
au grit lor.

51. i s'au pogorî! împreun cu
dânii -i au venit în Nazaret i er
supunându se lor. Iar muma lui pziâ
toate graiurile acestea în inima sa.

52. i lisus sporiâ cu înelepciu-
nea i cu vârsta i cuDaruî Ia Dum-
nezeu i la oameni.

CAP. 3-

Propoveduirea lui Ioan i mrturia lui

despre Hristos. Botezul lui Hristos i
pov&siirea neamului su.

Iar în anul al cincisprezecelea al

împr{iei lui Tiberi.e Chesarului
domnind Pilaf din Pont în îudeea
i Irod stpânind a patra parte pre
Galileea, iar Filip fratele lui, stpâ-
nind a patra parte pre Huria i pre

iaturea Trahoniei, i Lisanie a pa-
tra parte stpânind pre Âvilinia;

41. E. 34, 23; H doua Lege 16, 16.

47. Mat. 7, 21; Marc. 1, 22; Ioan 7, 46.

52. l Imp. 2, 27.

2. fu zilele Arhiereilor Ana i Ca-
iafa, fost- a cuvântul; lui Dumnezeu
calre îoan fiul Zaîjarlei în pustie.

3. i a venit în, toat iaturea Ior-

danului, propovduind botezul po-

cirifei întru iertarea pcatelor;
4. Precum este scris în cartea cu-

vintelor Isaiei prorocului, care zice:

Qiasul celui ce strig în pustie

:

giii calea Domnului, drepte facei
crrile iui.

5. Toat valea se va umplea, i
tot muntele i mgura se va smeri;

i vor fi cele strâmbe drepte, i cele

coluroase ci netede;
6. i va vedea fot trupul mântui-

rea iui Dumnezeu.
7. Deci zicea noroadelor celor ce

mergeau s se boteze dela el: pui

de npârci, cine v'a artat vou cs

sS fugii de mânia ceea ceva s fie?

8. Facei dar roduri vrednice de
pocin}, i nu începei a zice întru

voi: tat avem pre Avraam; c zic

vou, c poate Dumnezeu i din

pieiriie acestea s ridice fii tui A-

9. C iat i securea ia rdcina
pomilor zace; deci, tot pomui care

nu face road bun se taie i în foc

se arunc.
10. i'î întrebau pre el noroadele,

zicând^ dar ce vom face?
11. nspunzând, zicea lor: ceî ce

are dou haine, s deâ celui ce

n'are; i cel ce are bucate, aseme-
nea s fac.

12. i au venit i vameii se
boteze dela dânsul, i au zis ctre
el: Invjlorule, cc vom face?

13. iar el a zis ctre dânii : ni-

mic mai mult decât este rânduit
voua, s nu facei. ,

Î4. i'î întrebau i ostaii, zicând:
i noi ce vom face? i a zis ctre
dânii: pre nimeni s nu asuprii,
nici s clevetii, i s v îndestu-
lai cu Idile voastre.

... 15. Iar ateptând norodul i cu-

getând toi întru inimele sale de
Ioan, ca nu cumvâ el s fie Hristos,

16. Rspuns-a Ioan tuturor, zi-

când: eu cu ap v botez pre voi;

dar vine cel mai tare decât mine,
cruia nu sunt vrednic a'i dezleg
cureaua încltminfeior lui. Acesta
va boteza pre voi cu Duhuî Sfânt
i cu foc ;

3. 3. Mat. 3, 1; Marc. 1, 4; Joan t, 6.

4. la- 40, 3. 6. Is. 52, 10. 7 Mat. 3, 7 sq.
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17. A crui lopata este în mâna
lui, i va curji aria sa, si va adunâ*
grâul în jiinija sa, iar plevele le va
arde cu focul nestins.

18. Multe înc i altele binevestiâ
norodului, mângâindu'l.

19. Iar irod, cel a patra parte st-
pânilor, mustrat fiind 'de ei, p«nfru
îrodiada muierea îr|ine-su„i pen-

tru toate relele care a fcut irod,

20. A adaus i aceasta preste toate,

i a închis pre loan în temni.
21. i a fost dac.; s'a botezat tot

norodul, i lisus -bptezându-e i
rugându-se, s'a deschis cerul,

22. i s'au pogorît Duhul Sfânt cu
chip trupesc, cam porumb, preste

dânsul; i glas««tdwi cer s'a fcut,
zicând: tu eti Fiul meu cel iubit,

întru tine bine am voit.

23. i acest !isus era ca de trei

zeci de ani începând, fiind (precum
se socoiiâ) fiul lui îosiî, al lui IU,

24. Al tui Matât, ai lui Levî, al lui

MeîM, al lui lanâ, al lui losif,

25. Al lui Matatîa, al iui Am6s, a!

lui Nadiru al lui Eslî, aî lui Nanghe,
26. Al lui Maât, al lui Matatîa, ai

lui Semefî, al: tui îosif, al lui Iuda,

27. Al lui Ioana, al lui Ris, ai

lui Zorovâvel, mI Iui Salafiîl, al lui

Nirf,

28. Al lui MeM, ai lui Adf, aî Iui

Cosâm, al lui Elrnodâm, al lui Ir
;

29. Al lui; îosî, al lui Eli£zer, al

lui iorîm, al lui Matât, al lui Levî,

30. Al Iui Simedn, ai lui Iuda, aî

lui losîî, al lui Ionân, aî lui Elia-

chîm,
31. Al lui Meleâ, al lui Mainan,

al Iui Matatâ, al lui. NatâE; al Iui

David,
32. Al Iui lese, al lui Ovîd, aliui

Vooz, al lui Salmon, aî lui Naasorî,

33. Al lui Aminadâv, aî lui Aram,
al Iui Esrom, aî lui Farâs, al lui Iuda,

34. Al lui lacbv, ai lui îsaâc, al

lui Avraâin, al lui Tara, al lui Nahdr,
35. Al lui Sarâh, al iui Ragâv, ai

lui Falec, al lui Ever, al lui Salâ.

36. Al lui Cainân, aî lui Arfaxâd,

al lui Sim, al lui N5e, al lui Lâmeh.
37. Al lui Maiusaîâ, al lui En6h,

al lui îred, aî iui Maleleiî, ai lui

Cainân.
38. Al lui Ends, al lui Sit, al lui

Adam, al lui Dumnezeu.

20. Mat. 11, 2, 21. Mat. 3, 16; Marc. 1, 10;

loan 1, 32. 22. Luca 9, 35. 31. 2 Imp. 5, 14.

32. Rut. 4, 22. 33. Fac. 29, 35.

CAP.4. : •
• .

Postul i isptirea lui lisus. El- 'în-

va îfi sinagoga. Este ameninat de

. Iudei,-. Vindec felurile, boule.

|
ar lisus plin de Duhul Sfânt s'au

Llnlcrs dela Iordan, i s'au dus de
Duhul în pustie.

2. Patruzeci de zile ispifindu-se

de diavolul. i ifau mâncat nimic în

zilele acelea. i sfârindu-se ele, mai
pre urm au flmânzit.

3. i a zis iui dtâvohal : de eti
Fiul lui Dumnezeu, zi pietrei ace-
steea s se fac pâine.

4. i au rspuns lisus ctre el, zi-

când : scris este. c nu numai cu
pâine va tri omul, ci cu tot graiul

Iui Dumnezeu.
5. i suindu'l pre el diavolul în-

fr'un munte înalt, i-a artat Iul toaîe

împriile lumei, într'o clipeal de
vreme.

6. i i-a zis lui diavolul: fie voiu
dâ stpânirea aceasta toat i slava
lor, c mie este dat, i ori cruia
voesc o dau pre ea.

7. Deci, tu de te vei închin îna-

intea mea, va fl a ta toatâ.

8. i rspunzând lisus, au zis lui :

mergi înapoia mea, satâno, c scris

este: Domnului Dumnezeului tu s
te închini, i lui unuia s 1

! slujeti.

u. i î-a dus pre el în Ierusalim
i 1-a pus pre dânsul pre aripa bi-

sericei, i i-a zis lui : de eti Fiul

lui Dumnezeu, arunc te pre sinei
de aici jos,

10. G scris este, c îngerilor si
va porunci pentru tine, ca's te p-
ziasc;

11. i pre mâini te voi ridic; ca
s nu'i împiedeci de piatr picio-

rul tu. '

A
12. i rspunzând lisus, au.zis

iul, c s'a "zis :' si nu ispiteti pre

Domnul Dumrtezeul lu.^
13. i sfrind diavolul toat is-

pita, a fugit
tf

de1a dânsul pân ia o

vreme.
14. i s'2 întors lisus întru pu-

terea Duhului în Galileea, i vestea
a ieit despre el în toat laturea

aceea.

4. 1. Mat. 4. 3 sq; Marc. 1, 12 sq.
4. H doua Lege 8, 3. 5. Mat. 4, 8.

8. H doua Lege 6, 13.

10. Ps. 90, îl.

12. n doua Leg. 6, 16-

14 Mat. 4, 12} Marc. 1, 14.
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15. i el înv(â în sinagogurile
j

lor, slvinduse de loji.
J

16. i au venii în Nâzaref, unde i

erâ crescu!, i au intrat dup obi-
j

ceiul su în ziua sâmbetei în sina-
\

gog, i s'au sculat s cileasc.
17. i i s'a dat lui cartea lsaiei

prorocului. i deschizând cartea, a

aflat locul unde erâ scris:

18. Duhul Domnului preste mine,
pentru care m'au uns bine a vesti

sracilor; m'au trimis a lmduipre
cei zdrobii la inim, a propoveduî
robilor iertare i orbilor vedere, a

slobozi pre cei sfrâmai, întru uu-
rare,

19. A propoveduî anul Domnului
primit.

20. i închizând cartea, o au dat

slugei, i au ezut ; i ochii tuturor

din sinagog erau privind spre el.

21. i au început a zice ctre dân-
ii, c astzi s'a plinit scriptura a-

ceasta întru urechile voastre.

22. i loti îi mrturiseau pre el,

i se mirau de cuvintele darului care
ieiau din gura lui. i ziceau : au
nu este acesta feciorul lui Iosif?

23. i au zis ctre ei : cu adev-
rat vei zice mie pilda aceasta : doî-

torule, vindic-te pre sinei; câte am
auzit c s'au fcut în Capernaum,
f i aici în patria ta.

24. i au zis : amin gresc vou,
c nici un proroc nu este primit

în patria sa;
25. i înlr'adevr gresc vou

:

multe vduve erau în zilele lui liie

în lsrail, când s'a încuiat cerul trei

ani i ase luni, cât s'a fcut foa-

mete mare preste tot pmântul.
26. i ctre nici una dintr'acelea

n'a fost trimis IHe, fr numai la

Sarepta Sidonului, la o muiere v-
duv.

: 27, i mul{i ieproi erau în zilele

lui Elises prorocului în lsrail, i nici

unul dintr'înii nu s'a cur{it, fr
numai Neeman Sirianul;

28. i s'au umplut loti de mânie
în sinagog, auzind acestea.

29. i sculându-se l-au scos pre
el afar din cetate, i l-au dus pre

el pân în sprinceana muntelui pre

care erâ zidit cetatea lor, ca s'l
arunce jos ;

16, Mat. 13, 53 sq; Marc. 6, l; Ncem. 8, 4 sq.
18. Îs. 61, 1.

23. Mat. 4, 13. 24. Ioan 4, 44.

25. 3 Imp. 17, 1, 9 i 18 1; Iac. 5, 17.

27. 4 Imp. 5, 14.

! 30. Iar el trecând prin mijlocul

[

lor, s'au dus.
i 31. i s'au pogorîf în Capernaum,
|
cetate a Galileei, i erâ învfându'i

i

pre ei sâmbta.
32. i se spimântau de înv-

tura lui, cci cu stpânire erâ cu-
vântul lui.

33. i în sinagog erâ un om,
care aveâ duh de drac necurat, i
a strigat cu glas mare,

34. Grind: ias, ce este nou i
ie lisuse N3zarineanule? Ai venit

s ne pierzi pre noi? Te tiu pre
tine cine eti : Sfântul lui Dumne-
zeu.

35. i l-au certat pre el lisus, grind:
taci; i iei dinttfînsul. i aruncân-
du'I pre el dracul în mijloc, a ieit

dintr'însul, nimic vtmându'l pre el.

36. i s'a fcut spaim peste loti,

i se întrebau între sine, zicând:
ce este cuvântul acesta? Cci, cu
stpânire i cu putere poruncete
duhurilor celor necurate i ies.

37. i se duceâ vestea de el în
tot locul cel de primprejur.

38. i sculându-se din sinagog,
au intrat în casa lui Simon. Iar soa-
cra lui Simon erâ cuprins de fri-

guri mari, i l-au rugai pre el pen-
tru dânsa.

39. i stând lâng ea, au certat

frigurile i o au lsat pre dânsa, i
îndat sculându-se, slujiâ lor.

40. i apunând soarele, loi câi
aveau bolnavi cu multe feluri de
boale, i-au adus pre ei ctre dânsul;
iar el pre fiecare din ei punându'i
mâinile, i-au tmduit pre ei.

41. i ieiau i draci din mul{i,

strigând i grind, c iu eti Hri-

stosul, Fiul lui Dumnezeu. i cer-

lându'i, nu'i lsâ pre dâniis gr-
iasc, cci îl tiau c el este Hristos.

42. Iar fcându-se ziu, ieind s'au

dus în loc pustiu, i noroadele c-
utau pre dânsul, i au venit pân
la dânsul, i'l ineau pre el ca s
nu se duc dela dânii.

43. i el au zis ctre ei: se cade
mie s* vestesc i altor cetji îm-
pria lui Dumnezeu, c spre a-

ceasta sunt trimis.

44. i erâ propoveduind în sina-

gogurile Galileei.

30. Ioan 8, 59.

31. Mat. 4, 13; Marc. 1, 21; Ioan 2, 12.

32. Mat. 7, 38 i 22, 23; Ioan 7. 46.

34. Luca I, 35; Marc. 1, 22.

38. Mat. 8, 14 sq. 40. Marc. 1, 32 sq.
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CAP. 5.

Minunata pescuire. Leprosul. Slbno-
gul. Levi vameul. Ospul lui lisus

cu vameii. Despre post.

Qi a fost când îl îmbulziâ pre el

ynorodul, ca s auz cuvântul lui

Dumnezeu, i el s!â lâng' iezerul

Ghenisaretului,

2. i au vzut dou corbii stând
lâng iezer; iar pescarii ieind dfn-

tr'însele, splau mrejele.

3. i intrând într'o corabie, care
er a lui Simon, I au rugat pre cl

s'o deprteze puin dela pmânt; i
ezând înv pre noroade din co-

rabie.

4. Iar dac au încetat a gri, au
zis ctre Simon: deprteaz-o la a-

dânc i aruncai mreiele voastre spre
vânarc

5. i rspunzând Simon, a zis lui:

Invtorule, toat noaptea ostenin-
du-ne, nitnic n'am prins, dar dup
cuvântul tu voiu arunc mreaja.

6. i cceasta îscând, au prins
mulime mult de pt>fi, i se rupea
mreaja lor.

7. i au fcut semn soiilor sale,

cari erau înfr'alt corabie, ca sa vin
i s le ajule lor. i au venit i au
umplut amândou corbiile, cât se
afundau ele.

8 Iar Simon Petru vzând, a c-
zut la picioarele lui lisus, grind:
iei dela mine, c om pctos sunt
Doamne.

9. C'l cuprinsese pre cl spaim,
i pre toi cei ce erau cu dânsul,

pentru vânares petilor pre cari

prinseser.
10. Aijderea i pre îacov i pre

Ioan, feciorii lui Zevsdci, cari erau
soii lui Simon. i au zis lisus c-
tre Simon: nu te teme, de acum vei

vârtâ oameni.
11. i scoând amândou cor-

biile la pmânt, lsând toate, au
mers dup dânsul

12. i a îost când erâ el într'una

din ceti, iat un om erâ plin de
lepr, i vzând pre lisus, a czut
pre faa sa, i s'a rugat lui, grind:
Doamne, de vei vreâ, poi s m
curâeti.

13. i tinzând mâna, s'au atins de
dânsul, zicând: voesc; curâjete-te.

5. /. Matcu 1, 16.

12. Mat. 8, 2; Matcu 1, 40 sq.

i îndat lepra s'a dus dela dânsul.

14. i el au poruncit lui, nimnui
s nu spue; ci mergi de te arat
pre sin^i preotului, i du pentru
curenia ta, precum a poruncii Moi-
sî, întru mrturie lor.

15. Iar cuvântul mai mult strb-
tea pentru dansul, i se adunau no-
roade multe ca s auz i sS se ta-

mduiasc dela dânsul de boalele
sale.

16. Iar c;l se duceâ în pustia i
se rug.

17. $i a fost înîr'una din zile. i
el erâ învând; i edeau Fariseii

i învtorii legei, cari veniser din

toate satele Galileei i ale ludcei

i ale Ierusalimului; i puterea Dom-
nului erâ spre a'i tmdi'î pre ei.

18. i iat, nite brbai purtând
în pat pre un om, care erâ slb-
nog, i cutau s'l duc pre e! în-

luntnt i s'l pun înaintea lui.

19 i neaflâud pre unde s'l duc,
pentru norod, suindu-se deasupra
acoperemântului, printre crmizi
l-au slobozit pre dânsul cn patul în

mijloc, înaintea lui lisus.

20. i vzând credina lor, au zis

lui : omule, iart- fi- se tie pcatele
taie.

21. i au început ?. cugeta Cr-
turarii i Fariseii, grind: cine es!e

acesta ce grete hule? Cine poate
s ierte pScaîelc, fr ntsmsi unui
Dumnezeu?

22. Lir cunoscând lisus gândurile
lor, rspunzând au zis ctre dânii:
ce gândii întru inimde voastre?

23. Ce este mai lesne a zice: iar-

i l-i-se ie pcatele tale, sau a zic-:

j
scoal i umbl?

|
24. Ci ca s tiji, c putere are

Fiul Omului pre pmânt a ieriâ p-
catele (au zis slbnogului): ie giS-

esc : scoal, i luând patul tu,
mergi la casa ta.

25. i îndat sculându-se îna-

intea lor, a luat patul pre care z-
ceâ i s'a dus la casa sa, slvind
pre Dumnezeu.

26. i spaim a cuprins pre toi,

i slviau pre Dumnezeu, i s'au

umplut de fric, grind: am vzut
lucruri minunate astzi.

27. i dup acestea a teit i au
vzut pre un vame, anume Levi,

14. Lcv. 14, 2. 16. Marcu 1. 35 sq.
18. Mat. 9, 2; Mavcu 2, 3. 21. is. 43, 25.

27. Mat. 9, 9; Maieu 2, 54.

Biblia 89.
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ezând la vam, i i-au zis lui: vino
dup mine.

28. i lsând toate, s'a sculat i
a mers dup dânsul.

!

29. i i-a fcut Levl lui osp
I

mare în casa sa. i er norod muU
de vamei i de alii, cari edeau i

cu ei.
J

30. i cârtiau Crturarii lor i Fa-
)

riscii ctre ucenicii lui, grind: pen-
fruce cu vameii i cu pctoii mân-
cai i bei ?

31. i rspunzând lisus au zis c-
tre ei: n'au trebuin de doîîor cei

sntoi, ci cei bolnavi.

32. Nu am venit s chem pr€ cei

drepi, ci pre cei pctoi la pocin.
33. Iar ei au zis ctre ei: pentru

|

ce ucenicii lui loan postesc adese i

ori i rugciuni fac, aijderea i ai

Fariseilor, iar ai ti mfinânc i
beau ?

34. Iar el au zis ctre dânii : au
doar putei pre fiii nunfei sâ'i fa-

cei s postiasc pân când este

mirele cu dânii ?

35. Dar vor venî zile, când se va
lua mirele deSa dânii, i atunci vor

|

postî înir'acele zile. i

38. i griâ i pild ctre dânii:
j

nimeni nu pune petec de hain nou
j

la hain veche; iar de nu, i pre cea
nou o rupe, i la cea v-zche nu se
potrivete petecul cel ce este dela

cea nou.
37. i nimeni nu pune vin nou în

foi vechi; iar de nu, va sparge vinul

cel nou pre foi, i el se va vrsa,
i toile vor pieri;

38. Ci vinul nou se cade s'l pun
în foi noul; i amândou se vor
inea.
39 i nimenea care bea de cel

vechiu, îndat voete de cel nou; c
zice: cei vechiu mai bun este.

CAP. 6.
Ucenicii rup spice sâmbta. Omul cu

mâna uscat. Chemarea Apostolilor. Fe-

ricirile. Iubirea de vrjmai. A nuju-
dec pe aproapele. Zidirea pe tetiteiie

buna.

Qi a fost înlr'o sâmbt, a doua
ydup cea dîntâiu, trecea el prin

semnturi i smulgeau ucenicii iui

spice i mâncau, frecându-le cu mâi-
nile.

.vj. Mat. 9, 14; Marca 2, 18.

6. t' Mat. 12, 1; Mavc. 2, 23.

2. Iar oarecari din Farisei ie-au

zis lor: ce facei care nu se cade
a face sâmbta?

3. i rspunzând lisus, au zis c-
tre dânii: nici aceasta n'ai cetit

ce a fcut David când a flmânzit
el i cei ce erau cu dânsul?

4. Cum a intrai în casa lui Dum-
nezeu i a luat pâinile punerei îna-

inte i a mâncat, i a dat i celor

ce erau cu el, care nu se cdea s
le mnânce, fr numai preoii?

5. i zicea lor: c Domn este Fiul

Omului i al sâmbetei.
6. i a fost i în alt sâmbt au

intrat el în sinagog i înva. i
er acolo un om a crui mâna cea
dreapt erâ uscat.

7. i îl pândiau pre el Crturarii
i Fariseii, de'l va vindeca sâmbiHa
ca s afle vin asupra lui.

8. Dar el tiâ gândurile lor, i au
zis omului care aveâ mâna uscat:
scoalâ-te i st! ?n mijloc. Iar tl

scuiându-se, a sttut.

9. Alunei au zis lisus ctre dân
ii: întrebâ-voiu pre voi: ce se c&dc
sâmbta, bine a face seu ru a face?

suflet a rnâniui sau a pierde?
10. i cutând spre toi acetia,

au zis lui: întinde'i mâna fa. iar el

a fcut aâ. i a venit mâna lui la

starea cea dintâiu, sntoas ca i
ceaîait.

11. Iar ei s'au umplut de nebu-
nie i vorbiau unul cu altui, ce ar

fi fiScut lui lisus.

12. i a fost în zilele acestea, au

i
ieit Sa munte s se roage, i toat

I

noaptea au petrecut întru rugciu-
nea lui Dumnezeu.

13. i când s'a fcut ziu, au che-

mat pre ucenicii si, i alegând din-

tre dânii doisprezece, pre cari i
apostoli i-au numit.

14. Pre Simon, pre care l-au i
numit Petru, i pre Andrei fratele

lui, pre Iacov i pre loan, pre Fi-

lip i pre Vartolpniei,

15. Pre Matei i pre Toma, pre

lacov al lui Aîfei i pre Simon ce

se chiam Zilotis,

16. Pre Iuda al lui Iacov i pre

luda Iscarioteanul, care s'a fcut i
! vânztor.

17. i pogorându-se cu dânii, au
sttut în loc es, i mulimea uce-

4. 1 Imp. 21, 6.

13. Luc. 9, 1; Mavc. 3, 13, sq.
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nicilor lui, i mulime rouit dc no-
rod din loaî ludeea i din Ierusa-

lim i de prc lâng marea Tirului

i a Sidonuîui, cari veniser s'l
asculte pre el i s se lmduiasc
de neputinele lor.

18. i cei -ce se chinuiau de du-
huri necurate i se vindecau.

19. i fot norodul culâ s se a-

ting de el, c putere ieiâ din ei,

i vindec pre toi.

20. i ei ridicându'i ochii si
spre ucenicii .lui, ziceâ: fericii sun-
tei sracilor, c a voastr este îm-
pria !ui Dumnezeu.

21. Fericii suntei cari flmânzii
acum, c v vei sturâ. Fericii

suntei cari plângei acum, c vei
râde.

22. Fericii vei îi când v vor urî

pre voi oamenii, i când v vor de-

spri pre voi t v vor ocrî, i
vor scoale numele vostru ca un ru
pentru Fiul Omului.

23. Sucurai-v într'acea zi i sl-
tai, c iat, plata voastr mult esfe

în ceruri; c într'acest chip fceau
prorocilor prinii lor.

24. ins vai vou bogailor, cv
luai mângâierea voastr.

25. Vai vou celor ce suntei s-
tui acum, c vei flmânzi. Vai vo-
u celor ce râdei acum, c vei
plânge i v vei lânguî.

26. Vai vou, când v vor zice

bine toi oamenii, c într'acest chip
tceau prorociior celor mincinoi
prinii lor.

27. Ci vou griesc, celor ce au-

zii: iubii pre vrjmaii votri, bine
iacei celor ce v ursc pre voi.

28. Binecuvântai pre cei ce v
blesfesrn pre voi, i v rugai pen-
tru cei ce v fac vou necaz.

29. Celui ce te bate pre fine pre-

ste o fa a obrazului, întoarce'i lui

i cealalt; i celui ce îi iâ haina,

nu'i opri lui i cmaa.
30. i tot celuia ce cere dela fine,

d'i; i dela cela ce îi iâ ale tale,

nu cere înapoi.

31. i precum voii ca s v fac
vou oamenii, i vot facei lor a-

ijderea.

32. i de iubii pre cei ce v iu-

17. Mavo. 3, 7 sq; Mat. 4, 24 sq.

24. Rmos 6, 1; iac. 5, i.

25. Is. 65, 13, 14.

30. A doua Leg. 15, 7.

31. Mat. 7, 12. 32. Mat. 5, 46.

bcsc pre voi, ce dar esfe vou? C
i pctoii iubesc pre cei ce îi iu-

besc pre dânii.
33. i de facei bine celor ce v

fac vou bine, ce dar este vou?
C i pctoii aceea fac.

34. i de dai împrumut eden- dela

cari ndjduii a luâ, ce dar este

vou? C i pctoii dau pcto-
ilor împrumut, ca s iâ întocmai.

35. Ci iubii pre vrjmaii votri,

i facei bine, i dai împrumu', ni-

mic ndjduind, i va îi plata voa-
str muMS, i vei fi fii ceiui prea
înalt; c eî esie bun spre cei ne-

mulfumifori i spre cei ri.
36. Deci, fii milostivi orecum i

Tatl vostru este milostiv.

37. Nu judecai, i nu v vei ju-

deca; nu osândii, i nu v vei o-

sândl; iertai, i vi se va ier'â;

38. Dai, i vi se va dâ vou
;

msur bun, îndesat i clfil i
pre deasupra vrsându-se vordâ în

sânul vostru; cci, cu aceea m-
sur cu care vei msur, se va
msur vou.
39 i le-au zis lor i pild : au

doar poate orb pre orb s pov-
uiasc? Au nu amândoi vor cdeâ
în groap?

41). Nu esfe ucenic mai pre sus
de dasclul sou; dar lot cel des-
vârit, va fi ca dasclul su.

41. i ce vezi tercul cel ce este

în ochiul fratelui .tu, iar bârna care

|
este în ochiul tu n'o simi?

|
42. Sau cum poi zice fratelui lu:

j

frate, las s scot tercul care tsle

|
în ochiul tu, însui nevzând bârna

j
care esfe în ochiul tu? Farnice,

j
scoate înfâiu bârna din ochiul tu,

i si atunci vei vedea s scoi lercul
cere este în ochiul fratelui tu.

43. C nu este pom bun, care face

road rea, nici pom ru, care face

road bun.
44. Câ fot pomul din road sa se

cunoate ; c nu adun smochine
din mrcini, nici din rug culeg

struguri.

45. Omul cel bun din vistieria cea
bun a inimei sale scoale ceie bune;
i omul cel ru din vistieria cea

34. Mat. 5, 43; Lev. 25, 35.

.Î5 Ps. 36, 26
36. E 34, 6; Ps. 102, 8, 13.

I 37. Rom. 2, 1. 38. Marc. 4, 24.

I 40. îoan 15, 30. 41. Mat. 7, 3,

j 45. Mat. 12, 35.
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rea a inimei sale scoale cele rele;

c din prisosina inirnei grSele
gura lui.

46. i ce m chemai : Doamne,
Doamne, i nu îaceji cele ce v zic ?

47. Toi ceîa ce vine ctre mine
i aude cuviniele mele i le îaa
pre ele, voiu arta vou cui este

asemenea.
48. Asemenea este omului ce'i

zidete cas, care a spat i a a-

dâncii i a pus temelia pr2 piatr;
i vrsare de ape fcându-se, a lo-

vit rîul în casa aceea, i nu o a

putu! clti pre ea, cci erâ înteme-
iat pre piatr.

49. Iar cela ce a auzit i n'a fcut,
asemenea esle omului care i-a zi-

dit casa sa pre pmânt fr de te-

melie, în care a lovit rîul i îndat
a czut, i s'a fcui sfrâmarea Ca-

sei aceea mare.

CAP. 7.

Vindecarea slugei SutauLui. Învierea

fiului vduvei din Nain. Trimiii lai

loan. Muierea cea pctoas. Pilda cu

cei doi daiornici.

xi dup ce au sfârit toate cuvintele

Ysaie întru auzul norodului, au in-

trat în Capernaurn.
2. Iar sluga unui suta fiind bol-

nav, vreâ s moar, care erâ la

dânsul de cinste.

3. i auzind de Iisus, a trimis Ia

dânsul btrâni ai Iudeilor, rugându'l
pre el ca s vin s mântuiasc
sluga lui.

4. Iar ei venind ctre Iisus, îl ru-

gau pre el cu deadinsul, zicând: c
este vrednic acela cruia vei dâ a-

ceasta;

5. Cci iubete neamul nostru, i
sinagoga el o a zidit nou.

6. Iar Iisus rnergeâ cu dânii. i
nefiind el departe de cas, a trimis

la dânsul sutauî prieteni, grind
lui: Doamne, nu te osteni; c nu
sunt vrednic ca s intri supt aco-
peremâniui meu;

7. Pentru aceea nici pre mine nu
m'am socotit a fi vrednic a veni
ctre tine, ci zî cu cuvântul, i se
va tmdui sluga mea.

8. C i eu sunt om rânduit supt
dreglorie, având supf sinemi shiji-

47. Rom 2, 13; Iac. 1, 22.

7. 2. Mat. 8, 5 sq.

lori, i zic acestuia: mergi, i merge;
i altuia: vino i vine; i slugei

melc: f aceasta i face.

9. Iar Iisus auzind acestea, s'au

minunat de el, i întorcându-se au
zis norodului, care rnergeâ dup
dânsul: grâesc vou, c nici întru

Israil n'am aflat atâta credin.
10. i întorcându-se trimiii acas,

au aflat pre sluga cea bolnav s-
ntoas.

11. i a fost dup acestea mergea
într'o cetate ce se chem Nain, i

I împreun cu dânsul mergeau uce-

j

nicii iui muli i norod mult.

j

12. Iar dac s'au apropiat ctre
poarta cet|ei, iat, scoteau pre un
mort, fiu unul nscut al maicei saie,

i aceea erâ vduv; i norod mult
din cetate erâ cu dânsa.

13, i vzând-o pre dânsa Dom-
nul, i s'au fcut mil de ea, i au
zis ei: nu plânge.

14. i apropiindu-se, s'au atins de

\
pat; iar cei ce îl duceau, au „sttut,

« i el au zis: tânrule, {ie gresc:

j
scoal-fe!

i 15. i a ezui drept mortul i a

începui a gri. i l-au dat pre ei

maicei lui.

16. i a luat fric pre ioji, i sl-
viau pre Dumnezeu, grind, c pro-

roc marc s'a sculat întru noi, i c
au cercetai Dumnezeu pre norodui
su.

17. i a ieit cuvântul acesta de
ei, întru toat ludeea i întru toat
Iaturea.

18. i au vestit lui loan, ucenicii

lui, de toate acestea.

19. i chemând loan pre doi din

j
ucenicii si, i-a trimis ctre Iisus, zi-

când: tu eti cela ce vine, sau pre

altul s ateptm?
20. i venind ctre el brbaii a-

ceia, au zis: loan Boteztorul ne-a

trimis pre noi ctre line, zicând: tu

eti ceia ce vine, sau pre altul s
ateptm?

21. i într'aceî ceas au tmduit
pre miîlti de boale i de rni i de

duhuri rele, i au dat vedere multor
orbi.

22. i rspunzând Iisus, au zis lor:

merge{i i spunefi lut loan cele ce

ai vzut i ai auzit; c orbii vd,
chiopii umbl, leproii se curesc,

13. Mat. % 36; Ier. 31, 16.

17. Mat. 9, 26. 22. Is 35, 5.
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surzii aud, morii se scoal, sra-
cilor bine se vestete.

23. i fericit este cel ce nu se
va sminti întru mine.

24. Iar dac s'au dus vestitorii

lui Ioan, au începui a grî ctre no-
roade de Ioan: ce ai ieit în pustie
s vedei ? Au trestie cltit de vânt?

25. Dar ce ai ieit s vedei? Au
om îmbrcat în haine moi? Iat,
cei ce sunt în haine scumpe i pe-
trec întru desftare, în casele îm-
prteti -sunt.

26. Dar ce ai ieit s vedei? Au
proroc? Adevr griesc vou: i
mai mult decât proroc.

21. Acesta este de care este scris:

iat eu trimit îngerul meu înaintea
îeei tale, care va gti calea ta îna-

intea la:

28. C zic vou: mai mare pro-
roc între cei nscui din muieri de
cât Ioan Boteztorul, nimeni nu este,

iar celrnai mic întru împria Iui

Dumnezeu, mai mare decât c! este.

29. i tot norodul auzind, drept
s mrturisit pre Dumnezeu, bote-
zându-se cu botezul lui Ioan.

30. Iar Fariseii i legiuitorii au le-

pdat dela sine sfatul iui Dumnezeu,
nebotezându-se dela dânsul.

31. Deci cu cine voiu asemna
pre oamenii neamului acestuia? i
cu cine sunt asemenea?

32. Asemenea sunt cu copiii ce
ed în târg i strig unii ctre alii

i zic: flueral-am vou i n*a{i ju-

cat; cântat-am de jale vou si n'ai
plâns.

33. C a venit Ioan Boteztorul,
nici pâine mâncând, nici vin bând,
i zicei : drac are.

34. Au venit Fiul Omului mâncând
i bând, i zicei : iat om mânc-
tor i butor de vin, prieten vame-
ilor i pctoilor.

35. i s'a îndreptat înelepciunea
dela toi fiii si.

36. i'l rugâ pre eî unul din Fa-
risei, ca s mnânce cu el. i in-

trând în casa Fariseului, a ezut.
37. i iat, o muiere din cetate,

care erâ pctoas, înelegând c
ade în casa Fariseului, aducând
un alavastru cu mir,

38. i stând lâng picioarele lui

dinapoi, plângând a început a ud

24. Mat. 11, 7. 30. Fapt. 13, 16.

31. Mat. 11, 16 sq.
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picioarele lui cu îacrmi, i cu perii

capuiuf ei le tergeâ, i srut pi-

cioarele lui, i le ungeâ cu mir.

39 Iar vzând Fariseul care che-
mase pre el, a zis întru sine. gr-
ind: acesta de ar fi proroc, ar ti
cine i ce fel de muiere este ceea ce
se atinge de el, c este pctoas.

40. i rspunzând Iisus, au zis c-
tre el: Simone, am oare ce s'i zic.

Iar el a zis: învtor ule, zî.

4î. Doi datornici erau oarec-
ruia cmtarnic; unui erâ dator cu
cinci sute de dinari, iar celalt cu
cincizeci;

42. i neavând ei cu ce plfî, a-

mândurora ie-au druit. Deci care
dinfr'înii, spune'mi, mai mult va
iubi pre el?

43. Iar Simon rspunzând, a zis:

socotesc c aceia cruia i-a druit
mai mult. Iar el au zis lui: drept ai

judecat.

44. i întorcându-se ctre muiere,
au zis Iui Simon: vezi pre aceast
muiere? Am intrai în casa ta, ap
pre picioarele mele n'ai dat, iar a-

ceasîa cu îacrmi mi a udat picioa-

rele mde i fc-a ters cu prul ca-

pului ei.

45. Srutare mie nu mi-ai dat, iar

aceasta de când am intrat, n'a în-

cetat srutându'mi picioarele m?le.
46. Cu untdeiemn capul meu nu

l-ai uns, iar aceasta cu mir mi-a
uns picioarele mele.

47. Pentru aceea gresc ie:
iart-se pcatele ei cele multe, c
a iubit mult. Iar cui se iart puin,
iubete mai puin.

48. i au zis ei: iart-i-se ie p-
catele taie.

49 i au început cei ce edeau
cu dânsul a gri întru sine : cine

este acesta care iart i pcafele7
50. i au zis ctre muiere: credina

ta le-a mântuit, mergi în pace.

CAP. 8.

Pilda Semntorului. Muma i fraii
lui Iisus. Certarea apelor. Legheon.
Fata mai marelui Sinagogei. Femeia

ce'i curgea sânge.

i a fost dup aceasta i el um-
bl prin ceti i prin sate, pro-

povduind i binevestind împria

48. Mat. 9, 2,
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lui Dumnezeu, i cel doisprezece cu
dânsul,

2. i nite femei care erau tm-
duite dc duhuri rele i de boaie:
Mria ce se chemâ Magdalina, din-

tru care ieiser apte draci,

3. i Ioana femeia lui Husa, is-

pravnicii! iui îrod, i Susana i al-

tele multe, care slujiau lui din a-

vuiiie lor.

4. i cidunându-se norod mult, t
cei de prin ceti venind ctre dân-
sul, au zis prin pild :

5 Ieif-a semntorul s semene
smâna sa. i semnând el, una
a czut lâng cale i s'au clcat i
pasrile cerului o au mâncat.

6. i sita a czut pre piatr, i
dac a rsrit s'a uscat, pentruca
n'aveâ umeze«i.

7. i aîta a czut în rnijlocui spi-

nilor, i crescând spinii o au înne-

crt pre e^t.

8. i alta a czut pre pmânt bun,
i crescând a fcut rod însutit. Ace-
stea grind, au strigat: cel ce are
urechi de auzit, s auz.

9. i 1 au întrebat pre el ucenicii

lui, zicând: ce este pilda aceasta?
10. Tar el au zis: vou este dat a

t? tainele împriei lui Dumnezeu,
iar celorlali în pilde, ca vzând s
nu vaz, i auzind s nu îneleag.

11. Iar pilda este aceasta; s-
mânfa este cuvântul lui Dumnezeu.

12. Iar cea de lâng cale sunt cei

ce aud; apoi vine diavolul i iâ cu-

vântul din inima lor, ca nu cumvâ
crezând s se mântuiasc.

13. Iar cea de pre pialr, sunt cel

cari când aud, cu bucuri? primesc
cuvântul: dar acetia rdcin n'au,

cari pân la o vreme cred i în vre-

me de ispit se leapd.
14. Iar ceea ce a czut în spini,

acetia sunt cari au auzit, dar cu
grijile i cu bogiile i cu dulce-

turile vieei acesieea umblând, se
înneac i nu svâresc road.

15. Iar cea de pre pmânt bun,
acetia sunt cari cu inim bun i
curat auzind cuvântul, îl in i fac

road întru rbdare.
16. i nimeni aprinzând lumina

o acopere pre dânsa cu vas, sau

8. 2. Marc. 15, 40 i 16, 9.

4. Mat. 13, 3; Marc. 4, 2.

10. Is. 6, 9, 10: Mat 13, 14; Marc. 4, 12;
loan 12, 40; Fapt. 28, 26.

15. Fapt. 16, 14; Evr. 10, 36.

16. Mat. 5, 15; Marc 4, 21.

o pune supt paf, ci o pune în sfe-

nic, ca cei ce inlr s vaz lumin.
17. C nu este lucru de tain, care

s nu se arate, nici lucru ascuns
care sS nu se cunoasc i întru a-

rtare s vie.

18. Deci vedei cum auzii; c cei

ce are, se va da Iui, i cel ce n'are,

i ce i se pare c are, se va luâ dela

dânsul.
19. i su venit ctre dânsul mu-

ma Iui i fraii lui, i nu puteau s
vorbeasc cil dânsul pentru no-

. rod.

20. i i-a spus lui zicând: muma
ta i fraii lisiau afar, vrând s îe

vaz pre tine.

21. Iar el rspunzând, au zis c-
tre dânii: muma mea i fraii mei
sunt acetia, cari aud cuvântul iui

Dumnezeu i'l fac pre dânsul.

22. i a fost într'una din zile, i
el au intrat în corabie i ucenicii

lui, i au zis ctre ei: s trecem de
ceea parte de iezer; i s'au slobozit.

23. îar mergând ei cu corabia, au
adormit el i s'a pogorît vifor de
vânt In iezer, i se umpleau i se
primejduiau.

24. i apropiindu se l-au detep-
tat pre dânsul, grind: Invtoruîe,
Invîoruîe, pierim. Iar el scuîân-
du-se, au certat vântul i valul apei;

i au încetat, i s'a fcut linite.

25. i au zis ctre ei: unde este
i credina voastr? Iar ei spimân-
tându-se, s'au mirat, grind unui c-
tre altul: cine este acesta,c i vân-
turilor i apei poruncete, i'l ascult
pre dânsul?

26. i au venit cu corabia în la-

turea Oadarenilor, care este de ceea
parte de Galileea.

27. i ieind el la uscat. 1-a în-

tîmpinat pre el un om oarecare din

cetate, care aveâ draci de muli
ani, i în hain nu se îmbrc i
în cas nu petrecea, ci în tnormân-
turi.

28. Iar vzând pre Iisus i stri-

gând, a czut înaintea lui, i cu
glas mare a zis: ce este mie i ie
iisuse Fiul lui Dumnezeu celui prea

înalt? Rogu-te, nu m muncî pre

mine.
29. C porunciâ duhului celui ne-

27. Mat. 10, 26. 18. Mat. 13, 12.

19. Mat. 12, 46; Marc. 3, 31.

22. Mat. S, 23; Marc. 4, 35.

26. Mat. 8, 28, sq; Marc. 5, 1.
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curaf s ias din omul acela, pen-
fruc de mulfi ani îl rpise pre dân-
sul, i'l legau pre el cu lanuri de
fier i cu obezi, pzindu-se, dar sf-
râmând legturile, se goniâ de dra-

cul prin pustie.

30. i l-au întrebat pre el îisus,

grind: cum îi este numele? Iar el

a zis: lpghecn; c draci muli in-

traser înlr'însui.

31. i'l rugau pre el ca s nu po-
runciasc lor s mearg întru a-

dânc.
32. i erâ acolo o turm de porci

muli, ce se pteau în rnunte, i'l

rugau pre el s le dea voie lor s
intre înfr'înii; i le-au da! lor voie.

33. i Ieind dracii din om, au
intrat în porci, i s'a pornit turma
de pre rmuri în iezer l s'a în-

necat.

34. Iar pstorii vzând ceea ce
sc fcuse, au fugi! i au spus în

cetate i prin sate.

35. i au ieit s vaz ce .s'a f-
cut, i au venit la îisus, i au aflai

pre omul dintru care ieiser dra-

cii, îmbrcat i întreg la minle, e-
zând lâng picioarele lui îisus, i
s'au temut.

36. i le -au spus lor i cei ce v-
zuser', cum s'a mântuit ce! îndrcit.

37. i 1-a rugai pre dânsul tot

norodul inutului Gadarenilor, s se
duc dela dânii, c erau cuprini
de mare fric. Iar el intrând în co-

rabie, s'au întors.

38. -Iar brbatul dintru care iei-

ser dracii, rugâ pre el ca s fie cu
dânsul ; dar Îisus l-au slobozit pre

el, grind

:

39. Intoarce-te în casa ta i po-

vestete câte i-a u fcut ie Dumne-
zeu. i s'a dus propoveduind prin

toat cetatea câte i-au fcut îisus lui,

40. i a fost când s'au întors îisus,

!-a primit pre el norodul, c toi îl

ateptau pre el.

41. i iat, a venit un om cruia
îi erâ numele lair, i acesta erâ mai
marele sinagogei, i czând la pi-

cioarele lui Îisus, îl rugâ pre el ca
s intre în casa lui,

42. C aveâ o fiic una nscut,
ca de doisprezece ani, i aceea mu-
reâ. Iar când mergeâ el, îl împre-
surau noroadele.

43. i o muiere îiind în curgerea

41. Mat. 9, 18. 43. Mate. 5, 25.

sângelui de doisprezece ani, care
cheltuise la doftori toat avuia sa,

i nici dela unul n'a putut s se
vindece,

44. Apropiindu-se dinapoi, s'a a-

tins de poala hainei lui, i îndat
a sttut curgerea sângelui ei,

45. i au zis Îisus: cine este cd
ce s'a atins de mine? Iar îepdân-
du-se loji, a zis Petru i cei ce
erau cu e! : Invfîorule, noroadele
te îmbulzesc i te strâmforeaz, i
zici: cine este ,cel ce s'a atins de
mine?

46. Iar Îisus au zis : s'a atins de
mine oarecine, c eu am cunoscut
puterea care a ieit din mine.

47. Iar vzând muierea c nu s'a

ascuns, a venit tremurând, i c-
zând înaintea Iui, i-a spus lui, înain-

tea a toi norodul, pentru care pri-

cin s'a alins de el i cum c s'a

tmduit îndat.
48. Iar el i-au zis ei : îndrznete

fiic; credina ta te-a mântuit, mergi
în pace.

49. Înc grind el, vine oarecare
dela mai marele sinagogei, grind
lui, c a murit fiica îa ; nu supra
pre învtorul.

50. Iar îisus auzind, au rspuns
lui, grind: nu te teme; crede numai
i se va mântui.

51. Iar intrând în cas, n'au lsat
nici pre unui s intre, fr numai
pre Petru i pre lacov i pre Ioan
i pre tatl fecioarei i pre muma ei.

52. i plângeau toi t se iângu-
iau de dânsa; iar el au zis: nu plân-

gei; n'a murit, ci doarme.
53. i'i râdeau de dânsul, tiind

c a murit.

54. Iar el scoând pre toi afar,
i apucând-o de mân, a strigat,

grind: fecioar, scoal- tel

55. i s'a întors duhul ei, i a

înviat îndat; i au poruncit s'i deâ
ei s mnânce.

56. i s'au spimâniat prinii ei;

iar el au poruncit lor, s nu spun
nimnui ceeace se fcuse.

49. Mat. 9, 23 sq; Marc. '5, 35, sq,

52. Lucâ 7, 13.
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Trimiterea Apostolilor la propoveduire.
Cinci pâini. Lepdarea de sine i lua-

rea Crucei. Schimbarea la fa, Luna~
tecul. Cearta pentru înteiate,

Vi chemând pre cei doisprezece
S ucenici ai sSt, !e-au dai lor pu-
tere i stpânire presfe foi dracii

i a vindec boaîele.

2. i i-au irimes pre dânii s
propoveduiasc împria Iui Dum-
nezeu i s Jmduiascâ pre cei

bolnavi.

3. i au zis ctre dânii: nimic
sa nu" luai pre cale: nici toiag, nici

traist, nici pâine, nici argint, nici

câie dou haine s avei.
4. i ori în care cas vei intra,

rcolo s petreceji, i de rcolo s
ieii.

5. i ori (âi nu v vor primî pre
voi, ieind din cetatea aceea, i pra-

ful de pre picioarele voastre scu-

turai, întru mrturie asupra lor.

6. i ieind, umblau prin sate,

binevestind i tmduind pretuîin-

denea.

7. i a auzit Irod telrarhu!, toate

cele ce se fceau dc cî, i nu se
pricepea, pentruc unii ziceau, c
toan s'a sculat din mori,

8. Iar alii, c Iîie s'a artat, iar

alii, c uri proroc din cei de demult
a înviat.

9. i a zis Irod: pre Ioan eu l-am
tiat; dar acesta cine este, de care
eu aud unele ca acestea? Si cutâ
s'l vaz pre el.

10. i înforcându-se Apostolii, au
spus lui toate câte au tcut. i lu-

ându'i pre dânii, s'au dus deosebi
în loc pustiu al cetei ce se chiam
Viîsaida.

lî. Iar noroade'ie înelegând, au
mers dup dânsul, i primind u'i pre

dânii, le gria lor de împria iui

Dumnezeu, i pre cei ce aveau tre-

buin de tmduire, îi vindec,
12, îar ziua a început a se piecâ

i venind cei doisprezece, au zis lui:

slobozele noroadele, ca mergând
în se iele i în oraele cele de prin

prejur, s gzduiasc i s'i aîle

hran, c aici suntem în ioc pusiiu.

9. 1. Mat. 10, 1; Marc. 6, 7.

4. Luc 10, 5 sq. 5 Lucâ 10, 11.

7. Mat. 14, 1; Marc. 6, 14.

10. Joan 6, i sq. 12. Ioan 6, 5.

13. Iar el au zis ctre dânii; dai-
le lor vo! s mnânce. Iar ei au zis:

nu este la noi mai mult decât cinci

pâini i doi peti, tr decât s ne
ducem noi i s cumprm la tot

norodul acesta bucate.

14. C erau ca cinci mii dc br-
bai. Si au zis ctre ucenicii si:
punei'i pre dânii cete, câte cinci-

zeci

15. i au fcut aâ i i-an ae-
zet pre toi.

16. Deci luând cele cinci pâini i
cei doi peti, cutând ia cer, le-au

binecuvântai i ie-au frânt i le-au

dat uceniciior s« le pun înaintea

norodului.
17. i au mâncat i s'au sturat

toi, i au luat din sfrâmituri'e care
rmseser lor, dousprezece couri.

18. i a fost când se ruga el de-

osebi, erau cu dânsul ucenicii lui,

i i-yu întrebat pre dânii zicând:
cine'mi zic noroadele c simt?

ÎS. îar ei rspunzând, au zis: Ioan
Boteztorul, iar alii, liie; iar alii,

câ proroc oarecare din cei de de-

mult a înviat.

20. Si le-au zis lor: dar voi ci-

ne'mi zicei c sunt? Iar Petru r-
spunzând a zis: Hrisiosul lui Dum-
nezeu.

2î Iar el certându'i pre dânii,
ie-au poruncit, nimnui, s nu spun
aceasta,

22. Zicând: c se cade Fiuiui Omu-
lui multe a ptimi, i a se defimâ
de Strâni i de Arhierei i de Cr-
turari, i a se omorî i a treia zi

a învia.

23. t gria ctre toi: oricine va
voi s vie dup mine, s se lepede

de sine ; s'i iâ crucea sa în toate

zilele i sâ'mi urmeze mie.

24. C cine va voî s'i mântu-
iasc sufletul su, pierde'l-va pre el;

iar cine'i va pierde sufletul su
I

pentru mîne, acesta îl va mântui

j

pre dânsul
I 25. C ce folos este omului de
va dobândi lumea toat, iar pre sine

se va pierde sau se va pgubi?
26. C oricine se va ruinâ de

mine i de cuvintele meie, dc ace
sta Fiul Omului se va ruinâ, când

20. Mat. 16, 16 sq. Marc. 8,29; Ioan 6, 69.

22. Mat. I7. 22 i *0. 18 sq.
23. Mat. 16, 24! Marc. 8, 34.

24 Luc. 17, 33.

26. Mat- 10, 33; Marc. 8, 38; Luc. 12, 9;

i II Tim 2, 12.
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va venî înfru slava sa i a Tatlui
l a sfinilor îngeri.

27. i v griesc vou cu ade-
vrat: sunt unii din cei ce stau aici,

cari nu vor gust moarte, pân când
vor vedeâ împria Iu! Dumnezeu,

28. i a fost dup cuvintele ace-
stea ca la opt zile, i luând pre Pe-
tru i pre loan i pre îacov, s'au
suit în munte s se roage..

29. i s'a fcut, când se ruga el,

chipul fetei lui altul i îmbrcmin-
te" iui *îb, strlucind.

30. i iat doi brbai vorbiau
cu dânsul, cari erau Moisî i Ilie,

31. Cari arîândn-se în slav; gr-
i?(u de ieirea lui, care vrea s o
plineasc în lerusaiim:

32. Iar Petru i cei ce erau cu
dânsul erau îngreuiai de somn, «i

detepfându-se, au vzut slava lui,

i pre cei doi brbai stând împre-
un cu dânsul.

33. i a îosf când s'au desprit
ei dela dânsul, a zis Petru ctre I-

isus: InvStorule, bine este nou
a fi aici i s facem trei colibi:una
ie i una lui Moisî i una lui Hie,

netiind ce griâ.
34. i acestea grind el, s'a f-

cut nor, i i-a umbrit pre dânii i
s'au spimântat când au intrat ei

în nor.

35. i glas a fost din nor, zicând:
acesta este Fiul meu cel iubit, pre
acesta s ascultai

36. i dup ce a fost glasul, s'au
aîlat lisus singur. i ei au tcut i
nimnui n'au spus în zilele acelea
nimic din cele ce vzuser.

37. i a fost, a doua zi, pogo-
rându-se ei din munte, 1-a întâmpi-
nat pre el norod mult.

38 i iat, un brbat din norod
a strigat, grind: învlorule, ro-

gu-te caut spre fiul meu, c unul
nscut îmi este mie.

39. i iat, duh îl apuc pre el,

i de nprazn strig; i'l zdrobete
pre el cu spum, i abia se duce
dela el, sfrâmându'l pre el.

40. i m'am rugat de ucenicii ti
s'l scoat, i n'au putut.

41. Iar lisus rspunzând, au zis:

o neam necredincios i îndrtnic,
pân când voiu fi cu voi i voiu

28. Mat. 17, 1. Marc. 9, 2.

35. II Pett. 1, 17; Mat. 3, 17.

37. Mat. 17, 14; Marc. 9, 14.

suferî pre voi? Adu'mi pre fiul tu
aici.

42. i înc apropiindu-se el, 1-a

trântit pre el dracul i f-a scuturat.

Iar lisus au certat pre duhul cel ne-

curat, i au lmduit copilul, i î-au

dat tatlui su.
43. i se spimântau toi de m-

rimea lui Dumnezeu. i mirându-se
toi de toate care au fcut lisus, au
zis ctre ucenicii si:

44. Punei voi în urechile voastre

cuvintele acestea, c Fiul Omului se

va dâ în mâinile oamenilor.
45. Iar ei nu înelegeau cuvântul

acesta, i erâ acoperit de ctre dân-
ii, ca s nu'l priceap ; i se te-

meau s'l întrebe pre el de cuvân-

tul acesta.

46. i a intrat gând întru dânii:
cine af fl dintru ei mai mare?

47. Iar lisus tiind gândul inimei

lor, luând un prunc, l-au pus pre el

lâng sine.

48. i au zis lor: oricine va primî

pruncul acesta întru numele meu,
pre mine m primete; i oricinem va primî pre mine, primete pre
cela ce m'au trimis pre mine; c cela

ce este mal mic întru voi toi, ace*

sta va fi mare.
49. Iar loan rspunzând, a zis

:

Invforuîe, am vzut pre oarecare
in numele tu scoând draci, i l-am

oprit pre el, c nu umbl pre urma
i

ta cu nci.

50 i au zis ctre el lisus: nu'/

oprii, c cel ce nu este împroîiva

noastr, pentru noi este.

51. i a fost când s'au împlinit

zilele înlrei lui, el i-au îndiepfat

îaja ca sS mearg în Ierusalim.

52. i au trimis vestitori înaintea

feei sale; i mergând au intrat în-

tr'un ora al Samarinem'or, ca s'i
(teasc !ui.

53. i nu l-au primit pre dânsul,

c faa Ini erâ mergând spre Ieru-

salim.
54. i vzând ucenicii lui, lacov

i loan, au zis- Doamne, voeti s
zicem ca s se pogoare foc din cer

i s'i misfuiasc pre ei, precum i
llie a fcut?
55. Isr lisus întorcându-se i-au cer-

44 Mat. 17, 22. 45. Lucâ 18, 34.

46. Marc. 9, 34.

48. Mat. îO; 40; loan 13, 20.

52. loan 4, 4.

54. 4 Imp. 1, 10 sq.
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faf pre dânii i au zis : nu tii ai

crui duh suntei voi

;

56. C Fiul Omului n'au venii s
piarz suflatele oamenilor, ci s
mântuiasc. i au mers într'alt sat.

57. t a fost când mergeau ei

pre cal?, a zis oarecine cfre el:

Doamne, voiu s merg dup line,

ori unde vei merge.
58. i au zis lisus lui: vuîpiîe au

vizuini i pasrile cerului cuiburi, iar

Fiul Omului n'are unde s'i plece
capul.

59. i au zis ctre altul: vino dup
mine. iar el a zis : Doamne, d'mi
voie întâi sa" merg s îngrop pre
iat! meu-

60. Iar lisus m zis lui: las mor-
ii s'i îngroape pre morii lor, iar

tu merai de vestete împria iui

Dumnezeu,
61. i a zis i altul; voiu s merg

dup (ine, Doamne, dar înîâiu d'mi
voie s rânduesc cele ce sunt în

casa mea.
62. Iar lisus au zis ctre ei: ni-

meni punându'i mâna sa pre plug,
i cutând înapoi, este îndreptat în-

tru împria lui Dumnezeu.

CAP. IO.

Cei aptezeci de Apostoli. Legiuitorul

doritor de vieaa de veci. Pilda celui

czut în tâlhari. Marta i Marin.

Îar dup acestea au artat Dom-
nul i pre ali aptezeci i au tri-

mis pre dânii câte doi înaintea fe-

ei sale, întru iot oraul i locul unde
vrea d s mearg.

2. i zicea cfre dânii: seceriul
este mult, iar lucrtorii puini; deci

rugai pre Domnul seceriului, ca
s scoat lucrtori la seceriul su.

3. Mergei, iat eu v trimit pre
voi ca mieii în mijlocul lupilor.

4.S nu purtai pung, nici traist
nici înclminte; i pre nimenea
s nu întrebai de sntate în cale.

5. i ori în care cas vei infrâ

întâiu zicei: pace casei acetia,
6. i de va fi acolo fiul pcei, se

va odihni preste dânsul pacea voa-
str; Iar de nu, la voi se va în-

toarce,

56. Ioan 3, 17 i 12, 47.
57. Mat. 8, 19.

IO. 2. Ioan 4, 35; Mat. 9, 37 sq.
3. Mat. 10, 16. 4. Mat. Io, 9.

|

7. i întru aceea cas petrecefi,

mâncând i bând cele dela dânii;
cS vrednic este lucrtorul de plata

sa. S nu v rmitni din cas în

cas.
8. i ori în care cetate vei intr

i v vor primi pre voi, mâncai
cele ce se vor pune înaintea voa-
str.

9. i tmduii bolnavii cari vor
fi într'însa i grii lor: s'a apro-
piai spre voi împria lui Dumne-
zeu.

10. Iar ori în care cetate vei in-

tr, i nu v vor primî pre voi, te-

ind la uiiile ei ceia Sate, zicei:

11. i praful ce s'a lipit de noi

din cetaiea voastr, îl scuturm vo-

u. Ins aceasta s tii, c s'a a-

propiat spre voi împria lui Dum-
nezeu.

12. Criesc vou: c mai uor va
fi Sodomului în ziua aceea, decât
celSfci aceea.

13. Vai jis, Horaz'ne! Vai ie Vit-

saîdol C de s'ar fi fcut în Tir i
în Sidon puterile care s'au fcut în-

tru voi, de mult în sac i în cenu
ezând s'ar fi pocit,

14. Ins Tirului i Bidonului mai
uor va fi la judecat decât vou.

15. i !u Capcrnaume, care pân
! la cer te-ai înlat, pân la iad te

vei pogorî,
16 Cela ce ascult pre voi, pre

mine m asculta, i ceia ce se lea-

pd de voi, de mine s leapd,
iar ceia ce se leapd de mine, se
leapd de cela ce m'au trimis pre
mine,

17. t s'au întors cei aptezeci cu

bucurie, zicând; Doamne i dracii

se pleac nou întru numele tu.
18 i au zis lor: vzuf-am pre

satana ca un fulger din cer czând.
19. lat dau vou stpânire s

clcai presf^ erpi i preste scorpii

i preste toat puterea vrjmaului
i nimic pre voi nu v va vtmâ.

20. Insa pentru aceasta nu v bu-

curai, cci duhurile se pleac vo-

u; ci v bucurai mai vârtos, c
numele voastre s'au scris în ceruri.

21. Intru acpsf ceas s'au bucurat
cu duhul lisus i au zis: mSrturi-

sescu-m ie, Printe, Doamne al

7. H doua Lege 24, 14; Mat. 10, 10; 1 Cor-
9, 14. 13. Mat. 11, 21, 16. Ioan 13, 20.

ÎS. Hpoc. 12, 8 sg. 19. Ps 90, I3.

20 Filip 4, 3. 21. Mat, 11, 25 sq.
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cerului i al pmântului,c ai ascuns
acestea de cei înelepi i pricepui
i le-ai descoperit pre ele pruncilor,

adevrat Printe, c aâ a fost buna
voin înaintea fa.

22. i întorcându-se cgfre uceni-

cii si au zis: toate îmi sunt date
mie dela Tat! meu, i nimenea nu
tie cine este Fiul, fr numai Ta-
tl, i cine este Tatl, fr num^i
Fiul,' i cruia va voi Fiu! s'i de-
scopere.

23. i înforcându-se ctre ucenici
deosebi au zis: fericii ochii cari

vd ceîe ce voi vedei.
24. C griesc vou, c muli pro-

roci i împrai au voit s vaz ceie

ce vedei voi i nn an vzul i s
aiîz ceie ce auzii i nu au auzit.

25. i iat, un legiuitor s'a scu-
lat, ispltindu'i pre el i zicând: In-

vtorule, ce voiu face s mote-
nesc vieaa cea venic?
26: Iar el au zis: în lege ce este

scris? cum citeti?
27. Iar el rspunzând a zis: s

iubeti pre Domnul Dumnezeu) tu
din toat inima ta i din tot suîk-
iul iau i din toat vârfulea la, i
din tot cugetul tu i pre aproapele
tu ca însui pre liriR.

28. i i-auzis lui; drept ai rspuns:
aceasta f i vei îi viu.

29. Iar el vrând s se îndrepieze
pre sine, a zis ctre lisus: i cine
este aproapele meu?

30. Iar lisus rspunzând, au zis:

un om oarecare se pogorâ din Ie

rusalirn în îerihon i a czut în tâl-

hari, cari desbrcându'l pre el i
rnindu'î, s'au dus, lsându'l abia
viu.

3î. i dup întâmplare un preoi

se pogorâ pre calea aceea i v.'ân-
du'l pre dânsul, a trecut pre al-
turea.

32. Âijderea i un Levit, fiind la

acel loc, viind i vzându'î pre eî,

a trecut pre alturea.
33. Iar un Samarinean mergând

pre cale, a venit la eî i vzându'î
i s'a fcut mil.

34. i apropiindu-se, a legat ra-

nele lui, turnând untdelemn i vin;

22. loan î, ÎS i 6, 46.

23. 3 imp. 10, 8-, Mat. 13, 16.

24. 1 Fetru 1, 16'.

25. Mat. 22, 35 sq; Mat. 12, 28 sq.

27. Lev. 19, 16.

28. Lev. 18, 5; loan îl, 1.

29. E. 2, 13.

i pulndu'l pre dobitocul lui, 1-a dus
la o cjs de oaspei i a purtai

grij de el.

35, i a doua zi ieind i scoând
doi dinari, a dai gazdei i i an zis

lui: poart grij de dânsul i orice

vei mas cheltui, eu când m voiu

întoarce, voiu dâ ie.

36, Deci care dintru acei trei, i

se pcire s fi de aproape celui ce c-
zuse în tâlhari?

3?. Iar el a zis: cela ce a fcui
mil cu dânsul. Iar îisus au zis

lui: mergi de f i îu asemenea.
33. i a fost când se duceau ei,

i el au intrat într'un sal; iar o mu-
iere numele ei Marta l a primi! pre

el în casa sa.

,
39. i aceea eveâ o sor ce se

chernâ Mria, carea i ezând lâng
picioarele iui lisus, ascuiiâ cuvin-

tele lui.

40. Iar Marta se siliâ spre muli
slujb i stând a zis: Doamne, au
nu socoteti c soru-mea singur
m'a lsat s slujesc? Ci zi ei ca

s'rni ajute.

4t. i rspunzând îisus, au zis

ei, Marto, Marto, te grijesti i spre

multe ie sileti;

i 42. Ci un lucru îrebuete, iar M-
ria partea cea bun i-a sies, carea

nu se vii iuâ dela dânsa.

j
CAP. 11.

Rugciunea Domneasc. Vindecarea i-

nui mut. O femeie fericete pre lisus.

j

Iudeii cer semn din cer. lisus învând
I

la un osp i mustrând fre legiuitori.

I ^
i

^Si a fost când er el Ia un loc ru-

y*gându-se, dup ce au încetai, a

zis unul din ucenicii lui ctre oân-
suî: Doamne, înva-ne pre noi s

}

ne rugm, precum i loan a înv-

I

at pre ucenicii si.

!
2. i le-au zis lor: când v ru-

j

gai zicei : Tal! nostru carele eti

|
în ceruri, sfiniascâ-se numele tu.

i Vie împria ta. Fie voea ta, pre-

cum în cer i pre pmânt.
3. Pâinea noastr cea spre fiin

d-ne*o nou în toate zilele.

4. i ne iart nou pcatele noa-
stre, c i noi iertm tuturor celor

ce ii2 sunt datori nou. i nu ne

38, loan îl, 1 i 12. 2.

li. 2. Mat. 6, 9.
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duce prc noi întru ispit, ci ne izb-
vete de cel viclean.

5. i a» zis ctre ei: cine dintru
voi are prieten i va merge ctre
dânsul la miezul nopei i va zice

lui: prietene, dâ'mi împrumut trei

pâini;

6. C a venit din cale un prieten

la mine, si n'am ce pune înaintea

lui?

7. i acela rspunzând dinlun-
tru, va zice: nu'mi face osteneal,
acum ua s'a încuiat i copiii mei
sunt în aternu! cu mine, nu pot sm scol s'ji dau ie.

8. Griesc vou: mcar de nui-ar
dâ lui scuiându se, pentruc este

lui prieten, dar pentru obrznicia
tui scuîându-se, va dâ lui câte îi

trcbue.

9. i eu zic vou: cerei i S2 va
dâ vou; cutai i vei aflâ; batei
i se va deschide vou.

10. C lot cela ce cere, va lu,
i cela ce caut, va aîiâ, i celui

ce bate, i se va deschide.
11. .i ia care tat diniru voi, de

va cere îiul pâine, au doar piatr
îi va dâ lui? Sau pete, au doar
în loc de pete, arpe îi va dâ lui?

12. Sau de va cere ou, au îi va
dâ lui scorpie?

13. Deci dac voi fiind ri, tii
s dai daruri bune fiilor votri, cu
cât mai vârtos Tatl cel din cer va
dâ Duh Sfânt celor ce cer dela dân-
sul?

14. i erâ scoând un drac i a-

cela crâ mut. i a fost dup ce a
ieit dracul, a grii mutul i s'au

mirat noroadele.

15. Iar oarecari dintr'înii ziceau:
cu veelzevui domnul dracilor scoate
dracii.

16. Iar alii ispitindu'l, cereau dela

dânsul semn din cer.

17. Iar el tiind gândurile lor, au
zis lor: toat împria ce s'a îm-
prechia! între sine se pustiete i
cas preste cas cade.

18. Deci i satana dac s'a îm-
prechiat între sine, cum va stâ îm-
pria lui? C zicei c, cu veel-

zevui scot eu dracii,

19. Iar dac eu cu veelzevui scot
dracii, feciorii votri cu cine scot?

8. Luc. 18, 5
9, Mat 7, 7; Marc. îl, 24; Ioan 16, 23 sq.
14. Mat. 12, 22 sq; Marc. 3, 22,
18. Mat. 16, lo sq,

Pentru aceasta ei vor fi vou jude-

ctori.
20. Iar dac eu cu degetul lui

Dumnezeu scot dracii, iat a ajuns
la voi împria iui Dumnezeu.

21. Când cel tare întrarmai fiind

pzete curtea sa, în pace sunt a-

veriie lui.

22. Iar când va vaiî cel mai tare

decât dânsul, i'l va birui pre el,

i iâ toate armele Iui, întru care se

ndjduia i împrete przile lui.

23. Cela ce tm este cu mine, îm-
protiva mea este, i cela ce nu a-

dunâ cu mine risipet:.

24. Când duhul cel necurat va ieî
din om, umbl prin locuri fr de
ap, cutându'i odihn, i neaflând
zice: m voiu întoarce în casa mea
de unde am ieit.

25. i viind o aflS mturat i
împodobit.

26. Atuncea merge i iâ alte apte
duhuri mai rele decât sine, i in-

trând locuesc acolo; i se fac cele

de pre urm ale omului aceluia mai
rele decâi cele dintâiu.

27. i a fost când ziceâ ei ace-

stea, ridicând o muiere gies din no-
rod a zis lui: fericit este pântecele

i
care îe-a purtat i iele care ai supt.

I 28. !ar el au zis: adevrat, feri-

j

cii cei ce ascult cuvântul iui Dum-
nezeu i'l pzesc pre el.

29. Iar adunându-se noroadele
au început a zice: ueamui acesta vi-

clean este; semn cere i semn nu
se va dâ lui, fr numai semnul lui

lonâ proroculiri.

30. C precum a fost lonâ semn
Ninevitenilor, aâ va fi i Fiul 0-
mului la neamul acesta;

31. împrteasa dela austru se
va sculâ la judecat cu brbaii nea-
mului acestuia, i'i va osândi pre

ei; c a venit dela marginele p-
mântului s auz înelepciunea lui

i Solomon, i iat mai mult decât
Solomon aicea.

32. Brbaii dela Ninevia se vor
scu'â ia judecat cu neamul acesta
i'l vor osândi pre el; cci ei s'au

pocit penlru propoveduirea Iui lonâ,

i iat mai mult decât lonâ aici.

33. Nimenea aprinzând lumina o

20. E 8, 19. 22. Col. 2, 15
23. Marc. e, 40, 26. Ioan 5, 14.

28. Mat 7, 21.

31. 3 Jmp 10, 1 ; 2 Parai. 9, 1 ; Mat. 12, 42,

32. lonâ 2, l; 3, 5; Mat. 12, 41.

33. Marc. 4, 21.
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pune înfru ascuns, nici supt obroc,

ci în sfenic, ca cei ce intr s vaz
lumina.

34. Lumina trupului este ochiul;

deci când va îi ochiul tu curat,

lot trupul tu va fi luminat; iar când
va fi ru, i trupul tu întunecat va fi.

35. Drept aceea, socotete ca lu-

mina care este întru line s nu fie

întunerec.

36. Deci dac trupul tu va fi tot

luminat; neavând vreo parte întu-

necat, va ?i luminat îot, ca i când
lumina cu strlucirea te lumineaz.

37. iar când grâiâ, îl rugâ pre

dânsul un Fariseu ca s prânzia-

sc la el, i intrând, au ezut.
38. Iar Fariseul vzând, s'a mi-

rat c nu s'au splat înîâiu mai 'na-

inle de prânz.

39. Iar Domnul au zis ctre dân-
sul: acum voi Fariseii, partea cea
dinafar a paharului i a blidului

curii ; iar cea dinluntru! vostru
este plin de rpire i de vicleug,

\

40 Nebunilor, au nu ceîa ce au j

fcut cea dinafar, au fcut i cea
dinluntru?

4î. îns cele ce sunt la voi, dai -

le milostenie, i iat, toate vor îi vo-

u curate.

42. i vai vou Fariseilor! C ze-

ciuii izma i rula i toate verde-
j

{urile, i trecei judecata i drago- I

stta lui Dumnezeu; acestea se c-
j

dea a le face, i acelea a nu le I3sâ.
j

43. Vai vou Fariseilor! CM iubii

scaunele cele mai de sus în sina-

goguri i închinciunile prin târguri.

44. Vai vou Crturarilor i Fa-
riseilor farnicii C suntei ca mor-
mânturile cele ce nu se vd i oa-

menii ce umbl deasupra lor nu le

tiu.

45. i rspunzând unul din legiui-

tori, a zis lui: învîorule, acestea
zicând i pre noi ne oerti.

46. Iar el an zis: i vou legiui-

torilor, vai! C însrcinai pre oa-

meni cu sarcini, care nu se pot lesne

purt; iar voi nici cu un deget al

vostru nu v atingei de sarcini.

47. Vai vou! C zidii mormân-
turile prorocilor i prinii votri
i-au ucis pre ei.

48. Deci mrturisii i împreun

38. Mat. 15, 2. 39. Mat. 23, 25.

46. Is. 10, î; Mat- 23, 4; Fapt 15, 10.

47. Mat. 23, 29 sq.

voii lucrurile prinilor votri; c
aceia i-au ucis pre ei, iar voi zidii
rnorniân furile lor.

49. Pentru aceasta i înelepciu-
nea iui Dumnezeu a zis: trimile-

voiu ctre ei proroci i apostoli i
dintr'înii vor ucide i vor goni:

50. Ca s se cear sângele tutu-

ror prorocilor, ce s'a vrsat din în-

ceputul lumei dela neamul acesta.

51. Dela sângele lui Avei pân la

sângele Zahariei, care a pierit între

ollar i între biseric; adevrat zic

vou: se va cere deîa neamul acesta.
52. Vai vou legiuitorilor! C ai

luat cheea cunotinei, voi nu ai
intrat i pre cei ce vreau s intre

i-aji oprit,

53. i zicând el acestea ctre ei,

au început Crturarii i Fariseii tare

a se mâniâ spre dânsul i a st lui

împroîiv de multe.

54. Pândindu'l pre el i cutând
ca s vâneze eevâ din gura lui, ca
s'l vinuiasc pre el.

CAP. 12.

Aluatul Fariseilor. De cine irebue a se

teme. Hula împrotiva Duhului Sfânt.

Curajul în isgoniri. Sfaturi împrotiva

lcomiei. Defimarea celor lumeti. Fe-

rirea de iubirea de argint. A nu sc

prici cu- aproapele.

Qi adunându-se mulimi de noroade
Vcât se clcau unii pre alii, au în-

cepu! a zice ucenicilor si: mai în-

!âiu pzii v de aluatul Fariseilor,

care este fâria.
2. C nimic nu este acoperit, care

nu se va descoperi, i ascuns, care

nu se va cunoate.

|
3. Pentru aceea câte ai zis Sa în-

tuneric, îa lumin se vor auzi, i
ce ai grit îa ureche în cmri, se

va propovedui deasupra caselor.

j

4. Deci griesc vou prietenilor

mei: nu v temei de czi ce ucid

trupul i dup aceea nu pot nimic
mai mult s fac.

5. Ci voiu artâ vou de cine s
v temei. S v temei de cela ce

are putere dup ce l-a ucis, s'l a-

runce în Gheena. Adevr griesc vo-

u: de aceia s v temei.
6. Au nu se vând cinci psri cu

doi fiîiari? i nici una dinfr'însele

51. Fac. 4. 8; 2 Parai. 24, 21.

12- Mat. 16, 6 sq. 3. Mat. 10, 27.

4. Is. 8, 13 i 51, 12.
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nu este uitat înaintea iui Dumne- !

zeu.

7. Ci i perii capului vostru toi

sunt numrai. Deci nu v temei;
c voi suntei cu mult mai buni de i

cât psrile.
8. i zic vou: tot cei ce va mr-

turisi întru mine înaintea oameni-
lor, i Fiul Omului va mrturisi în-

tru dânsul înaintea îngerilor lui Dum-
nezeu.

9. Iar ceia ce se va lepd de
mine înaintea oamenilor

j
lepdat va

ii înaintea îngerilor lui Dumnezeu.
10. i tot cela ce va zice cuvânt

împrotiva Fiului Omului, se vâ iert
Iui; iar celui ce va huli împrotiva
Duhului Stânt, nu se va iert.

11. [ar când v vor duce pre voi
la soboare i la dregtori i la st-
pâni, nu v grijii cum i ce vei
rspunde sau ce vei zice;

12. C Duhul Sfânt v va înv
pre voi Intru acel ceas, ceîe ce se
cade a zice.

13. i a zis lui oarecare din no-
rod: învforule, zi fratelui meu s
împart cu mine motenirea.

14. Iar el au zis lui: Crnuîe, cine

m'a pus pre mine judector sau *m-
prifor presîe voi?

15. i au zis ctre ei: vedei i
v ferii de lcomie; c nu întru a

prisosi cufvâ din avuiele sale este

vieaa iui.

16. i au zis pild cire dânii,
grind: unui om bogat i a rodit a-
rina.

17. i cuget întru sine, zicând:
ce voiu face, ca nu ani unde adun
rodurile mele?

18. i a zis: aceasta voiu face:

stric-voiu jitniele mele, i mai mari
le voiu zidi i voiu strânge acolo
toate rodurile mele i buntile mele.

19. i voiu zice sufletului meu:
suflete, ai muile bunti strânse

spre muli ani, odihneîe-fe, mnân-
c, beâ, veseiete-te.

20. Iar Dumnezeu i-au zis lui:

nebune, întru aceast noapte sufle-

tul tu vor s'l cear delâ. fine; dar
cele ce ai gtit, cui vor îi?

21. Ââ este cela ce s'rânge iui
comoar, iar nu în Dumnezeu se
îmbogete.

7. Luc. 21, 18 8. Mat. 10, 32
10. Mat. 12, 31 j Marc. 3, 29.

11. Mat. 10, 19; Marc. 13, 13.

15. 1 Tim. 6, 9 sq. Mat. 4, 4.

22. i au zis ctre ucenicii si; pen-
tru aceasta zic vou, nu v grijii cu
sufletul vostru, ce vei mâncâ; nici

cu trupul, în ce v vei îmbrca.
23. Sufletul mai mare este decât

hrana i trupul decât haina.

24. Cutai la corbi, c nu sa-

rnân nici secer; cari nu au cmri
nici jitnie i Dumnezeu îi hrnete
pre ei; cu cât mai mult voi suntei
mai buni decâi psrile?

25. i cine din voi grijindu-se poate
s adauge statului su un cot?

26. Deci dac nu putei nici ce este

mai mic a face, ce v mai grijii de
celelalte?

27. Socotii crinii cum cresc; nu
se ostenesc, nici torc; i griesc
vou, c nici Soîornon fntru toat
slava sa nu s'a îmbrcat ca unul
dintru acetia.

28. i de vreme ce iarba, care
este astzi în câmp i mâine în cup-
tor se arunc, Dumnezeu aâ o îm-
brac; cu cât mai vârtos pre voi,

puin credincioilor?

29. i voi s nu csutai ce vei
mânca', sau ce vei beâ i nu v
înlai.

30. C toate acestea pgânii Ui-

mei acetia ie caut; iar PErinfele

vostru tie cg v trebuesc acesiea.

31. Insa cutai împria lui Dum-
nezeu, i acestea toate se vor ada-
uge vou.

32. Nu te teme turm mic; c
bine au voit Tatl vostru s v deâ
vou împria.

33. Vindei avuiile voastre i dai
milostenie; facei-v vou pungi care
nu se învechesc, comoar neîmpu-
jinat în ceruri, unde turul nu se
apropie, nici molia o stnc.

34. C unde este comoara voa-
str, acolo va îi i inima voastr,

35. S fie mijloacele voastre în-

cinse i fcliile aprinse;

36 i voi asemenea cu oamenii
cari ateapt pre domnul lor, când
se va întoarce dela nuni; ca viind

i btând, îndat s'i deschiz lui.

37. Fericite slugile acelea, pre cari

viind domnul, îi va aîlâ priveghind.

Amin zic vou, c se va încinge i
îi va pune pre dânii s az, i
viind va sluji lor.

33. i de va veni Ia adoua straj
i la a treia straj de va veni, i'i
~~

22. MatTe, 25 sq. 33. Mat. 6, 19 sq.

35. Ier. 1, 17; l Petr. l
f 13; Mat. 25, 1 sq.
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va aîlâ aâ, fericite sunt slugile a-

ceîea.

39. Iar aceasta s tii, c de ar

ti stpânul casei în care ceas va

veni furul, ar prtvcghiâ i nu ar l£sâ

s-i sape casa lui..

40. Deci i voi fii gata; c în cea-

sul care nu gândii, Fiul Omului va
veni.

41. i a zis Peiru lui: Doamne,
ctre noi zici pilda aceasta, sau i
ctre loji?

42. i au zis Domnul: oare cine

este iconorrsul cel credincios i în-

elept, pre care îl va pune? domnul
preslc slugile sale, ca s !e dea la

vreme msura de grâu.

43. Fericit este sluga aceea, pre

care viind domnul lui îl va aîlâ t-
când aâ.

44. Adevrat griesc vou, c'l va
pune pre dânsul preste toate avu-
iile, sale.

45. Iar de va zice sluga aceea
întru inima sa: zbovete domnul
meu a veni, i va începe a bale pre
siugi i pre slujnice, i a mânca i
a b?â i a se îmbia;

46. Venl-va domnul siugei aceea
în ziua întru care nu gândete i
în ceasul întru care nu tie, i'l va
îiâ pre el în dou, i partea lui cu
necredincioii o va pune,

47. Iar sluga ceea ce a tiu! voca
domnului su, i nu a galii nici a

fcut dup voea lui, se va bate mult.

48. Iar cela ce nu a tiut i a

fcut cele vrednice de bti, se va
bate puin. i tot cruia s'a dat mult,

mult se va cere dela el; i cruia
i s'a încredinat mult, mai mult vor
cere dela el.

49. Foc am venit s arunc pre

pmânt, j ce voiesc, dac acum
s'a aprins?

50. i cu botez am a m botez
i cum m sfrâmSorez pân ce se

va sîârîî
51. Au vi se pare c am venii s

dau pace pre pmânt? Nu, zic vo-

u, ci împrire.
52. C vor fi de acum înainte cinci

întru o cas împrii, trei împro-
tiva a doi, i doi împrotiva a trei.

53. Se va împri tatl împrotiva

feciorului i feciorul împrotiva ta-

tlui; muma împrotiva fetei i fata

39. Mat. 24, 43; 1 Tcs. 5, 2.

42. Mat. 24, 45. 47. îac. 4, 17,

51, Mat. IO, 34. 53. Mib. 7, 6.

|

împrotiva mumei; soacra împrotiva

i
nor-sei i nora împrotiva soacr-sei.

I 54. i zicea i noroadelor: când

|

vedei norul n'dicându-se dela apus
numai decât zicei, c ploaie mare
vine, i este aâ.

55. i când austral suflând, zi-

cei, c zduf va fie, i este.

55. Farnicilor, faa cerului i a

pmântului tii a cerc; dar vre-

mea aceasta cum n'o cercai?
57. Cci nu judecai i întru voi

ce este drept?
58. i când mergi cu pârâu! tu

la domn, pre cale, d lucrare s te

j

izbveti de ei; ca nu cumva s te

trag la judector i Judector?;! te

va dâ temnicerului, i temnicerul te

va arunc în temni.
59. Zic ie, nu vei iei de acolo,

pân nu vei plti i îiHart;! cel mai
de apoi.

! CAP. 13.

lisus îndeamn la pocin cu pilda

Galileenilor, cu cei ucii în Siloam i
\
cu pilda smochinului neroditor. Fetncea

cu duhul neputinei. Grunul de mu-

j

tar. Ua cea strâmt. Iisus ameninat
cu moarte din fartea lui Irod. Ieru-

salimul ucigtor de proroci.

i au venit oarecare întru acea vre-

me spuindu'i lui de Galileenii,

al cror sânge Pila! î-a amestecat
cu jertfele lor.

2. i rspunzând Iisus, au zis lor:

au vi se pare c Galileenii acetia
mai pctoi decât toi Galileenii

au fost, cci au ptimit acestea?
3. Nu, ci zic voua: c de nu v

vei poci, toi aâ vei pieri,

4. Sau acei optsprezece, presle

!
cari a czut turnul în Siloam i ia
omorît, vi se pare c acetia mai
pctoi au fost decât toi oamenii
cari locuiau în Ierusalim?

5. Nu, ci zic vou: c de nu v
vei poci, toi aâ vei pieri.

6. i zicea pilda aceasta: oarecine
aveâ un smochin fn viea iui sdii
l a venit cutând road întru el i
nu a aflat.

7. i a zis ctre vierul: iat, trei

ani simt de când viu cutând road
în smochinul acesta, i nu aflu, fa-

54. Mat. 16, 2. 56. Ioan 4, 35.

58, Pild. 25, 8; Mat. 5, 25 sq.

13. 3. Ps. 7, 13. 6. Mat, 21, 19.
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ie'l pre el; pentruce i pâmântulîm-
|

presoar în zadar?
8. Iar el rspunzând zice lui:

doamne, las'1 pre d i într'acest

an, pân 1 voiu spa împrejur i voiu
pune gunoi;

9 i de va face road, iar de nu
îl vei tiâ în anul cel viitor.

10. i era învând îniru una din

sinagoguri sâmbta.
11. i iat o muiere erâ care a-

veâ duhulneputinei de optsprezece
ani, i erâ gârbov i nu puteâ s
se ridice în sus nicidecum.

12. Iar lisus vâzându-o pre dân-
sa, o au chemat i au zis ei: mu-
iere, te-ai slobozit de boala la.

13. i i-au pus pre dânsa mâi-
nile i' îndat s'a îndreptat i slviâ
pre Dumnezeu.

14. Iar mai marele sinagogii mâ-
niindu-se cci o vindecase lisus

sâmbta, rspunzând ziceâ norodu-
lui: ase zile sunt întru care se cade
a lucrâ; deci întru acestea viind v
vindecai, iar nu în ziua sâmbetei.

15. Iar Domnul au rspuns lui

i au zis: farnice, fiecare din voi

sâmbta au nu'i dezleag boul su
sau asinul deia iesle, i'l duce de'l

adap?
16. Dar aceasta, fiic a lui Avraam

iiind, pre care o a legat satana, iat
de optsprezece ani, au nu se c.â-

deâ a se dezlega din legtura acea-

sta în ziua sâmbetei?
17. i acestea zicând el, se rui-

nau toi cei ce stau împrotiva iui;

i lot norodul se bucur de toate

cele slvite ce se fceau de dânsul.

18. i ziceâ: cui este asemenea
împria lui Dumnezeu? i cu ce

o voiu asemn pre dânsa?
19. Asemenea este grunului de

mutar, pre care luându'l omul,
1-a aruncai în grdina sa, i a cre-

scut i s'a fcut copac mare, i p-
srile cerului s'au slluit în ra-

murile lui.

20. larâ au zis : cu ce voiu ase-mn împria lui Dumnezeu?
21. Asemenea este aiuaiului, pre

care luându'l muierea, 1-a ascuns în

trei msuri de fin, pân s'a do-
spit toat.

22. i umbl prin orae i prin

safe învând i cale fcând în Ie-

rusalim,

15. Mat. 12, 11; Luc. 14, 5.

19. Mat. 13, 31 sq. Marc. 4, 31,

23. i i-a zis oarecine lui: Doam-
ne, au puini sunt cei ce se mân-
iuesc? Iar el au zis lor:

24. Nevoii-v a inlrâ prin ua
cea strâmt, c muli, zic vou, vor
cuiâ s intre i nu vor putea.

25. Deci dupâce seva sculâ st-
pânul casei, i va încuiâ ua i vei
Începe a stâ afar t a bale inu
zicând: Doamne, Doamne, deschide
nou; i rspunzând va zice vou:
nu v tiu pre voi de unde suntei;

2b'. Atunci vei începe a zice: am
mân cât înaintea ta i am but i
în uliele noastre ai învat.

27. i va zice: zic vou, nu v
tiu pre voi de unde suntei, depr-
tai-v deia mine toi lucrtorii ne-

dreplei.
28. Acolo va fi plângerea i scâr-

nirea dinilor, când vei vedea pre

Avraam i pre Isaac i pre lacov,

i pre ioji prorocii întru împria
lui Dumnezeu, iar pre voi scoi afar.

29. i vor veni deia rsrit i de
la apus i deia amiaz-noaple i
deia amiazzi i vor edea întru îm-
pria lui Dumnezeu.

30. i tat, sunt pre urm cari

vor fi înlâiu. i suntîntâiu cari vor
fi pre urm.

31. In ziua aceea s'au apropiat

oarecari din Farisei, zicând lui: iei
i te du de aici, c Irod va s te

omoare.
32. i au zis lor: mergând, spu-

nei vulpei aceiia: iat, scot draci

i fac vindecri astzi i mâine i
a treia zi m voiu sfâri.

33. Ins mi se cade astzi i mâi-
ne l în cealalt zi a merge; c nu
este cu putin s piar proroc a-

far din Ierusalim.

34. îerusalime, lerusaliine, cel ce
omori prorocii i ucizi cu pietre

pre cei irimii la tine, de câte ori

am vrut s adun pre fiii ti, cum
adun gina puii si supt aripi l
nu ai voitl

35. lat, se las vou casa voa-
str pustie, i amin griesc vou:
c nu m vei vedeâ de acum pân
va veni, când vei zice: bine esle

cuvântat cel ce vine întru numele
Domnului.

24. Mat. 7, 13; Filip. 3, 12-

27. Pa. 6, 9; Mat. 7, 23 i 25, 41,

30. Mat. 19, 3o; Marc. 10. 31.
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CAP. 14.

lisus vindec pre bolnavul de idropic.

înva a nu caut iucuruc dintâi la

mese i a chem pri sraci. Pilda de-

spre cei chemai la cin. Adevratul
ucenic al lui Hristos.

i a fost când au intrai ei în casa
oarecruia din boierii Fariseilor

sâmbta, ca s mnânce pâine i
aceia îl pândiau pre el

2. i iot un om bolnav de idro-

pic erâ înaintea lui.

3. i rspunzând îisus, au zis c-
tre Farisei i ctre legiuitori grind:
oare este slobod sâmbta a vindeca?

4. Iar ei au tcut. i apucându'i
l-au vindecat pre el i î-au slobozit.

5. i rspunzând ctre ei, au zis:

cruia dintru voi fiul sau bou! de
vc cdea în pu{, au nu îndat îl va
scoate pre eî îu ziua sâmbetei?

6. i n'au putut rspunde lui ia

acestea.

7. i zicea ctre cei chemai pild,
luând aminte cum îi alegeau e-
derile mai sus, zicând ctre dânii:

8. Când te vei chema de cinevâ
la nunt, nu edeâ în locui cel mai
de sus, ca nu cumva s fi? chemai
de dânsul altui mai cinstii decât
tine; :

9. i venind cela ce i pre tine

i pre acela a chemat, va zice ie:

d locul acestuia, i atunci vei în-

cepe cu ruine locul cel mai de jos

a'l inea.
10. Ci când te vei chemâ, mer-

gând ezi la locul cel mai de jos;

ca, când va veni cel ce te-a chemat,
s''t zic fie: prietene, sue-te mai
sus, atunci îi va fi ie cinsîe îna-

intea celor ce vor edea împreun
cu tine.

11. C fot cel cc se înal, se va
smeri, i cel ce se smereie. se va
înl.

12. i zicea i cehii ce îl che-

mase pre el: când îaci prânz sau
cin, nu chemâ prietenii ti, nici

fraii ti, nici rudele tale, nici ve-

cini bogai; ca nu cândvâ s te che-

me i ei pre tine, i sâ i se fac
rspltire.

13. Ci când îaci osp, chiani s-
racii, neputincioii, chiopii i orbii;

14. i fericit vei fi, cci nu pot

14-. 3. Mat. 12, 10 sq.

5. Lucâ 13, 15. 11. Mat. 23. 12.

s'i întoarc, ca i se va întoarce
ie întru învierea, drepilor.

Î5. i auzind acestea unul din

cei ce edeau cu el, a zis: ferici! este
cel ce va prânzi întru împria lui

Dumnezeu.
16. Iar el au zis lui: un om oare

care a fcut cin mare i a chemat
pre muli;

17. i a trimes pre sluga sa în

ceasul cinei s zic celor chemai:
venii, c iat gafa suni foaie.

18. i au început foi dimpreun
a se lepda, Ce! dinfâiu a zis tui:

arin am cumprat, i am nevoe
s ies i s o vd, rdgu-fe s m
ieri.

19. i aliul a zis: perechi de boi

am cumpra! cinci, i merg sâ'i ispi-

tesc; rogu fe s m ieri.

20. i altui a zis: muiere mi-ant
luat i pentru aceasta nu pof veni.

21. i întorcându-se sluga aceea,

a spus domnului su acest?a. A-

îunci mâniindu se stpânul casei, a

zis siugei sale: iei curând la r-
spântiile i uliele ceiti, i sracii
i betegii i chiopii i orbii adu'i

aici.

22. i a zis sluga: doamne, s'a

fcut cum ai poruncit i înc mai
este loc.

23. i a zis domnul ctre slug:
iei la drumuri i îs garduri i'i si-

lete s intre, ca s se umple casa
mea.

24. C zic vou: c nici unul din

brbaii aceia ce erau chemai, nu
va gusta cina mea.

25. i mergeau cu dânsul noroade
multe, i întorcându-se, le-?u zis îor;

26. Oricine vine ctre mine t nu
urte pre tatl su i psc mum
i pre muiere i pre feciori i pre

frai i pre surori, înc i pre su-

fletul su, nu poale fi ucenic al meu.
27. l cel ce rm'i poart crucea

sa t vine dup mine, nu poate
îi ucenic ai meu.

28. C cine dintru voi vrând s
zidiasc turn, au nu înlâiu ezând,
îi socotete cheltuiala, de are cele

spre svârire?
29. Ca nu cândvâ puind el teme-

lia i nepufând svâri, toi cei ce'!

vor vedea s înceap a'l batjocori,

zicând:

16. Mat. 22, 1 sq.
26. Mat. 10, 37 sq. 27. Marc. 8, 34.

Biblia. 90
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30. C acesf om a început a zidi

i n'a pulul svâri.
31. Sau care împraf, mergând
s se loviasc cu aii împrat ia r-
sboi, au nu ezând înlâiu, se sf-
luefe de va puleâ cu zece mii s
se înfîmpine cu cela ce vine asu-
pra* lui cu douzeci de mii?

32. Iar de nu, înc îiind el de-

parte, trimiând solie, se roag de
pace.

33. Deci aâ fiecare dintre voi,

care nu se leapd de toate avuiile
sale nu poate fi ucenic al meu.

34. Bun este sarea, iar dac sa-

rea se va împui, cu ce se va în-

dulcî?

35. Nici în pmânt, nici în gunoi
..u este de treab, afar o leapd
pre ea. Cela ce are urechi de auzit,

auz.

CAP. 15.

Pilda despre oaia i drahma cea pier-

duta. Fiul cel risipitor.

Qi er apropiindu-se de dânsu! toi

Yvameii i pctoii ca s'î a-

sculte pre el.

2. i cârtiau Fariseii i Crtura-
rii zicând: acesla pre pctoi pri-

mete i mnânc cu dânii.
3. i au zis ctre ei pilda acea-

sta, grind:
4. Care om dintre voi, având o

sul de oi i pierzând una diniru ele,

au nu las pre cele nouzeci i no-
u în pustie i merge dup cea
pierdut, pân când o afl pre ea?

5. i aflându-o o pune pre ume-
rile sale bucurându-se.

6. i venind ia casa sa, chiam
prietenii i vecinii, zicând lor: bu-
curati-vâ cu mine, c am gsit oaia
mea cea pierdut.

7. Zic vou: c aâ va fi bucu-
rie în cer de un pctos ce se po-
cete, decât de nouzeci i nou
de drepi, crora nu le trebuete
pocin.

8. Sau care muiere având zece
drahme, de pierde o drahm, au nu
aprinde fclia i mtur casa i ca-

ut cu deadinsul pân o afl?
9. i aflându-o, chiam prieienele

34. Mat. 5, 13; Marc. ?, 50.

35. Lucâ &, 8.

15. 1. Mat. 9, 10. 2. Lucâ 7. 39.

4. Ezecb. 34, 11, 16; Mat. 18, 12; Ltic. 19, 10.

2. Lucâ 5, 32.

14-15

i vecinele, zicând: bucurai-v cu
mine, c am gsit drahma care o
am pierdut.

10. Aâ zic vou, bucurie se face

înaintea îngerilor lui Dumnezeu pen-
tru un pctos ce se pocete.

11. i au zis: un om aveâ doi

feciori;

12. i a zis cel mai tânr din ei

latâîui su: tat, d'mi partea ce
mi se cade de avuie. i le-a îm-
prit lor avuia.

13. i nu dup multe zile, adu-
nând îoaie, feciorul cel mai tânr
s'a dus într'o ar departe i acolo

a risipit toat avuia sa, vieuind
întru desmierdri.

14. i cheltuind el toate, s'a f-
cut foamete mare într'acea ar, i
el a început a se lipsi.

15. i mergând s'a lipit de unul
din locuitorii rei aceleea i 1-a

trimis pre el la arinele sale s pa-
sc porcii.

16. i doriâ s'i sature pântecele

su de rocovele ce mâncau por-

cii, i nimeni nu'i dâ Sui.

17. Iar viindu'i întru sine, a zis:

câi argai ai tatlui meu sunt în-

destulai de pâine, iar eu pier de
foamei

18. Sculâ-m-voiu im voiu duce
ia tatl meu i voiu zice lui: iat,
greit-am la cer i înaintea ta.

19. i nu mai sunt vrednic a m
chemâ fiul tu, î-m ca pre unul
din argaii ti.

20. i sculându-se, a venit la ta-

tl su. Iar el înc departe fiind,

1-a vzut pre dânsui tatl lui i i

s'a fcut mil, i alergând, a czut
pre grumazii îui i 1-a srutat pre el.

21. i a zis lui feciorul: tat, gre-

it-am la cer i înaintea ta i nu
mai sunt vrednic a m chemâ fiul

tu.
22. i a zis tatl ctre slugile sale:

aducei haina cea dinfâiu i'l îm-
brcai pre el, i dai inel în mâna
lui i înclminte în picioarele lui;

23. i aducând vielul cel hrnit,
îl junghiai, i mâncând s ne ve-

selim;

24. C fiul meu acesla mori erâ
i a învial i pierdut erâ i s'a aflat.

i au început a se veseli.

25. Iar feciorul iui cel mai mare

13. Pild. 29, 3. 17. Pild. 23, 21.

18. Ier. 3, 12; Ps. 50, 4.

24. Efes. 2, 1, 5; i 5, 14.
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erâ la arin, i dac a venii i s'a

apropiat de cas, a auzit cântece
i jocuri.

26. i chemând pre unul din slugi,

1-a întrebat, ce sunt acestea?
27. Iar el a zis, c fratele tu a

venii, i a junghiat tatl tu vielul

cel hrnit, pentruc sntos pre el

l-a primit.

28. i s'a mâniat i nu vreâ s
intre, iar faiî iui ieind, îl rug pre el.

29. Iar el rspunzând, a zis tat-
lui su: iat, atâia ani slujesc ie,

i niciodat porunca ta n'am cl-
cat, i mie niciodat nu mi-ai dat

mcar un ied, ca s m veselesc
cu prietenii mei,

30. Iar când venî fiul tu acesta,

care a mâncat avuia ta cu curvele,

junghiai lui vielul cel hrnit.
31. Iar el a zis lui: fiule, tu în

toat vremea eti cu mine i toate

ale mele, ale tale sunt.

32. Ci se cdea a ne veseîî i a

ne bucur, cci fratele tu acesta

mort erâ i a înviat, i pierdut erâ

i s'a aflai.

CAP. 16.
'

Iconomul nedrept. Nimeni nu -poate sluji

la doi domni. A nu'i ls omul fe-

meia. Bogatul i Lazr.

i ziceâ i ctre ucenicii si: erâ

un om bogat, care aveâ un ico-

nom, i acesta a fost pârît la el c
risipete avuiile lui.

2. i chemând pre el, i-a zis lui:

ce aud aceasta de tine? D seama
de iconomia ta; c nu vei putea
mai mult a fi iconom.

3. Iar iconomul a zis întru sine:

ce voiu face? C domnul meu iâ

iconomia dela mine; a spa nu pot,

a cere îmi este ruine.
4. tiu ce voiu face, c dac m

voiu schimb din iconomie, sm
primiasc în casele lor.

5. i chemând câte unul pre fie-

care din datornicii domnului su,
a zis celui dintâiu: cu cât eii da-

tor domnului meu?
6. Iar el a zis: cu o sut de m-

suri de untdelemn. i a zis lui: ia'i
zapisul tu i ezi curând d^ ^crie

cincizeci.

7. Iar dup aceea a zi r altuia:

dar tu cu cât eti dator? Iar el a

zis: cu o sut de msuri de grâu.

i a zis lui: ia'i zapisul tu i scrie
optzeci.

8. i a ludat domnul pre icono-
mul nedreptei, c înelepete a
fcut; c fiii veacului acestuia mai
în^lepi sunt decât fiii luminei în-

tru neamul lor.

9. i eu zic vou: îcei-v vou
prieteni din mamona nedreptei;
c dac vei fi lipsii, s v primia-
sc pre voi în corturile cele venice.

10. Cel ce este credincios întru

puin, i întru mult credincios este,

i cel ce este nedrept întru puin,
i întru mult nedrept este.

11. Deci dac întru cel nedrept
mamona n'aifost credincioi, pre cel

adevrat cine'l va încredinâ vou ?
12. i dac întru cel strein n'.ai

fost credincioi, pre cel ce este ai

vostru cine îl va dâ vou?
13. Nici o slug nu poate la doi

domni s slujiasc; pentruc sau
pre unul va urî i pre altul va iubî,

sau de unul se va ineâ i de altul

nu va griji. Nu putei slujllui Dum-
nezeu i lui mamona.

14. i auziau acestea toate i Fa-
riseii, cari erau iubitori de argint,

i'l batjocoriau pre el.

15. i le-au zis lor: voi suntei
cei ce v facei pre voi drepi îna-

intea oamenilor; iar Dumnezeu tie
inimile voastre, c ce este întru oa-
meni înlat, urâciune este înaintea

lui Dumnezeu.
16. Legea i prorocii pân la Ioan;

de atunci împria lui Dumnezeu
bine se vestete i fiecare spre a-

ccea se silete.

17. Iar mai lesne este cerul i p-
mântul s treac, decât din lege o
cirt s caz.

18. Tot cela ce'i Ias muierea
sa i iâ alta, preacurvete, i tot

cela ce iâ lsat de brbat, prea-

curvete.
19. Erâ un om oarecare bogat, i

se îmbrc în porfir i în vison,

veselindu^se în toate zilele luminat.

20. i er un srac oarecare a-

nume Lazr, care zceâ înaintea u-

ei Iui plin de bube.
21. i poftiâ s se sature din sîâ-

16- 8. Efes. 5, 9; 1 Tcs. 5, 5.

9. Mat. 6, 20; 19, 21 i 1 Tim. 6, 19.

10. Lucâ 19, 17. 13. Mat. 6, 24.

14. Mat. 23, 14.

15. Lucâ 16, 9; Ps. 7. 10; 16. Mat. 11, 13.

17. Lucâ 21, 33; Mat. 5, 18.

18. Mat. 5. 31.
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râmifurile care cdeau din masa
bogatului; ci i câinii venind lin-

geau bubele lui.

22. i a fost -'c
.
a murit sracul

i s'a dus de îngeri în sânul lui

Avraam, i a rhuriti bogatul i s'a

îngropat;

23. i în iad ridicându'i ochii

si, fiind în munci, vede pre Avra-
am de departe i pre Lazr în a-
nurile hiL

24. i el strigând, a zis: printe
Avraame, miluete-m i trimite pre
Lazr, s'i înting vârful degetu-

lui lui în ap i s'mi rcoriasc
limba mea, c m chinuesc în v-
paea aceasta.

25. Iar Avraam a zis: fiule, adu'i
aminte c ai luat cele bune ale tale

în vieaa ta i Lazr aijderea cele

rele; iar acum acesta se mângâe
iar, tu te chinueli.

26. i preste toate acestea, între

noi i între voi prpastie mare s'a

întrit; ca cei ce vor vreâ s treac
de aici câtrz voi, s nu poat, nici

cei de acolo la noi s treac.
27. i a zis: rogu-te dar, printe,

ca s'i trimii pre dânsul în casa
tatlui meu:

28. C am cinci frai; s le mr-
turisiasc lor, ca s nu vie i ei la

acest loc de munc.
29< i i-a zis Avraam lui: au pre

Moisî i pre proroci, s'i asculte

pre dânii.
30, Iar el a zis: nu, printe Avra-

ame; ci de va merge cinevâ dih

rnoîji la dânii, se vor poci.
31. i i-a zis lui: dac nu ascult

pre Moisi i pre proroci, mcar de
ar i învtâ cinevâ din morji, nu vor
crede.

CAP. 17.
Despre scandal. Iertarea greoaielor a-

pro'peluî. Qredina în Dumnezeu. Cei

zece leproi. întrebarea despre a doua
venire. "

'

'

Ni au zis ctre ucenicii si: cu ne-

i
putin este-s nu vie sminfelele,

dar yai aceluia prin care vini

2. Mai de folos i-ar fi lui, de s'ar

lega o piatr de moar de grifma-
zii lui i s se arunce în mare, de
cât s smintiasc pre unul dintr'a-

ceti mai mici.

22. Ps. 90, 11. 24. Is. 66. 24.
29. Is. 8, 20.

17. 2. Mat, 18, 6; Marc, 9, 42.

3. Luai- aminte de sine-v: de va
grei ie fratele tu, ciart'l pre el,

i de se va poci, iart'i lui.

4. i mcar de apte ori în zi de
va grei ie, i de apte ori se va
întoarce la tine, zicând: cescu-m,
iart'i lui.

5. i au zis apostolii Domnului:
adauge-ne nou credin.

6. Iar Domnui au zis: de ai avea
credin ca un grun de mutar,
ai zice dudului acestuia: desrd-
cineaz-te i te sdete în mare, i
v'ar asculta pre voi.

7. i cine dintru voi având slug
arând sau pstorind, care viind â-

cela din câmp, va ziceîndat: treci

de ezi?
8. Ci au nu'i va zice lui: gte-

te'mi ce yoiu cin, i încingându-
te, slujefe'mi, pân voiu mâncâ i
voiu beâ, i dup aceea vei mânca
i vei beâ tu. •

*

9. Au doar va avea har slugei

aceleea cci a fcut cele ce i s'a

poruncit lui? Nu mi se pare.

10. Aâ i voi, când vsi face toate

cele ce vi s'a poruncit vou, zicei,

c slugi netrebnice suntem; c ce

am fost datori a face, am fcut.
11. i a fost când mcrgeâ el în

Ierusalim i e! treceâ prin mijlocul

Samariei i al Galiieei.

12. i intrând el într'un sat, î-au

întîmpinat pre el zece brbai 1«-

proi, cari au sttut de departe.

13. i aceia au ridicat glas, zi-

când: îisuse, Invftorule, miiucte-
ne pre noi.

14. i vzându'i, le-au- zis lor:

mergei i v artai preoilor. i
a fost când mergeau ei. s'au curit.

15. iar unul dintru dânii vzând
c s'a vindecat, s'a înlosns, cu glas
mare slvind pre Dumnezeu.

16. i a czut cu faa la picioa-

rele lui, mulumind iui, i acela erâ

Samarinean. ,/
17. Iar Iisus rspunzând, au zis:

au nu zece s'au curit? Dar cei

nou tinde sunt?
18. Nu s'au aflat s se întoarc

s deâ slav lui Dumnezeu, fr
numai acesta, ce este de alt neam?
19. i i-au zis iui:scoai-te i mergi,
credina ta te-a mântuit.

20. i întrebat fiind de Farisei,

3. Mat. 18, 15. 5. Marcu 9, 24,

6. Mat. 17, 20. 10. 1 Cor. 9, 16.

11. loan 4, 4. 14. Lev. 14, 2.
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când va veni împria lui Dumne-
zeu, au rspuns lor i au zis: nu
va venî împria lui Dumnezeu cu
pândire. .„

21. Nici vor zice, iat aici sau
iat acolo; c iat împria lui

Dumnezeu înluntru vostru este.

22. i au zis ctre ucenici: vor
veni zile când vei pofti una din zi-

lele Fiului Omului s vedei i nu
vei vedeâ.

23. i vor zice vou: iat aici

sau iat acolo, s nu mergei, nici

s urmai.
24. C precum fulgerul care ful-

ger din pariea cea de supî cer, pre-

ste partea cea de supt cer lumineaz;
,aâ va fi i Fiul Omului în ziua sa.

„25. Iar întâiui se cade lui multe

j\ ptimi i a îi lepdat de neamul
acesta.

28. i precum a fost în ziiele lui

Noe, aâ va îi i în zilele Fiului 0-

tnului.

27. Mâncau, beau, se însurau, se
mritau, pân la ziua în care a in-

trat Noe în corabie, i a venit po-

topul i a pierdut pre toi.

28. Aijderea i precum a fost în

zilele lui Lot, mâncau, beau, cum-
prau, vindeau, sdiau, zidiau;

29. Iar în care zi a ieit Lotndm
Sodoma.a plouat foc i piatr pu-
cioas din cer, i a pierdut pre toi.

30. într'acesf "chip va fi în ziua

în care Fiul Omului se va art.
3\. lntr'acea zi cela ceva fi dea-

supra cusei i vasele lui în cas,
s jiu se pogoare s le iâ pre ele,

i cel ce va fi în câmp, asemenea
s nu.,se întoarc înapoi

32. Aducei-v aminte de muierea
lui Lot.

33. Oriciîie va cuta sufletul su
s'i mântuiasc, pierde'l-va pre el, i
cine îl va pierde, îl va înviâ pre el.

34. Zic vou: într'aceast noapte
vor fi doi înlr'un pat; unul se va
lua i altul se va lsâ.

35. Dou vor mcinâ împreun;
una se va luâ i alta se va ls.

36. Doi vor fi în câmp, unul se

va luâ i altul se va lsa.

21. Mat. 24, 23; Marcu 13, 21.

M, Mat. 24, 27 sq.

25. Lucâ 9, 22; Mat, 16, 21.

27. Fac. 7, 7. 28. Fac. 18, 20.

31. Mat. 24, 17. 32. Fac. 19, 26.

33. Lucâ 9, 24; Mat 10, 39; Marcu 8, 35.

loan 12, 25. 34. Mat. 24, 40 sq,

37. i rspunzând au zis lui: unde
Doarrtrie? lat: el au zis lor: unde
va fi trupul, acolo se vor aduna i
vulturii. -

CAP. 18,

Despre rugciune, FariseVil i Vame-
ul. Lsai pruncii s vie la mine. în-

trebarea bogatului ce va face s mo-
teneasc vieaa de veci, Iistis vestete

patimile sale. Orbul din leril-wn.

ki ziceâ i pild lor, c se cade
jîn toat vremea a se rug i a

nu se lenevi, zicând: .
. >

2. Un judector oarecare e-râ în-

tr'o cetate, care de Dumnezeu , nu
se temea i de om nu se ruinâ.

3. Erâ i o vduv în ceJai€a a-

ceea i veniâ la dânsul, zicând: iz-

bâvete-m de pârâul meu. ~\

4; i nu vreâ în mult vreme; iat

dup aceea a zis întru sine: dei
de Dumnezeu num tem, i de om
nu m ruinez;

o. Dar pentru c îmi face su-

prare vduva aceasta, o voiu iz-

bvi pre ea; ca nu pân în sfâcAt

venind s m supere.

6. i au zis Domnul: auzii ce

griete judectorul nedreptea? f

7. Dar Dumnezeu au nu vaiace
izbvire aleilor si, cari strig c-
tre dânsul ziua i noaotea,, de- i
îndelung îi rabd pre dânii?

3. Zic vou, c va face izbvirea
lor curând. Ins când va venfcFiul

Omului, oare va afl credina pre

pmânt? o
'

9. l au zis i ctre? oarecari ce

se ndjduiau întru sine cum c
sunt drepi i defimau pre ceilali,

pilda aceasta:

10, Doi oameni s'au suit în Bi-

seric s se roage, unul Fariseu i
altul Vame.

1î. Fariseul stând, aâ se ruga

întru sine: Dumnezeule, mulume-
scu'f, c nu sunt ca ceilali oameni,

rpitori, nedrepi, preacurvari, sau
ca t acest Vame.

12. Postesc de dou ori în sp-
tmân, dau zectuiai din toate câte

câtig.
13. Iar Vameul de departe stând

nu vrea nici ochii si la cer s'i

37. Mat. 24, 28.

18. I- 1 Tesal. 5, 17; Rom. 12, 12.

3. Lucâ 11, 7, 8.

11. Mat. 5, 20; Is. 58, 2.
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ridice, ci îi bteâ pieptul su zi-

când: Dumnezeule, milostiv fii mie
pctosului.

14.. Zic 'vou, s'a pogorît acesta
mai îndreptat la casa sa, decât a-

cela, c tot cel ce se înalt pre sine,

se va smeri; iar cel ce se smerete
pre sine, se va înljâ.

15. i aduceau la el i pruncii,

ca s se ating de ei; iar ucenicii

vzând, i-au certat pre dânii.
16. Iar Iisus chemându'i Ia sine

pre ei, au zis: lsai pruncii s vie

la mine i nu'i oprii pre ei, c a
unora ca acestora este împria
lui Dumnezeu.

17. Amin zic vou: oricine nu va
primi împria lui Dumnezeu ca
pruncul, nu va intr înir'însa.

18. i 1-a întrebat pre el un boier
zicând': Inviorule bune, ce voiu
face s motenesc vieafa venic?
-19. Iar lisus i-au zis lui: cci îmi
zici bun? Nimeni nu este bun, fr
numai unul Dumnezeu.

20. Poruncile tii: s nu curvefi.
S nu ucizi. S nu furi S nu fii

mrturie mincinoas. Cinstete pre
tatl tu i pre muma ta.

21. Iar ei a zis: acestea toate

le-am pzit din tinereele mele.

22. Iar Iisus auzind acestea, i-au

zis lui: înc una îi lipsete: toate

câle ai vinde-le i le împri sra-
cilor i vei aveâ comoar în cer,

i vino, urmeaz mie.
23.' Iar el auzind acestea, s'a în-

tristat, c erâ bogat foarte.

24. i vzându'l lisus c s'a în-

tristat, au zis: cât de anevoe vor
intr întru împria lui Dumnezeu
cei ce au avuii!

25. C mai lesne este a frece

cmila prin urechile acului, decât
bogatul a intr întru împria lui

Dumnezeu.
26. Iar cei ce au auzit acestea,

au zis: i cine poate s se mân-
tuiasc?

27. Iar el au zis: cele ce nu sunt
cu putin la oameni, sunt cu pu-
tin Ia Dumnezeu.

28. i a zis Petru: iat, noi am
lsat toate i am urmat {ie.

29. Iar el au zis lor: amin gr-

14. Is. 66, 25 Mat 23, 12; 1 Petru 5, 5.

15. Is. 49, 22; Mat. 19, 13; Marcu 10. 13.

18. Mat. 19, 16; Marcu 10, 17
20 E. 20, 12. 22. Mat. 6, 20.

27. Iov 42, 2.

28. Mat. 19, 27; Marcu 10, 28.

iese vou, c nimeni nu este care
i-a lsat cas, sau prini sau frai

sau femeie, sau feciori pentru îm-
pria lui Dumnezeu,

30. Care s nu iâ cu mult mai
mult în vremea aceasta i în vea-
cul cel viitor viea venic.

31. i luând cu sine pre cei doi-

sprezece, au zis ctre ei: iat ne
suim în Ierusalim i se vor împlini

toate cele scrise prin proroci pen-
tru Fiul Omului.

32. C se va dâ neamurilor i se
va batjocori i se va ocrî i se

va scuipi
33. i bfându'l, îl vor omorî pre

el i a treia zi va înviâ.

34. Iar ei nimic dintr'acesfea n'au
înjeles, i erâ cuvântul acesta a-

scuns dela ei, i nu cunoteau cele

ce se griau.
35. i a fost când s'au apropiat

el de Ierihon, un orb edea lâng
cale cerind.

36. i auzind norodul trecând, a
întrebat ce este aceasta.

37. i i-a zis lui, c Iisus Na-
zarineanul irece.

38. i a strigat, zicând: îisuse,

Fiul lui David, miluete-m.
39. Iar cei ce mergeau înainte

certau pre el s tac, iar el cu mult
mai vârtos striga: Fiul lui David,
miluete-m.

40.i stând Iisus, au poruncit s'l
aduc pre el la sine; iar apropiin-

du-se el de dânsul, l-au întrebat

zicând:
41. Ce voieti s'i fac? Iar el a

zis, Doamne, s vz.
42. i Iisus i-au zis lui: vezi, cre-

dina ta te a mântuit.

43. i îndat a vzut, i a mers
dup el, slvind pre Dumnezeu, i
tot norodul vzând, a dat laud lui

Dumnezeu.

CAP. 19.

Zacheu. Pilda despre urginii încredin-

ai slugilor. Intrarea în Ierusalim.

Iisus plânge pentru Ierusalim. Izgo-

nirea vânztorilor din Biserica.

i intrând, treceâ prin Ierihon.

2. i iat un om anume Zacheu,

31. Mat. 20, 17; Marcu 10, 32.

32. Mat. 27, 2. 34. Lucâ 9, 45.

35. Mat. 20, 29; Marcu 10, 46.

42. Mat. 9, 22. 43. Ps. 145, 8.
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i acesta erâ mai mare vameilor
i erâ bogal.

3. i culâ s vaz pre Iisus cine
este, i nu puteâ de norod, c erâ
mic de stai. ,

4. i alergând înainte, s'a suit

într'un dud ca s'l vaz pte cl, c
pre acolo vreâ s treac.

5. i dac au venit la -locul acela,

cutând Iisus, l-au vzut pre dân-
sul, i au zis ctre dânsul : Zachee,
grbete de te pogoar c astzi în

casa ta mi se cade s fiu.

6. i grbindu-se s'a pogorîl, i
l-a primit pre dânsul bucurându-se.

7. i vzând toi cârtiau zicând:
c la un om pctos au intrat s
gzduiasc.

8. Iar Zacheu stând, a zis ctre
Domnul: iat jumtate de avu|ia
mea, Doamne, o dau sracilor, i
de am npstuit pre cinevâ cu ceva,
întorc împtrit.

9. i au zis ctre el Iisus: astzi
s'a fcut mântuire casei acesleea,

penlruc i acesta fiu al lui Avra-
am este.

10. C au venit Fiul Omului s ca-
ute i s mântuiasc pre cd pierdui.

11. i ascultând ei acestea, ad-
ogând au zis o pild, pentruc erâ

el aproape de Ierusalim, i Ii se p-
reâ lor cum c îndat va s se a-

rate împria lui Dumnezeu.
12. Deci au zis: un om oarecare

de bun neam, s'a dus într'o ar de-

parte s'i iâ lui împrie i s se

întoarc.
13. i chemând zece slugi aîe sale,

le-a dat tor zece mnas, i a zis c-
tre ei: negutoriji pân voiu venî.

14. Iar cetenii lui îl urau pre
el, i au trimis solie dup el zicând:

nu voim pre acesta s împria-
sc preste noi.

15. i a tost când s'a întors el

luând împria, a zis s se cheme
la dânsul slugile acelea, crora de-

dese argintul, ca s tie cine ce a

negutorii,
16. i a venit cel dintâiu zicând:

doamne, mnaoa ta a agonisit zece
mnas.

17. t a zis lui: bine, slug bun,
c întru puin ai fost credincios, s
aibi putere preste zece ceti.

18. i a venit cel al doilea zicând:

19. 10. 1 Tim. 1, 15; Mat. 18, 11.

12, Mat, 25, U sq; Marcu 13, 34.

doamne, mnaoa ta a fcut cinci

mnas.
19. i a zis i acestuia: i tu Iii

preste cinci ceti.
20. i altul a venit zicând: doam-

ne, iat mnaoa ta, care o am inut
legat în mhram;

21. C m'am temut de tine, pen-
truc om aspru eti; iei ce n'ai pus
i seceri ce n'ai semnat.

22. i i-a zis: din gura fa te voiu
judec, slug viclean. Ai tiut c
eu om aspru sunt, luând ce n'am
pus i secerând ce n'am semnat.

23. Dar pentruce n'ai dat argin-

tul meu schimbtorilor i venind
eu l-a îi cerut cu dobând?

24. i celor ce stau înainte le-a

zis: luai dela el mnaoa i o dai
celui ce are zece mnas.

25. i au zis lui: doamne, acela
are 2ece mnas.

26. C zic vou, c tot celui ce
are i seva d, iar dela cela ce n'are

i ce are se va luâ dela el.

27. Ins pre vrjmaii mei aceia
cari n'au voit s împrtesc pre-

ste dânii, aducei'î încoace i'i t-
iai înaintea mea.

28. i zicând acestea, mergeâ îna-

inte, suindu-se în Ierusalim.

29. i a fost când s'a apropiat
de Vilhiaghi i Vitania, ctre mun-
tele ce se chiam ai Mslinilor, a
trimis doi din ucenicii si, zicând:

30. Mergei în satul care este îna-

intea voastr; întru care intrând

vei gsi un mânz legat, pre care
nimeni din oameni niciodat n'a e-
zut, dezlegai'l pre el i'l aducei.

31. i de va întreba cinevâ pre
voi: pentruce îl dezlegai? Aâ s
zicei Iui: c Domnului trebuete.

32. i mergând trimiii, au aflat

cum zisese lor.

33. i dezlegând ei mânzul, au
zis stpânii lui ctre ei: ce dezle-

gai mânzul?
34. Iar ei au zis: Domnului tre-

buete.
35. i l-au adus pre el la Iisus,

i aruncându'i vemintele sale pre

mânz, au pus pre Iisus deasupra.

35. i mergând el, aterneau ve-
mintele lor pre cale.

37. i apropiindu-se el la pogo-

22. Mat. 12, 37.

26. Lucâ 8, 18; Mat. 13, 12; Marcu 4, 25.

28. Marcu 10, 32.

29. Mat. 21, 1 ; Marcu 11, 1 sq; Ioan 12, 12 sq,
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râul muntelui Mslinilor,- a început
toat mulimea ucenicilor bucurân-
du se a lud prg Dumnezeu cu glas
mare pentru toatenpuierile canl v-
zuse, •

38 Zicând, bine este cuvântat îm-
pratul cel ce vine întru numele
Domnului; -pace în c<r, i slav în-

tru cei de sus.

39. i oarec?rii Farisei din norod
au zis ci re el: învtorule, cear-

t' ji ucenicii ti.

• 40. i rspunzând, au zis lor; zic

vou, cS de vor tceâ acetia, pie-

friie vor strig.
41. i dac s'au apropiat, vzând

cetatea, au plâns de dânsa,
42. Zicând: de ai fi cunoscut i

!u, mcar în ziua aceasta a ta, cele

cc sunt ctre pacea tal Iar acum
s'au ascuns de ctre ochii ti.

43. Ca vor veni zile asupra la, i
vor pune vrjmaii $1 an împre-
jurul tu i iz vor înctmjufâ, i ie

vor îmbulzi de toate prile.
44. i te vor face întocma cu p-

mântul, pre tine i pre feciorii ii
întru tine; i nu vor lâsâ întru tine

piatr pre piatr; pentrucâ n'ai cu-

noscut vremea cercetrei .tale.

45. i intrând în biseric, au în-

ceput a scoate pre cei ce vindeau
într'însa i cumprau, zicând lor:

46. Scris este: casa mea cas de
rugciune este: iar voi o ai fcut
peter tâlharilor.

47. i era învând în oale zilele

în biseric. Iar Arhiereii i Crturarii
si Btrânii norodului cutau pre e»

s'l piearz.
48. i nu aflau ce'i vor face; c

tot norodul se inea de el, ascul-
tând u'l pre dânsul.

C AP- 20.
Iudeii întreab pre lisus despre pute-

rea si. Pilda viei. Întrebarea despre

dai*ic i despre muierea morilor. Al

cui fiu este Hrisîos. îngâmfarea Cr-
turarilor. Lcomia.

Qi au fost într'una din zilele acelea,

j
învând ei norodul în bissric,

38. Luc. 2, 14.

40. Hvac. 2, 11; Is. Navî 24, 27.

41. 3 Imp. 9, 7; Is. 29, 3; Mib. 3, 12; Mat.
24, 2; Marc 13, 2.

45. Mat 21, 12; Marc 11, 15.

46 Is. 56, 7; Ier. 7, 11.

20. 2 - Ma*- 2*» 23 SCT> Marc. 11, 27.

i bine vestind,. au venit Preoii i
Crturarii cu Btrânii.

2. i au grit ctre el, zicând

:

spune nou, cu ce putere iaci ace-
stea? Sau cine este care i-a dat ie
puterea aceasta?

3. ' Iar el tfspunzând, au zis ctre
ei: întrebâ-voiu i eu pre voi un cu-

vânt, i s'mi spunei:
4. Botezul lui Ioan din csr a fost,

sau dela oameni?
"
,

5. Iar ei cugetau întru sine, zicând:
de vom zice, din cer, va zice: pen-
truce dar n'ai crezut lui? •

6. Iar de vom zice: Uela oameni,
toi norodul cu pietre ne va ucide;

cci este încredinat c loan proroc
a fost.

7. i au rspuns, c nu tiu de
unde.'

8. i lisus le-au zis lor: nici eu nu
v spun vou cu ce putere fac a-

cesfea.

9. i au început a zice cffe no-
rod pilda aceasta: un om a sdit
vie, i o a dat lucrtorilor, i s'a

dus departe mult vreme.
10. i la vreme a trimis cire lu-

crtori o slug, ca s'i dea !ui din

rodul vie!; iar lucrtorii, btâruiu'l

pre el, 1-3U trimis deert.
1î. i a adaos a trimite sit slug;

iar el i pre acela btârtdu'l i bat-

jocoriridu'i, i-au trimis deeYi.
12. i a adaos a trimite i ai treilea,

iar ei i pre acela rnindu'l, l
;au scos

13. i a zis domnul viei: ce voiu
îace? trirnlte-voiu pre fiul meu cel

iubit; doar vzându'l pre dânsul,

se vor ruinâ. •

14. Iar lucrtorii vzându'l pre el,

cugetau întru sine, zicând: acesta

este motenitorul; venii s'l ucidem
pre el, ca s fie a noastr mote-
nirea.

15. i scoând u'l afar din vie,

l-au orhdrît. Ce va face dar lor dom-
nul viei?

Î6. Venî-va i va pierde pre lu-

crtorii acetia, i vieaova dâ al-

tora, îar ei auzind, au zis: s nu fie.

17. Iar el cutând spre ei, au zis:

ce este dar aceasta ce este scris:

piatra pre care nu o au bgat în

2. Fapt. 4, 7. 8. Mat. 14. 5.

!>. Ps. 79, î» sq; Is, 5, l; Mat. 21, 33; Mar»
cu 12, 1. 14 Ps. 2, 1.

igJ7. Ps. 117, 21; Mat. 21, 42.
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seam ziditorii, aceasta s'a fcui în

capul unghiului.

18, Tot cela ce va cdeâ pre aces
piatr, se va sfrâma; iar preste

care va cdeâ, îl va spulber,
19, i cutau Arhiereii i Crtura-

rii ca s'i puie mâinile pre e) înlr'a-

cel ceas; i s'au temut de norod;
cci îneleseser c ctre dânii au
zis pilda aceasta.

20, i pândlndu'l.autrimisiscoade,
carii se prefceau pre sine a fi drepi,

s'l prinz pre ei în cuvânt, ca s'i
dea pre el stpânirei i puterei dre--

glorului.
21 i l-au întrebat pre el, zicând:

Invrorule, tim c drept greti
i Învei, i nu alegi îaS, ci într'a-

devr calea lui Dumnezeu învei:
22. Cade-se nou a dâ dajdie Che-

saruiui, sau nu?
( 23. Iar el pricepând vicleugul lor,

au zis ctre ei: ce m ispitifi?

24. Artai'mi un dinar. Al cui

chip i scriptur pre el are? Iar ei

rspunzând, au zis: ale Chesaruîni.

. 25. Iar el îe-au zis lor: dai înapoi
dar cele ce sunt sie Chesarului, Che-
sarului i cele ce sun! ale lui Dumne-
zeu, lui Dumnezeu.

26. i nu I au putut prinde pre
dânsul în cuvânl înainiea norodu-
lui; i rninunându-se de rspunsul
luL,<au tcut.

27. Iar apropiindu-se unii din Sa-
duchei, carii gresc împrofiv c
nu este înviere, l-au întrebat pre el

zicând:
28. învlorule, Moisî a scris noul:

de va murî fratele cuiva, având mu-
iere, i acesta va muri fr feciori,

ca s iâ fratele lui pre muierea a-

ceea, i sTidieesmân fratelui su.
29. Deci apte frai au fost, i

cel dintâi luând muiere, a murit
fr de feciori.

30. i a luat aî doilea pre muie-
rea aceea, i acela a murii fr de
feciori.

31. i al treilea o a luat pre ea;

i aijderea câte aple, i n'au l-
sat feciori, i au murit.

32. Iar mai apoi de foi, a murit
i muierea.

33. Deci la înviere, al cruia din-

19. Lucâ 19, 48.

20. Mat. 22, 15; Marcu 12, 13.

21. Mat. 22, 16.

27. Mat. 22, 23 sq; Marc. 12, 18.

28. H doua Lege 25, 5.

tr'înii va fi muiere? Cci câte apte
o au avut pre ea muiere.

34. i rspunzând Iisus, au zis

lor: fiii veacului acestuia se însoar
i se mrit, p

* 35. Iar cei ce se învrednicesc a
dobândi acei veac i învierea din
rnorji, nici se însoar, nici se mrit;

36. C nici s moar nu mai pol;

ci asemenea cu îngerii sunt, i fii

lui Dumnezeu sunt, fiind hi ai în-

vierei.

37. Iar cum c se vor scula morii,
i Moisî a artat la Rug, precum
zice: Domnu! Dumnezeul lui Avraam,
i Dumnezeul lui Isaac i Dumne-
zeul Iui îacov.

38. Iar Dumnezeu nu este al mor-
ilor, ci al viilor; c toi lui viiazâ.

39. i rspunzând oarecarii din

Crturari, au zis: învforule, bine
ai zis.

40. i nu mai îndrsniau deacia
s'l mai întrebe pre el nimic.

41. i au zis ctre dânii: cum zic

c Hrislos este îiul lui David?
42. i însu David zice în cartea

Psalmilor: zis-au Domnul Domnului
meu: ezi deadreapta mea,

43. Pân ce voiu pune pre vrj-
maii ti aternut picioarelor taie. -

44. Deci David, Domn îl chîam
pre el, i cum iiu ai lui este?

45 i ascultând tot norodul, au zis

ucenicilor si:
45. Pzii v3,de crturari, cariivoesc

a urnbiâ în podoabe, i iubesc în-

chinciunile prin târguri, i scauriete

cele mai de sus în sinagoguri, i
ederile cele mai întâi la ospee;

47. Carii mnânc casele vduve-
lor, i cu pricin îndelung se roag;
acetia vor luâ mai mult csând.

CAP. .21.
Bunii vduvei. întrebare, despre sfâr-

itul lumei. Robirea Ierusalimului i
pusfiirea lui. Semitele' venirei a dcn.%

a lui Hrislos.

i cutând,, aii vzut pre cei bogai
aruncând darurile ior în gazoîila-

chie.

2. i au vzut i pre o vduv
srac aruncând acolo doi filiari.

3. l au zis: adevrat zic vou,

36. Mat. 22, 30; 1 Ioan 3, 2.

37. Es. 3, 6.

41. Mat 22, 42; Matrca 12, 36.

42. Ps. 109, 1. Fapt. 2, 34.

46. Lucâ 11, 43.

21. 1. Marcu 12, 41.
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c aceast vduv srac, mai mult
decât toi a aruncat.

4. C toi acetia din prisosina
lor au aruncat la darurile Iui Dum-
nezeu; iar aceasta din lipsa sa, foal
avujia sa care a avut, o a aruncat.

5. i oarecari grind pentru bi-

seric, c este împodobit cu pie-

tre frumoase i cu podoabe, au zis:

6. Acestea care vedeji, vor veni
zile întru care nu va rmânea pia-

tr pre piatr, care s nu se risi-

Piasc.
'7. i l-au întrebat pre el, zicând:

învtorule, dar când vor îi ace-

stea? i ce semn este când vor s
fie acestea?

8, Iar el au zis: cutai s nu v
amgii, c muli vor veni întru nu-
mele meu, zicând: c eu sunt, i vre-

mea s'a apropiat; ci s nu mergei
dup ei.

9. i când vcfi auzî rzboaie i
rsmirie, s nu v spimântaji, c
se cade s fie acestea întâiu.cinu

va fi îndat sfâritul..

10 Atunci ziceâ lor: se va scula
neam presteneam i împrie pre-

sie împrie.
11. i vor fi cutremuri mari pre

aîocurea i foamei i ciume i spai-

me i semne mari din cer vor fi.

12. Iar mai înainte de acestea toate

vor pune preste voi mâinile sale i
v vor gonî, dându-v la adunri
i în temnie, ducându-v la împ-
rai i la domni pentru numele meu.

13. i se va întâmpl vou întru

mrturisire.
14. Punei dar înfru inimile voa-

stre, s nu gândii mai înainte ce

vei rspunde.
15. C eu v voiu dâ vou gur

i înelepciune, creea nu'i vor pu-
feâ grî nici sâ împrotiv, toi cari

se vor pune împrotiv vou.
16. i v vei dâ i de prinji i

de frai i de rudenii i de prieteni,

i vor omori din voi.

17. i veji fi urâi de toi pentru
numele meu.

18. i pr din capul vostru nu
va pieri.

5. Mat. 24, 1 sq; Marcu 13, 1 sq.
8, Marcu 13, 22.

12. Mat, 10, 17; 24, 9; Marcu 13, 9 sq.
14. Lucâ. 12, 11 i Mat. 10, 19.

15. Fapt. 6, 10. 16. Fapt. 7, 58.

18. Lucâ 12, 7; Mat. 10, 30.

19. Intru rbdarea voastr vei do-
bândi sufletele voastre.

20. Iar când vei vedeâ Ierusali-

mul încunjurându-se de ostai, a-

tunci s tii c s'a apropiat pusti-

irea lui,

21. Atunci cei ce vor fi în Iudeea
s fug la muni, i cei ce vor fi

în mijlocul lui s se deâ în lturi,

i cei ce vor fi prin sale, s nu in-

tre într'însul.

22. C zilele izbândim sunt ace-

stea, ca s se împliniasc toate cele

scrise.

23. Iar vai celor ce vor aveâ în

pântece, i celor ce vor aplec în-

lr'acele zilei C va îi nevoe mare
pre pmânt i mânie asupra noro-
dului acestuia.

24. i vor cdea întru ascuitul
sbiei i se vor duce robi în toate

neamurile, i Ierusalimul va fi cl-
cat de neamuri, pân se vor îm-
plini vremile neamurilor.

25. i vor fi semne în soare i în

lun i în stele, i pre pmânt mâh-
nire limbilor, cu nedomerire, sunet
fcând marea i valurile;

26. Mai murind oamenii de fric

i de ateptarea celor ce vor s vie

în lume, c puterile cerurilor se vor
clti.

27. i atunci vor vedeâ pre Fiul

Omului venind pre nori cu putere

i cu .slav mult.
28. Deci începând acestea a se

face, cutai în sus i ridicai ca-

petele voastre; c se apropie r-
scumprarea voastr.

29. i le-au zis lor pild: vedei
smochinul i tof copacii.

30. Când înfrunzesc, vzând din

voi îniv, tii c de acum aproape
este vara.

31. Aa i voi, când vei vedeâ
acestea fcându-se, s tii c a-

proape este împria lui Dumnezeu.
32. Amin zic vou, c nu va trece

neamul acesta, pân când toate a-

cestea vor îi.

33. Cerul i pmântul vor trece,

iar cuvintele' mele nu vor trece.

34. Ci luai aminle de sine-v, ca

19. 2 Parai. 15, 7. Evr 10, 30.

20. Mat. 24, 15 sq
25. Is. 13, 10; Ez. 13, 7.

26. Is. 64, 75 Ez. 24, 28; Ioil 3, 15,

27. Dan. 7, 13. 23. Rom. 8, 23.

29. Mat. 24, 32 sq.
33. Lucâ 16, 17! Ps. 101, 27; Is. 51, 6; Mat.

I 5,18. 34. Rom, 13, 13; Gal. 5, 21;Efes. 5, 18.
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s nu se îngreueze inimile voastre
cu saiul mâncrei i cu beia i cu
grijile lumei, i fr de veste s vie

asupra voastr ziua aceea.

35. Cci ca o curs va veni pre-

ste toi cei ce ed pre faa a tot

pmântul.
36. Priveghiai dar, în toat vre-

mea rugându-v, ca s v învred-
nicii a scp de toate cele ce vor
s fie i 'a stâ înaintea Fiului 0-

mului.

37. i erâ'ziua învând în bise-

ric, iar noaptea ieind pelreceâ în
muntele ce se chiam al Mslinilor.

38. i tot norodul mânec la dân-
sul în biseric, ca s'l asculte pre el.

CAP. 22.
Vinderea lui Iisus. Serbarea potelor
i ' aeza*ea Tainei Euharistiei. Aposto-
lii disput între sine pentru mtetate.
Rugciunea lui lisus i prinderea i
ducerea lui la Arhiereu. Lepdarea

lui Petru.

i se apropiâ praznicul azimelor.
cane se chiam Pafele.
2. i cutau Arhiereii i Crtu-

rarii cum l-ar omorî pre el; c se
temeau de norod.

3. Iar satana a intrat în Iuda ce
se chema Iscarioleanuî, care erâ
din numrul ceîor doisprezece.

4. i mergând, a grit cu Arhi-

ereii i cu Voivozii, cum l-ar vinde
pre el lor.

5. i s'au bucurat, i s'au tocmit
cu dânsul s'i deâ bani.

6. i el s'a fgduit lor i cutâ
vreme cu prilej ca s'l vânz pre
el lor fr de norod.

7. i a venit ziua azimelor întru

care se cdeâ s se jertfeasc pa-

lele.

8. i au trimis pre Petru i pre

loan, zicând: mergei de gtii no-

u pafele, s mâncm.
9. Iar ei au zis lui: unde voieli
s gtim?

10. Iar el au zis lor: iat, intrând

voi în cetate, va întâmpin pre voi

un om ducând un vas de lut cu
ap; mergei dup dânsul în casa
unde va intr.

35. 1 Tes. 5, 3- 37. foan 8, 1, 2.

22. 1 Marcu 14, 1 sq; loan 13, 2.

3 Mat. 26, 14,

7. Mat. 26, 17; Matcu 14, 12.

11. i zicei stpânului casei: în-

vtorul zice ie: unde este slaul
întru care s mnânc patele cu u-
cenicii mei?

!2. i cl v va art vou un fo-

ior mare aternut, acolo gtii.
13. i mergând ei, au aflat pre-

cum le zisese lor, i au gtit pa-
fele.

14. i când a venit ceasul, au e-
zut î cei doisprezece apostoli cu el.

15. i au zis lor: cu poft am
poftit aceste pati s ie mnânc cu
voi mai 'nainle de patima rriea.

Î6. C zic vou, c de acum nu
voiu mai mânea dintr'acestea, pân
când se vor plini întru împria
lui Dumnezeu.

17. i luând paharul, mulmind
au zis: luai acesta i'l împrii
vou;

18. C zic vou: nu voiu maibeâ
din rodul viei, pân când va veni

împria lui Dumnezeu.
19. i luând pâinea mulmind,

au frânt i au dat ior, zicând: acesta

este trupul meu, carele se d pen-
tru voi, aceasta facei întru pome-
nirea mea.

20. Aijderea i paharul dup ce

au cinat, zicând: acest pahar este

legea cea nou întru sângele meu,
carele pentru voi se vars.

21. îns, iat mâna vânztorului
meu cu mine este la mas.

22. i Fiul Omului merge, dup
cum este rânduit; dar vai omului
aceluia prin care se vindel

23. i ei au început a se întreb
între sine, care ar îi dintre ei cela

ce va s fac aceasta?
24. i s'a fcut i prigonire între

dânii,' care dintru ei s'ar prcâ a

îi mai mare.
25. Iar el le-au zis lor: împraii

pgânilor îi domnesc pre ei; i cei

ce stpânesc pre ei, fctori de bine

se chiam.
26. Iar voi nu aa: ci cel ce este

mai mare între voi, s fie ca cel

mai mic; i cel ce este începtor,
ca cel ce slujete.

27. C cine este mai mare, cel ce

ade, sau cel ce slujete? Au nu

13. Lucâ 19, 32. li. Mat. 26, 20

18. Mat. 26, 29. 79. 1 Cor. 11, 23.

21. Marcu 14, 18; loan 13, 21 sq.

24. Lucâ 9, 46, sq.

25. Mat. 20, 25, sq; Marcu 10, 42.

26. I Petr. 5, 3 fi 5, 6.
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este cel ce sade? Iar eu sunt în

mijlocul vostru ca cel ce slujete.
28. Iar voi suntei carii ai petre-

cut cu mine întru ispitele mele.
29. i eu v rânduesc vou îm-

prie, precum mi au rânduit mie
Tafl meu;

30. Ca s mâncai i s bei îa

masa mea întru împria mea, i
s edefi pre scaune, judecând cele

dousprezece seminii ale lui Israiî.

31. i au zis Domnul: Simone. Si-

mone, iat satana v'a cerut pre voi,

ca s v cearn ca grâul.

,
32. îar eu m'am rugat pentru fine,

ca s nu piar credina ta; i iu

oarecând întorcându-te, întrete
pre fraii ti.

33. iar el i-a zis lui: Doamne, cu
tine gala sunt i în temni i la

moarte a merge.
34. îareli-au zis: zic ie Petre, nu

va cânta astzi cocoul, mai însinte

pena ce de trei ori le vei lepd c
nu m tii pre mine.

35. i au zis lor: când v'aiti trimes
pre voi fr de pung i fr de
traist i fr de înclminte, au
avut-ai lips de cevâ? îar ci au zis:

de nimic.

36. Zis-au drept aceea lor: acum
dar cel ce are pung, sa o ia, ai|-
derea i traist: iar cel ce n'are sa-

bie, s'i vânz* hafna sa i s'i
cumpere.

37. C zic vou, c înc aceasta
ce este scris se cade s se pli-

niasc întru mine, care zice: i cu
cei frdelege s'au socotit; pentruc
cele pentru mine, sfârit au.

38. Iar ei au zis: Doamne, iat
aici dou sbii. i d au zis lor: de-

stul este.

39. i ieind, au mers dup obi-

ceiu în muntele Mslinilor; i s'au
dus dup el i ucenicii lui.

40. i sosind ia loc, an zis îor:

rugai-v ca s nu intrai în ispit.

41. i el s'au deprtai dela dânii
ca de o arunctur de piatr, i în-

genunchind se ruga,

42. Zicând: Printe, de voefi, s
treac paharul acesta deia mine;
îns nu voea mea, ci a ta s fie.

43. i i s'a artat lui înger din

cer, în'frindu'l pre el.

28. Lucâ 18, 28. 30. Mat. 19, 28.

33. Mat 26, 33 sq; Marcu 14, 29; loan 13, 37.

35. Ps. 22, li 32, 18; Mat. 10, 9.

37. Is. 53, 12.

39, Mat. 26, 30; Marcu 14, 26; loan 18, 1.

44 i fiind întru nevoin, mai cu
deadinsul se rugâ; i se lcuse su-
doarea lui ca picturile de sânge
ce pic pre pmânt.
045. i sculându-se dela rugciune,

venind ctre ucenici i au aflat pre ei

dormind de întristare.

46. i le au zis îok: ce dormii?
Sculai v i v rugai, >ca s nu in-

trai în ispit.

47. Iar înc grind el, iat veniâ
mulime, i cel ce se chernâ Iuda,

unul din cei doisprezece, mergea
înaintea lor, i s'a apropiat de lisus

ea sâ'l srute pre el.' (Pentruc a-

cest semn dedese lor: pre carele

yoiu sSrufâ eu, acela este);
v

48. îar lisus au zis lui: ludo, cu
srutare pre Fiul Omului vinzi?

49. i vzând cei ce erau pre

lâng el, cceacevreâ s fie, i au zis

lui: Doamne, îovî'l-vom cit sabia?
50. Iar unul dinlr'înii a lovit pre

sluga arhiereului, i i-a tiat lui u-

rechia cea dreapt.
51. Iar lisus rspunzând, au zis:

lsai pân aici. i atingându-se de
urechia im, 1-an vinâecaFpre el.

52. i au zis lisus celdr ce' veni-

ser ia dansul, Arhiereiîor-i Voivo-
zilor bisericei i Btrânilor: ca la

un tâlhar ati ieit, cu sbii i cu

fu ti? '
.

53. In toate zilele fiind eu cu voi

în biseric, n'ai întins mâinile a-

supra mea; ci acesia este ceasul

vostru i stpânirea întunerecului.

54. i prinzându'l pre el, l-au adus
i l-au bgat în casa arhiereului. Iar

Petru mergea departe dup dânsul.

55. i fcând ei foc în mijlocul

curii, i ezând împreun, a ezut
i Petru în mijlocul lor.

56. i vzându'l pre el o slujnic
ezând la foc, i cutând spre el,

a zis: i acesta a fost cu el.

57. Iar el s'a lepdat de dânsul,

zicând: muiere, nu'l tiu pre el.

58. i dup puin, altul vzându'l
pre el, a zis: i tu dintru ei eti.

Tar Petru a zis: omule, nu sunt.

59. i trecând ca un ceas, altul

întriâ, zicând: adevrat, i acesta

cu el a fost; c Oaliiean este.

60. îar Pelru a zis: omule, nu tiu
ce zici. i îndat înc grind el,

a cân lat cocoul.

47. Mat. 26, 47 sq.

54, Mat. 26, 57; Marcu 14, 53; loan 18, 13.
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61. i îniorcându-se Domnul, au
cutat spre Petru. i i-a adus a-

minte Petru de cuvântul Domnului,
cum îi zisese lui, c mai Înainte de
ce va cânta cocoul, de irei ori te

vei lepd de mine.
62. i ieind afar Petru,~ a plâns

cu amar.
63. Iar oamenii' cei ce ineau pre

Iisus, batjocoriau pre el, bfându'l.
64. i acoperindu'l pre el, îl lo-

viau preste obraz, i'l întrebau pre

el, zicând: prorocete, cine este

cel ce te-a lovit?

65. i altele muiie, hulind împro-
liva lui, ziceau.

66. i dup ce s'a fcut ziu, s'au

adunat Btrânii norodului i Arhie-

reii i Crturarii, i l-au dus pre el

la soborul lor, zicând:
67. De eti tu Hristosul? Spune

nou. i le-an zis lor: de voiu spune
vou, nu vei crede;

68. i de v voiu întreb, nu'mi
vei rspunde, nici m vei slobozî.

69. De acum va îi Fiul Omului
ezând deadreapfa puterii lui Dum-
nezeu.

70. i au zis to(i: dar iu eti Fiul

lui Dumnezeu? Iar el au zis ctre ei:

voi zîcei, c eu sunt.

71. Iar ei au zis: ce ne mai tre-

bue înc mrturie? C noi singuri

am auzit din gura lui.

CAP. 23.

Iisus înaintea lui Pilat i a lui Irod.

Rstignirea t tâlharul pocit. Ingro-
7 parei lui Iistis.

i sculându-se toat mulimea lor,

l-au dus pre el la Pilat.

. 2. i au început a'l pârî pre el,

zicând: pre, acesta l-am aflat rz-
vrtind neamul i oprind a dâ daj-

die Chesarului, zicând c este el

Hrisfos împrat.
3. Iar Pilat 1-a întrebat pre el, zi-

când: tu eti împratul Iudeilor? Iar

el rspunzând, au zis lui: tu zici/

4. Iar Pilat a zis ctre Arhierei i
ctre norod: nici o vin nu aflu, în
omul acesta.

5. Iar ei se întriau, zicând c
63. Mat. 26, 67; Marcu 14, 65-

66. Mat. 27, li Marcu 15, 1; Joan 18, 24.

67. Mat. 26, 63; Marcu 14, 61.

£9. Mat. 24, 30; 26, 64; Marcu 15, 1.

23. 1. Mat. 27, 2; Marcu 15, 1; Ioan 18, 28.

2. Lucâ 20, 25.

întrât norodul, învând preste
toat ludeea, începând din Galileea

pân aief.

6. Iar Pilat auzind de Galileea, a

întrebat, au Galiîeean este omul?
7. i înelegând c din inutul lui

Irod este, 1-a trimis pre el la Irod.

fiind i el în Ierusalim într'acek zite,

8. Iar Irod vzând pre Iisus, s'a

bucuret foarte; c doriâ de muij
vrerne s'l vaz pre el, pentruc
auziâ multe de el; i ndjduia s
vaz vreun semn fcându-se de el.

9. i l-a întrebat pre el cu cuvinte

multe; iar el nimic nu i-au rspuns lui.

10. i stau Arhiereii i Crturarii
cu deadinsul pârându'l pre el.

11. Iar Irod împreun cu ostaii
si bstjocorindu'l i râzându'i de
el, l-a îmbrcat într'un vemânt iu-

mlnai, i î~a trimis iar la Pilat.

12. i s'au fcut prieteni Pilaf i
Irod într'aceiai zi unul cu altui;

c mai înainte erau învrjbii între

dânii.
13. Iar Pilat chemând pre Arhie-

rei i pre boieri i pre norod,
14. A zis ctre ei: mi-ai adus

pre omul acesta, ca pre cela ce rz-
vrtete norodul; si iat, eu înaintea

voastr întrebându'l, nici o vin n'am
aflat în omul acesta de care pârâi
pre el;

15. Ci nici Irod, c v'am trimis

pre voi Sa el; i iat, nici un lucru

vrednic de moarte este fcut de
dânsul.

16. Deci cerlându'l, îl voiu slobozi.

17. i nevoie avea s le sloboziasc
lor la praznic un vinovat.

18. i a strigat toat mulimea,
zicând: ia'l pre acesta i ne slo-

bozete nou pre Varavâ;
19. Care, pentru o zarv oarecare

i ucidere ce se fcuse în cetate,

erâ aruncat în temni.
20. i iar Pilat a grit ctre

ei, vrând s sloboziasc pre Iisus.

21. -Iar ei strigau zicând: rstig-

nete'l, rstignete'l pre el.

22. Iar el a treia oar a zis c-
tre eft dar ce ru a fcut acesta?

Nici 6 vin de moarte n'am aflat

întru el; deci ceriându'l pre el, îl

voiu slobozi.

23. Iar ei stau cu glasuri mari, ce-

rându'l pre ei s se rstigneasc.

7. Lucâ 3, 1. 8. Lucâ 9, 9. Mat. 14, 1.

14. Mat. 27, 33; Ioan 18, 38.

17. Mat. 27, 15, sq. 23. Ioan 19, 12.
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i se întriau glasurile lor i ale

Arhiereilor.

24. Deci Pilat a judecai s se fac
cererea lor.

25. i a slobozii lor pre cel arun-
cat în temni pentru zarva i uci-

derea, pre care îl cereau ei; iar pre

lisus l-a dat dup voea lor.

26. i când îl duceau pre el, prin-

zând pre un Simon, Chirinean, ce
veniâ din {arin, au pus pre el cru-

cea, ca s o duc dup lisus.

27. i mergeâ dup el mulime
mult de norod i de muieri, carii

plângeau i setânguiau pentru dân-
sul.

28. i întorcânduse ctre ele lisus.

au zis: fiicele ierusalimului, nu m
plângei pre mine, ci pre voi v
plângeji i pre fiii votri.

29. C iat vin zile, îu care vor
zice, fericite sunt cele sterpe, i
pântecele care n'au nscut, i âele
care n'au aplecat.

30. Atunci vor începe a zice mun-
ilor: cdei preste noi; i dealurilor:

acoperii-ne pre noi.

31. C de fac acestea în lemnul
cel verde, dar în cel uscat ce va fi?

32. i duceau împreun cu el, i
ali doi fctori de rele, s'i piarz.

33. 5 dac au venit la locul ce

se chiam ai Cpjânei, acoîo î-au

rstignit pre el, i pre fctorii de
rele, unul deadreapta i altui dea-
sfânga.

34. Iar lisus ziceâ: Printe, iar-

l-le lor; c nu tiu ce fac. i îm-
prind hainele lui, au aruncat sori.

35. i stâ norodul de priviâ. i
îi bteau joc de dânsul i boierii

împreun cu dânii, zicând: pre alii

au mântuit; mântuiasc-se i pre
sine, de este acesta, Hristosul, ale-

sul lui Dumnezeu.
36. i îi fceau râs de dânsul

i ostaii, apropiindu-se, i oet a-

ducându'i lui,

37. i zicând: de eti tu împra-
tul Iudeilor, mântuefe-te pre tine

însui.

38. i erâ i scrisoare scris
deasupra lui cu slove Elineti i

26. Mat. 27, 32; Marcu 15, 21; loan 19, 17.
30. Is. 2, 19; Osie 10, 8; Hpoc. 6, 16 i 9, 6.

31. Ier. 53, 12; I Petr. 4, 17.
32. ls. 53, 12; loan 19, 18.
33. Mat. 27, 33; Marcu 15, 22; loan 19, 17.
34. Mat. 5, 44; Ps. 21, 20 sq,
35. Mat. 27, 39 sq. 38. Mat. 27, 37.

Râmlinefi i Evreeti, acesta este

împratul Iudeilor.

39. Iar unul din tâlharii cei r-
stignii îl huiiâ pre dânsul, zicând:

de eti tu Hristosul, mântuete-te
pre tine i pre noi.

40. Iar rspunzând celalt îl cert
pre el, zicând: nu le temi tu de
Dumnezeu, c înlr'aceeai osând
eti?

41. i noi dup dreptate; c cele

vrednice dup faptele noastre lum;
iar acesta nici un ru n'a fcut.

42. i ziceâ lui lisus: pomene-
te-m, Doamne, când vei venî întru

împria ta.

43. i au zis lisus lui, amin zic

ie: astzi împreun cu mine vei fi

în raiu.

44. i erâ ca la al aselea ceas,

i întuneric s'a fcut preste lot p-
mântul pân la al noulea ceas.

45. i s'a întunecai soarele, i
s'a rupt catapeteasma bisericei prin

mijloc.

46. i strigând cu glas mare 1-

isus, au zis : Printe, în mâinile tale

încredinez duhul meu; i acestea

zicând, i-au dat duhul.

47. Iar vzând suiaul ceeace se
fcuse, a slvit pre Dumnezeu, zi-

când: cu adevrat, omul acesta drept

a fost.

48. i tot norodul ce venise îm-
preun la priveala aceea, vzând
cele ce se fcuser, btându'i piep-

turile lor, se întorceau.

49. i stau toi cunoscuii lui de
departe, i femeile care veniser
dup el din Galileea, privind a-

cestea.

50. i iat, un brbat anume lo-

sif din Arimatea, ora al Iudeilor,

sfetnic fiind; brbat bun i drept.

51. (Acesta nu se însoise la sfa-

tul i fapta lor); care i e) atept
împria lui Dumnezeu.

52. Acesta venind la Pilat, a ce-

rut trupul iui lisus.

53. i pogorându'l pre el, l-a în-

furat în giulgiu, i l-a pus în

mormânt ce erâ spat în piatr,

întru care nu fusese pus niciodat
nimeni.

54. i ziua erâ vineri, l se lu-

min spre sâmbt.
42. Mat. 16, 28.

44. Mat. 27, 46. Marcu 15, 33.
46. Mat. 27, 54; Ps. 30, 5; Fapt, 7, 60.

59. Mat. 27, 57; Marc. 15, 42. loan 19, 38*

54. Mat. 27, 62.
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55. i mergând dup d i femeile

care veniser cu dânsul din Gali-

leea, au vzut mormântul, i cum
s'a pus trupul lui.

56. i întorcându-se, au gtit mi-
rezme i miruri; i sâmbt sau
odihnii dup porunc.

CAP. 24.
Femeile la Mormânt. învierea lui

Hristos. Artarea lui la doi ucenici

pre cale spre Emaus. Artarea lui la

toi apostolii mâncând împreun ca ei.

înlarea.

Iar întru una din sâmbete, la mâ-
necare adânc, au venit la mor-

mânt, aducând mirezmele cele ce
gtise i altele împreun cu ele.

2. i au afiat piatra rsturnat
de pre mormânt.

3. i intrând, n'au aflat trupul
Domnului Iisus.

4. i a fost, când se mirau ele

de aceasta, i iat, doi brbai au
sttut înaintea lor în veminte str-
lucitoare.

,5. i înfricoindu-se ele, i ple-

cându'i feele la pmânt, au zis

ctre dânsele : ce cutai pre cel

viu cu cei mori?
6. Nu esle aici, ci s'au sculat; a*

ducei-v aminte cum au zis vou
înc fiind în Galileea,

7. Zicând, c lrebue s se deâ
Fiul Omului în mâinile oamenilor
pctoi, i s se rstigneasc, i
a treia zi s învieze.

8. i i-au adus aminte de cu-
vintele lui.

9. i întorcându-se dela mormânt,
au spus acestea toate celor unspre-
zece, i tuturor celorlali.

10. i erâ Mria Magdalina i
Ioana i Mria lui Iacov, i cele-

lalte împreun cu dânseîe, care zi-

ceau ctre apostoli acestea.

11. i s'au prut înaintea lor ca
o minciun cuvintele lor, i nu ie

credeau pre dânsele.
12. Iar Petru sculându-se, a aler-

gat la mormânt; i plecându-se, a

vzut giulgiurile singure zcând, i
s'a dus de acolo, mirându-se întru

sine de cele ce se fcuser.
13. i ial doi dintre ei mergeau

56. Eire 20, 10.

24- 1- Mat. 28, l; Marc. 16, 1; loan 20, 1.

4. Ioan 20, 12; Fapt. 1, 10.

7. Mat, 17, 22. 10. Lticâ 8, 2, 3.

13. Matcu 16, 12,

2â-24 im

într'aceeai zi la un saf, care erâ
departe de Ierusalim ca la ase-
zeci de stadii, al crui nume Em-
maus.

14. i aceia vorbiau între sine de
toate cele ce se întâmplase.

15. i a fost când vorbiau ei i
se întrebau, i însu Hsus apropiin-

du-se, mergeâ împreun cu dânii.
16. Iar ochii lor se ineau, ca s

nu'l cunoasc pre el.

17. i au zis ctre ei: ce suni cu-

vintele acestea de care v întrebai

între voi mergând, i suntei triti?

18. i rspunzând unul, al crui
nume erâ Cleopa, a zis ctre el: tu

singur eti nemernic în Ierusalim,

i nu tii cele ce s'au fcut întru

el în zilele acestea?
19. i el au zis lor, care? Iar ei

au zis lui: cele pentru Iisus Naza-
rineanul, care erâ brbat proroc,

puternic în lucru i în cuvânt îna-

intea lui Dumnezeu i a tot norodul.

20. Cum i-au dat pre el Arhiereii

i Boierii notri spre judecat de
moarte i l-au rstignit pre dânsul.

21. Iar noi ndjduiam c acela

esle cel ce va s izbveasc pre

Israil, ci cu toate acestea, a freia

zi este astzi de când s'au fcut
acestea.

22. Ci i nite femei dinfr'ale noa-
stre ne-au spimântat pre noi, care

au fost la mânecate la mormînt;
23. i neaflând trupul lui, au ve-

nit zicând, c l vedere de îngeri

s fi vzul, cari zic c este el viu.

24. i s'au dus unii dintru noi la

mormînt i au aflat aâ precum l
femeile au zis; iar pre el nu l-au

vzut. ...

25. i el au zis ctre ei: o nepri-

cepuilor i zbavnici cu inima a

crede toate câte au grit prorocii;

26. Au nu trebuiâ a pfimî ace-

stea Hristos, i a intrâ întru slava sa?

27. i începând dela Moisl i dela

toi prorocii, tâlcuiâ lor din toate

scripturile cele ce erau pentru el.

28. i s'au apropiat de satul la

care mergeau, i el se fcea a merge
mai departe.

29. i l-au îndemnat pre el zi-

când: rmâi cu noi, cci ctre sear

19. Mat 21, 11. 21. Fapt. 1, 6.

22. Mat. 28, 8; Marcu 16, 10; Ioan 20, l; 18.

25. Gal 3, 1. 26. Is. 50, 6.

27. Fac. 3, 15; Iov 19, 25; Ps, 15, 10; Is.

53, i; Osie 6, 1.
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este i s'a plecai ziua. i au intrai

s rmâie cu dânii.
30. i a iosfcând au ezut ei cu

ei, luând pâinea, au binecuvântat i
frângând au dafior,

31. i li s'au deschis lor ochii i
l-au ctincrscut pre dânsul; i el s'au

fcut 'nevzut de dânii.
32- i a zis unul ctre altul: au

nu era inima noastr arzând întru

noi, când gria nou pre cale i
când* ne tâlcuiâ scripturile?
- 33. i scuîându se înfr'acel ceas,

s'au întors în Ierusalim, i au aflat

adunai pre cei unsprezece i pre
cei ce erau cu dânii,

34; Cari ziceau: s'au sculat Dom-
nul cii adevrat i s'au artat lui

Simon.
35. i el povestiau cele ce se f-

cuse pre cale, i cum s'a cunoscut
de dânii întru frângerea pâine!,

36. i acestea grind ei, i însu
lisus au sttut în mijlocul lor, i au
zis lor: pace vou.

37. Iar ei spimântându-se i în-

fricosându-se, li se preâ c vd
duh.'

3. i au zis îor: ce suntei tur-

burai? i pentruce se suie gân-
duri în inimile voastre?

- 39. Vedei mâinile i picioarele

mele, c însumi eu sunt, pipsii-m
i vedei; c duhul carne i oase
nu are, precum m vedei pre mine
având.
r 40. i acestea zicând, le au artat
lor mâinile i picioarele.

34. I Cot. 15, 4, 5.

36. Mareu 16, 14; loan 20, 19.

39. loan 20, 20.

41. i înc necrezând ei de bu-
curie i mirându-se, le-au zis lor:

avei ceva de mâncare aici?

42. Iar ei au dat lui o parte de
pete fript i dintr'un fagur de miere.

43.i luând înaintea lor au mâncat.
44. i au zis îor: acestea .sunt cu-

vintele care am grit ctre voi, înc
fiind cu voi, c lrebue a se plini toate

cele scrise în legea lui Moisî i în

proroci i în psalmi penjru mine.
45. Atunci le-au deschis rnintea lor

ca s Îneleag scripturile.
,

45. i au zis lor: aa este scris

i aa trebuiâ s ptimeasc Hri-

stos, i a treia zi s învleze din

mori;
47. i s se propoveduiasc în-

tru numele Sui pocina i iertarea

pcatelor în toate neamurile, înce.-

pând dela Ierusalim.
'

}

48. Iar voi suntei mrturii ace-

stora.

4s3. i iat, eu trimit fgduina
Tatlui meu îniru voi, iar voi edei
în cetatea Ierusalimului, pân ce v
vei îmbrca cu putere de susV 1

'
m

50. i i au scos pre ei aîar'pâîi
în Vitania, i ridicându'i mâinile

sale, i-au binecuvântat pre dânii.
51. i a fost când i-au binecu-

vântai pre ei, s'au deprtat dela dân-
ii i se înl îa cer.

52. Iar ei închtnâudu-se tuf, "s'au

întors în Ierusalim cu bucurieWre;
53. i erau în toat vremea' în bi-

seric, ludând i binecuvântând pre

Dumnezeu, Amin.

42. loan 21, 10. 46. Ps.,21, 7. 16-

49. loan 15, 26; 16, 8; Fapt. 1, 4.

50. Fapt. 1, 12. SI. Marcu 16, 19.



SFÂNTA EVANGHELIE
DELA

CAP. 1.

Dumnezeu Cuvântul. Mrturisirea lui

Ioan. Chemarea lui Andrei, Petru,

Fiîip i Natanail.

a început erâ Cuvântul i
' Cuvântul era ia Dumnezeu
vi Dumnezeu era Cuvân-
tul.

2. Acesta era întru în-

ceput la Dumnezeu.
3. Toate prinlr'însul s'au fcui i

îr de dânsul nimic nu s'a fcut
ce s'a fcut.

4. Intru dânsul viea erâ, i vi-

eaa erâ lumina oamenilor,
5. i lumina întru întuneric lumi-

neaz, i înlunerecul pre dânsa nu
o a cuprins.

6. Fost-a om trimis dela Dumne-
zeu, numele lui Ioan.

7. Acesta a venit spre mrturie,
ca s mrturisiasc de Lumin, ca
toi s creaz prin el.

8. Nu erâ acela Lumina, ci ca s
mrturisiasc de Lumin.

9. Erâ Lumina cea adevrat, care
lumineaz pre tot omul ce vine în

lume.
10. In lume erâ, i lumea prin-

tr'însul s'a fcut, i lumea pre dân-
sul nu 1-a cunoscut.

11. Intru ale sale au venit, i ai

si pre dânsul nu l-au primit.

12. Iar câi l-au primit pre dânsul,

le-au dat lor stpânire ca s se fac

1. . Ps 32, 6; Col. 1, 16; Evr. 1, 2.

4. Ioan 5. 26 i 12, 46.

5. Ioan 8, 12 i 9, 5.

6. Mat. 3, 1 i 11, 10; Marcu 1,4; Luc, 3, 2

fii ai lui Dumnezeu, celor ce cred
întru numele lui.

Î3. Cari nu din sânge, nici din
poft trupeasc, nici din poft br-
bteasc, ci dela Dumnezeu s'au
nscut.

14. i Cuvântul trup s'au fcut i
s'au slluit întru noi, (i am vzut
slava iui, slav ca a unui nscut
din Tatl), plin de dar i de adevr.

15. Ioan mârturisiâ pentru dân-
sul i striga grind: acesta erâ pen-
tru care sm zis: cel ce dup mine
vine, mai înainte de mine s'au f-
cut, c mai întâiu de mine au fost.

15. i din plinirea lui noi toi am
luat i dar pentru dar.

17. C legea prin Moisi s'a dat,

iar darul i adevrul prin lisusHri-
stos s'au fcui.

18. Pre Dumnezeu nimeni nu 1-a

vzut niciodinioarS; cel unul nscut
Fiul, carele este în sânul Tatlui,
acela au spus.

19. i aceasta este mrturia lui

Ioan, când au trimes Iudeii din Ie-

rusalim preoi i ievii ca s'l în-

trebe pre dânsul: tu cine eti?
20. i a mrturisit i n'a tgduit,

i a mrturisit: nu sunt eu HristosuL
21. i l-au întrebat pre dânsul:

ce dar? îlie efi tu? i a zis: nu
sunt. Prorocul eti tu? i a r-
spuns: nu.

13. Ioan 3. 5; 1 Ioan 5, 4; Iac. 1, 18.

14. Îs. 7, 14: Mat. 1, 16;Lucâ 1,31 i 2, 7;

Is, 40, 5; Mat. 17, 2.

15. Mat. 3, l; Marcu 1, 7. Z7.- E. 20, 1-

18. E. 33, 20; 1 Ioan 4, 12; l Tim. 6, 16*

Lucâ 10, 22. 19 Ioan 5, 33.

21. R doua Lege 18, 15; Mat. 16, 11.

Qt

.
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22. Deci au zis lui: cine eli? Ca
s dm rspuns celor ce ne-au tri-

mis pre noi. Ce zici însui pentru
sineji?

23. El a zis: eu sunt glasui celui

ce strig în pustie. Îndreptai calea

Domnului, precum a zis Isaia pro-

rocul.

24. i trimiii erau din Farisei.

25. i l-au întrebat pre dânsul i
i-au zis lui: pentruce dar botezi, dac
nu eli tu Hristosul, nici llie, nici

prorocul?
26. Rspuns-a lor loan, grind:

eu botez cu ap; iar în mijlocul vo-
stru st, pre care voi nu'i fi{i;

27. Acela este cel ce vine dup
mine, carele mai înainte de mine
s'au fcut, cruia nu sunt vrednic
s'i dezleg cureaua înclmintei lui.

28. Acestea s'au fcut în Vitavara
de ceea parte de Iordan, unde erâ

loan botezând.
29. A doua zi vede loan pre lisus

venind ctre dânsul i zice: iat
Mielul lui Dumnezeu, care ridic
pcatul lumei.

30. Acesta esie pentru care eu am
zis: dup mine vine brbat, care
înainte de mine s'au iacul; c mai
întâiu de mine au fost.

31. i eu nu l-am tiut pre el, ci

ca s se arate lui îsrail, pentru a» i

ceasta am venit eu cu ap bote-
zând.

32. i a mrturisit loan, zicând:
c am vzut Duhul ca un porumb
pogorându-se din cer i au rmas
preste dânsul

33. i <?is nu l-am tiut pre el, ci

cela ce m'au trimis pre mine s bo-
tez cu ap, acela mi-au zis mie:
preste care vei vedeâ Duhul pogo-
rându-se i rmâind preste dânsul,
acela este care boteaz cu Duh Sfânt.

34. i eu am vzut i am mrtu-
risit c acesta este Fiul lui Dum-
nezeu.

35. A doua zi iar slâ loan i
din ucenicii lui doi;

36. i cutând la iisus care um-
bl, zice: iat Mielul iui Dumnezeu 1

37. i l-au auzit pre el cei doi
ucenici grind, i au mers dup
Iisus.

38. Iar întorcându-se Iisus i v-
zându'i pre ei mergând dup el, au

23. Is. 40, 3, Mat. 3. 3; Marc, 1, 3;*Luc. 3, 4.
26. Mat. 3, 11, 28. loan 10, 40.
32. Mat. 3, 16.

zis lor: ce cutai? Iar ei au zis

lui: Ravvi, ce se ztce tâlcuindu-se,

Invtorule, unde locueti?
39. Au zis lor: veni(i i vedei.

Au venit i au vzut unde locuele,
i la ei aii rmas în ziua aceea, i
erâ ca la al zeceiea ceas.

40. i erâ Andrei, fratele lui Si-

mon Petru, unul din cei doi cari

auzise dela îoan i mersese dup
dânsul.

41. A aflat acesta întâiu pre Si-

mon fratele su i i-a zis lui: am
aflat pre Mesia, ce se tâicuete Hri-

stos.

42. i 1-a adus prs dânsul ctre
îisus. i cutând la el Iisus, au zis:

tu eti Simon feciorul lui Ionâ ; tu

te vei chemâ Chiîa, ce se tâicuete,
Petru.

43. Iar a doua zi au vrui îisus s
mearg în Galileea, i au aflat pre
Fiiip, i i-au zis lui: vino dup mine.

44. i erâ Filip din Vitsaida, din

oraul lui Andrei i al iui Petru.

45. A aflat Filip pre Natanail, i
zice lui: pentru care a scris Mofsi
în lege i prorocii, am aflat pre
Iisus fiul lui Iosif, care este din Na-
zarct.

46. i a zis Natanail lui : din Na-
2aret poate fi cevâ bun ? Zice Fiiip

iui: vino i vezi.

47. Au vzu! îisus pre Matanaî! ve-

nind ctre dânsul, i au zis pentru

dânsul: iat cu adevrat Israiltean,

întru care vicleug nu este.

48. Zis a Naianaii lui : de undem cunoti? Rspuns-au îisus i
i-au zis lui: mai înainte pân a nu
te chemâ pre tine Filip, fiind tu

supt smochin, le-am vzut.
49. Rspuns-a Natanail i i-a zis

lui : Ravvî, tu eti Fiul lui Dumne-
zeu; tu eti împratul iui Israit.

50. Rspuns-au iisus i i-au zis

lui : pentruc am zis ie, c te-am
vzut supt smochin, crezi ? Mai
mari decât acestea vei vedeâ.

51. i i-au zis lui: amin, amin,
gresc vou : de acum veti vedeâ
cerul deschizând U'se, i pre îngerii

iui Dumnezeu suindu-se i pogo-
râsidu-se presle Fiul Omului.

40. Mat. 4, 18. 42. Mat. 16, 18.

45. Fac. 49, 10; H doua Leg. 18, 18; Is.

40, 10; ier. 23, 5; lezecb. 34, 23; Dan. 9, 24;

Mat. 2, 23.

47. Ps. 31, 2.

49. loan 6. 69; Mat. 14, 33 i 16, 16; Marc.
S, 20. 51. Fac. 28, 12.



IOAN

CAP. 2.

Nunta din Cana. Izgonirea vânztorilor

din biseric.

xi a (reia zi nunt s'a fcut în

jCana Galileei; i erâ muma lui

îisus acolo.

2. i a fost chemai i Iisus, i
ucenicii lui la nunt.

3. i sîârindu-sc vinul, zice mu-
ma lui Iisus ctre dânsul : vin nu au.

4. Zice ci Iisus : ce este mic i
jie femeie? înc n'a venit ceasul meu.

5. Zice muma lui slugilor: orice

va zice vou, facei.

6. i erau acolo ase vase de
piatr, puse dup curenia Iudeilor,

care luau câte dou sau trei vedre,

7. Zice lor îisus: umplei vasele
de ap. i le-au umplut pân sus.

8. i zice lor : scoatei acum, i
aducei nunului. i i-au adus.

9. i dup ce a gustat nunul apa
ce se fcuse vin, i nu tiâ de unde
este; (iar slugile cari scoseser apa,
tiau); strig pre mire nunul,

10. i zice iui: tot omul îniâiu

vinul cel bun pune, i dac se îm-
bat, atunci cel mai prost; tu ai

inut vinul cel bun pân acum.
11. Aceasta au fcut începtur

minunilor Iisus în Cana Galileei, i
si-au artat slava sa; i au crezut

mfru el ucenicii lui.

12. Dup aceasta s'au pogorît în

Capernaum el i muma lui i fraii

lui i ucenicii lui; i acolo au e-
zut nu multe zile.

13. i erau aproape pateîe Iu-

deilor, si s'au suit Iisus în ierusalim,

14. i au aliat în biseric pre ce;

ce vindeau boi i oi i porumbi, l
pre schimbtorii de bani ezând.

15. i fcând biciu de treanguri,

pre toi i-au scos din biseric, oile

i boii; i schimbtorilor au vrsat
banii, i mesele le-au rsturnat.

16. ii celor ce vindeau porumbi,
le-au zis: luai acestea de aici; i
nu facei casa Tatlui meu cas de
negutorie.

17. i i-au adus aminte ucenicii

îui c este scris: râvna casei tale

m'a mâncat pre mine.
18. Rspuns-au Iudeii i i-au zis

lui: îcc semn ari nou, c faci

acestea ?

2. 6. Marcu 7, 3.

14. Mat. 21, 12; Marcu 11, 13; Luck 19, 45.

17. Ps. 68, 11.
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19. Rspuns-au îisus i au zis lor:

stricai biserica aceasta, i în trei

zile o voiu ridica.

20. i au zis Iudeii: în patruzeci
i ase de ani, s'a zidit biserica
aceasta, i tu în îr?i zile o vei ridica ?

21. îar el ziceâ pentru biserica
trupului su.

22. Pentru aceasta când s'au sculat
din mori, i-au adus aminle uce-
nicii iui c aceasta ziceâ lor; i au
crezut scripfurei i cuvântului, care
zisese Iisus.

23. i când erâ ?n Ierusalim la

praznicul patelor, muli au crezut
întru numele lui, vzând semnele
lui cele ce fceâ.

24. Iar însu Iisus nu se încre-
dina pre sine lor, pentrucâ el tiâ
pre to|i s

25. i n'aveâ trebuin ca cinevâ
s mrturisiasc pentru om; c el

tiâ ce erâ în om.

CAP. 3.

Vorbirea lui Iisus cu Nicodim, e~
spre calea ctre vieaa de veci, loan i

ucenicii si.

xi erâ un orn din Farisei, Nicodim
Ynumele îui, boier al Iudeilor.

2. Acesta a venii ctre Iisus noap-
tea, i i-a zis îui : Ravvi, tim c
dela Dumnezeu ai venit învtor,
c nimeni nu poate aceste semne
s fac, care tu faci, de nu va fi

Dumnezeu cu dânsul.

3. Rspuns-au Iisus i i-au zis lui:

amin, amin, gresc (ie: de nu se
va nafe cinevâ de sus, nu va pu-
tea ve'deâ împria lui Dumnezeu.

4. Zice ctre el Nicodim: cum
poate omul s se nasc fiind b-
trân? Au doar poate a doua oar
s infre în pântecele msicei sale,

i s se nasc ?
5. Rspuns-au Iisus: amin, amin,

gresc ie: de nu se va nate cine-

va din ap i din Duh, nu va pu-
tea s infre întru împria lut

Dumnezeu.
5. Ce este nscut din trup, trup

este; i ce este nscut din Duh t

duh este.

19. Mat. 26, 61.

22. Lucâ 24, 85 Ps. 15, 10.

25. Ps. 7, 10; Hpoc. 2, 23.

3- 1. Ioan 7, 50 i 19, 39. 3. Tit. 3, 5.

5. Iczecb. 36, 25, 27; Efes. 5. 26.



1444 ÎOAN 3—4

7. Nu te mirâ cci am zis ie :

se cade vou a v nate de sus.

8. Duhul unde voete sufl, i
glasul lui auzi, dar nu tii de unde
vine, i unde merge; aâ este tot

care esie nscut din Duhul.
9. Rspuns-a Nicodim i i-a zis

lui : cum pot s fie acestea:

10. Rspuns-au lisus i i-au zis

lui: tu eti învtorul lui îsrail, i
acestea nu te tii?

11. Amin, amin, gresc jie: noi

ce tim grim, i ce am vzut mr-
turisim, i mrturia noastr nu o

primii.
Î2. Dac cele pmânteti am spus

vou, i nu credei, cum de volu
spune vo:: cele cereti, vei crede?

13. i nimeni nu s'a suit în cer,

fr numai cel ce s'au pogorît din

cer, Fiul Omului care este în cer.

14. i precum Moisi a înlat
arpele în pustie, aâ se cade a

se înl Fiul Omului.
15. Ca tot cei ce crede întru el,

s nu piar, cis aib vicaS venic.
16. C aâ au iubit Dumnezeu lu-

mea, cât i pre Fiul su cel unul
nscut i-au dat, ca tot cel ce crede
întru el s nu piar, ci s aib
viea venic.

17. C n'au trimis Dumnezeu pre

Fiul su în lume ca s judece lu-

mea; ci ca s se mântuiasc lu-

mea prin el.

18. Cela ce crede întru eî, nu se
judec; iar cela ce r.u crede, iat
este judecat, c n'a crezut întru

numele celui unuia nscut Fiului

lui Dumnezeu.
19. Iar aceasta este judecata, c

lumina au venit în lume, i au iubit

oamenii mai mult întunerecul decât
lumina, c erau faptele lor rele.

20. C tot cela ce face rele, urte
lumina, i nu vine la lumin, ca s
nu -se vdiasc lucrurile îui.

21. Iar cela ce face adevrul, vine
la lumin, ca s se arate lucrurile

lui, c întru Dumnezeu sunt lucrate.

22. Dup acestea au venit lisus i
ucenicii lui în pmântul Iudeei; i
acolo pefreceâ cu ei, i botezâ.

23. t era i Ioan botezând în

Enon aproape de Salim, c erau a-

8. Iov 38, 24. 14. Nutner. 21, 8.

15. Marc. 16, 16; Luca 19, 10.

16. Ioan 15, 13; Rom. 5, 8 i 8, 32; I Ioan
3, 16 i 4, 9. 17. Ioan 12, 47.

ÎS'. Ioan 5, 24. 20. Efes. 5, 8, sq.

colo ape multe; i veniau i se
botezau.

24. C înc nu era Ioan închis

în temni.
25. Z, i a fost întrebare de uceni-

cii lui Ioan cu Iudeii pentru cur-
enie.

26. i au venit ctre Ioan, i i-au

zis lui: Ravvi, cei ce erâ cu tine de
ceea parte de Iordan, pentru care
fu ai mrturisii; iat el boteaz, i
toi merg ctre dânsul.

27. Rspuns-a Ioan i a zis: nu
poate omul lua nimic, de nu va fi

dat lui din cer.

28. Voi îniv mrturisii pentru
mine, c am zis: nu sunt eu Hri-

slosul, ci cum c sunt trimis înain-

tea aceluia.

29. Cela ce are mireas, mire este;

iar prietenul mirelui care sî i'i a-

sculî pre e!, cu bucurie se bucur
de glasul mirelui; deci aceast bu-
curie a mea s'a umplut.

30. Aceluia se cade a crete, iar

mie a m rniccrâ,
31. Cel ce vine de sus, deasupra

tuturor este; cel ce este de pre p-
mânt, pmântesc este. i de pre p-
mânt grele; cel ce vine din cerf

deasupra tuturor esie.

32. i ce a vzut i a auzit,
aceea mrturisete; i mrturia lut

nimeni nu o primete.
33. Cela ce primete mrturia Iul,

a pecetluit, c Dumnezeu adevrat
este.

34. C pre câre au trimis Dumne-
zeu, cuvintele lui Dumnezeu grete;
c nu cu msur d Dumnezeu
Duhul,

35. Tatl iubete pre Fiulj i toate

le-au dat în mâna lui,

36. Cela ce crede întru Fiul, are
vîea venic; isr cela ce nu ascult
pre Fiul, nu va vedeâ viea; ci mâ-
nia lui Dumnezeu va rmânea pre-

ste el:

CAP- A-

Vorbirea lui lisus cu Samarineanca.
Omul împrtesc.

Deci dac au îneles Domnul c
au auzit Fariseii c lisus mat

24. Mat. 14, 3; Lttcâ 3, 19, sq.
28. Ioan 1, 20, 30
30. 2 Imp. 3, 1, sq. 31. Ioan 8, 23.

J5. Mat. 11, 27. 36. I Ioan 5, 12.

4. 1. Ioan 3, 22, 26.
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muli ucenici face i botez decât
foan,

2. (Mcar c însu lisus nu bo-
lezâ, ci ucenicii lui),

3. Au lsat ludeea, i s'au dus ia-r în Galileea.

4. i trebui s treac el prin
Samaria.

5. Deci au venit în cetatea Sama-
riei, care se chiam Sihar, aproape
de locul care a dat Iacov lui losiî

fiului
.
su.

6. i era acolo puul iui Iacov,

Iar Ii sus, ostenit fiind de cltorie,
edeâ aâ la puf; i era ca ia ai

aselea ceas.

7. A veni! o muiere din Samaria
s iâ ap; zis-au ei lisus: d'mi s
beau.

8. C ucenicii lui se duseser în
cetate s cumpere hran.

9. Deci a zis lui muierea Sama-
rinear.c: cum tu, Iudeu fiind, ceri

dela rnine s bei, muiere Sarnari-
neancS fiind eu? C nu se arneslec
Iudeii cu Samarinenii.

10. Rspuns-au lisus i i-au zis

ei: de ai fi tiut darul lui Dumne-
zeu, i cine este cc! ce zice jie:

d'mi s beau; tu ai îi cerut deîa
dânsul, i fi-ar fi dat {ie ap vie.

11. Zis* a lui muierea: Doamne,
nici ciutur ai, i puful este adânc;
de unde dar ai apa cea vie?

12. Au doar tu mai mare eti
decât Iacov printele nostru, care
ne-a dat nou puful acesta, i el

însu dinir'însul a but, i fii lui

i dobitoacele lui?

13. Rspuns-au lisus i i-au zis

ei: tot cel ce va bea din apa aceasta,
va înseta iar;

14. Iar cel ce va bea din apa, care

eu voiu dâ lui, nu va însetâ în veac;
ci apa, care eu voiu dâ lui, se va
face întru dânsul isvor de ap sl-
tfoare întru vieafâ venic.

15. Zis-a ctre dânsul muierea;
Doamne, d'mi aceast ap, ca s
nu mai însetez, nici s mai viu aici

s scot.

16. Zis-au ei lisus: mergi i chiam
pre brbatul fu, i vino aici.

17. Rspuns-a muierea i i-a zis

5. Fac. 48. 22. Isus Navi 24, 32.

9. Luc 9, 52. Fapt. 10, 28.

10. Ioan 7, 38. 13. Ioan 6, 58.

11. lsaia 48, 21; Ioan 7, 38,

lui: n'am brbat. Zis-au ei lisus:

bine ai zis c n'ai brbat;
18. C cinci brbafi ai avut, i

acum pre care ai, nu'Jî este fie br-
bat; aceasta adevrat ai grit.

19. Zis-a lui muierea: Doamne,
vd c proroc eti tu.

20. Prinii notri în muntele a-
cesta s'au închinat; i voi zicei, c
în Ierusalim este locui unde se cade
a se închin.

21. Zis-au ei lisus: muiere, crede
mie, va veni vremea, când nici în

muntele acesta, nici în ierusalim
v vefi închin Tatlui.

22. Voi v închinai cruia nu tii;
noi ne închinm cruia tim; c
mântuirea din Iudei este.

23. Ci va venî vremea, i acum
esle, când închintorii cei adevrai
se vor închin Tatlui cu duhul i
cu adevrul; c Tatl acest fel caut
s fie cei ce se închin lui.

24. Duh este Dumnezeu; i cer ce
se închin iui. cu duhul i cu ade-
vrul se cade s se închine.

25. Zis a iui muierea: tim c va
veni Mesia, care se chiam Hristos;

când va venî acela, va spune nou
toate.

26. Zis-au ei îisus: eu sunt, cela

ce gresc cu tine.

27. i atunci au venit ucenicii lui,

i se mirau c cu muierea griâ;
îns nimeni nu i-a zis: ce caufi?
Sau: ce greti cu dânsa?

28. far muierea a lsat ciutura sa,

i a mers în cetate, i a zis oame-
nilor:

29. Venii devedefi om, care mi-a
spus mie toate câte am fcut; nu
cumvâ acesta este Hristos?

30. Deci au eit din cetate, i ve-

niau ctre dânsul.

31. Iar între acestea îl rugau pre

dânsul ucenicii, grind: Ravvi, m-
nânc.

32. Iar el au zis lor: eu mâncare
am a mâncâ. care voi nu tii.

33. Iar ucenicii griau între dânii:
nu cumvâ i-a adus lui cinevâ s
mnânce?

34. Zis-au lor lisus: mâncarea mea
este s fac voea celui ce m'au trimis

19. Ioan 6, 14; 9, 17,

20. R doua Lege 12, 5; 3 Imp. 8, 29 i
9, 3.

22. 4 Imp. 17, 29; lez. 2, 3; Lucâ 24, 47.

24- 2 Cor. 3, 17.

26. Ioan 8, 25; 9, 37.

34. Ioan 5, 30; 17, 4.



1446 IOAN 4-5

pre mine, i s svâresc lucrul lui.

35. Au nu voi zicei: c înc pa-

tru luni sunf, i seceriul va veni?
lat zic vou: ridicai ochii votri,

i vedei holdele, c sunt albe spre
seceri acum.

36. i cela ce secer, plat iâ, i
adun road în viea venic; ca
s se bucure împreun i cel ce

seamn, i cel ce secer.
37. C întru aceasta este cuvân-

tul adevrat, c altul este cel ce

seamn i altul cel ce secer.
38. Eu v'am trimis pre voi s se-

cerai, unde voi nu v'ai ostenit;

alii s'au ostenit, i voi ai intrat

întru osteneala lor.

39. Iar din cetatea aceea muli
din Samarineni au crezut înlr'însul

pentru cuvântul muierei, care mr-
turisiâ: c mi-au spus mie toate câte

am fcui.
40. Deci dup ce au venit la dân-

sul Samarinenii, îi rugau pre ei ca

s rmâe la dânii; i au rmas a-

colo dou zile.

41. i mult mai muli au crezut

pentru cuvântul lui;

42. i muierei ziceau: c nu mai
crederii pentru vorba ta; c îni-ne
am auzit, i tim, c acesta este cu
adevrat Hris'tos, mântuitorul îumei.

43. Iar dup cele dou zile, au eif
de acolo, i au mers în Gaiiieea.

44. C însu tisus au mrturisit,
c proroc în patria sa cinste nu are.

45. i când au venit în Galileea,

l-au primit pre dânsul Qaliiesanii,

fiindc au fost vzut toate câte au
fcut în Ierusalim la praznic; c i
ei au îost venit la praznic.

46. i au venit îisus iar în Cana
Gaiileei, unde au fcut apa vin. i
era un om împrtesc, al crui tiu

era bolnav în Capernaum.
47. Acesta auzind c îisus au ve-

nit din Iudeea în Galileea, a mers
la el, i'l rugâ pre dânsul, ca s se
pogoare i s tmduiasc pie îiul

iui, c vreâ s moar.
48. Iar îisus au zis ctre el: de

nu vei vedeâ semne i minuni, nu
vei crede. .

49. Zis- a ctre el omul cel îm-
prtesc: Doamne, pogoar-te mai
înainte pân a nu murî fiul meu.

50. Zis-au Îisus lui: mergi, fiul

35. Mat. 9, 37. 42. lom 17, 13.

44, Mat. 13, 57; Marcu 6. 4; Lucâ 4, 24,

46. loan 2, 1 48, I Cor, 1, 22.

tu viu este. i a crezut omul cu-
vântului care au zis Îisus lui, i
s'a dus.

51. i iat pogorându-se el, slu-

gile lui l-au întâmpinat pre el, i
i-au spus, zicând: fiul tu este viu.

52. Deci îî tnfrebâ pre ei de ceasul
întru care i-a fost mai bine. i i-au

zis lui, c ieri în ceasul al aptelea
l-au lsat frigurile.

53. Deci a cunoscut tatl c în

ceasul acela a fost, în care au zis

Îisus lui: îiul râu viu este; i a cre-

zut el i casa lui toat.
54. Acesta iar al doilea semn

au fcut îisus, venind din Iudeea in

Galileea.

CAP. 5.

Slbnogul dela Vitezda i cuvântarea

Domnului ctre ludei despre puterea
sa cea dumnezeeasc.

lup acestea erâ praznicul Iudei-

iJlor, i s'au suit îisus îu Ierusalim.

2. i este în Ierusalim scldtoa-
rea oilor, care se chiam evreete
Vifezda, cinci pridvoare având.

3. într'aceka zcea mulime mult
de bolnavi, orbi, chiopi, uscai, a-

teptând micarea apei.

4. C înger la vreme se pogbrâ
în scldtoare i turbura apa, i
care intrâ întâiu dup lurburarea
apei, se îceâ sntos ori de ce
boal er inut.

5. Deci erâ acolo un om, treizeci

i opt de ani având în boal.
6. Pre acesta vzându'l îisus z-

când i cunoscând c iat mult
vreme aveâ, i-au zis lui: voieti s
fii sntos?

7. Rpuns-a lui bolnavul: Doam-
ne, om n'am, ca dac se va turbur
tipa, s m bage în scldtoare;
deci pân când merg eu, altul îna-

intea mea se pogoar.
8. Zis'au îisus lui: scoal-te, ia'î

patul tu i umbl.
9. i îndat s'a fcut sntos o-

mul i i-a luat patul su i um-
bl; i erâ într'acea zi sâmbt.

10. Deci ziceau Iudeii celui vin-

decat, sâmbt este, nu se cade
ie a'l Iuâ patul.

11. Rspuns-a lor: cela ce m'au

5. 7, Eire 23, 17; Lev. 23, 5.

2. Neetn. 3, 1 9. Ioan 9, 14.

10, E, 20, 10.
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îcut sntos, aceia mi-au zis: ia'i

palul tu i umbl.
12. Deci l-au întrebat pre el: cine

este omul acela ce i-a zis: ia'i

patul tu i umbl?
13. Iar cei vindecat nu tiâ cine

este; c îisus se dedese în laturi,

norod fiind înlr'acel loc.

14. Dup aceea l-au aîlal pre el

îisus în biseric i i-au zis lui: iat
c te-ai fcut sntos, de acum s
nu mai greeti, ca s nu'i fie ie
cevâ mai ru,

15. A mers orna! acela, i a ve-

stit Iudeilor, c îisus ssie ce! ce l-au

fcut pre dânsul sntos
16. i pentru aceea goniau Iudeii

pre îisus, i'l cutau pre el s&'l o-

moare, c acestea îceâ sâmbîa.
17. Iar îisus au rspuns lor: Ta-

tl meu pân acum lucreaz, i eu
lucrez.

18. Deci pentru aceasta mai vâr-

tos cutau Iudeii pre el s'l omoare,
câ nu numai dezleg sâmbta, ci

i pre Dumnezeu zicea c'i este Tat,
întocma pre sine fcându-se cu
Dumnezeu.

19. Deci au rspuns îisus i au
zis lor: amin, amin, griesc vou:
nu poate Fiul s fac dela sine ni-

mic, de nu va vedea pre Tatl f-
când, c cale ce face el, acelea i
Fiul asemenea face.

20. C Tatl iubete pre Fiul, i
toate arat lui care Ie face el; i
mai mari lucruri decât acestea va
arîâ Iui, ca voi s v mirai

21. C precum Tatl scoal pre
mori, i'i învieaz, aâ i Fiul pre
cari voiete îl învicaz.

22. C Tatl nu judecii pre ni-

meni, ci toat judecata o au dat Fi-

ului.

23. Ca foi s cinstiac pre Fiu!,

precum cinstesc pre latl. Cel ce
nu cinstete pire Fiul, nu cinstete
pre Tatl care i-au trimis.

24. Amin, amin, "griesc vou: cela

ce ascult cuvintele mele i crede
celui ce m'au trimis pre mine, are

viea venic i la judecat nu va
venî, ci s'a mutat din moarte în

viea.
25. Amin, amin, griesc vou, c
14. R doua Lege 18, 15. 15. ioan 9, 11.

16. Mat, 14, 22; Marcu 6, 45.

22. Mat. 11, 27; Fapt. 17, 31.
23. 1 Ioan 2, 23.

24. Ioan 6, 40, 47 i 8, 51.

vine ceasul i acum este, când morii
vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu
i cari vor auzi vor înviâ.

26. C precum Taii are viea
întru sine, aâ au dat i Fiului vi-

ea s aib întru sine.

27. i stpânire i-au dat lui, i ju-

decat s fac.
28. Cci Fiu al Omului este, nu
v mirai de aceasta, c vina cea-
sul, întru care toi cei din rnormân-
turi vor auzi glasul lui,

29. i :vor ieî cei ce au fcut
cele bune, întru învierea vieei; iar

cei cc au fcut cele rele, întru în-

vierea osândirei.

30. Nu pot s fac eu dela sine'mi
nimic; precum auz, judec, i ju-

decata mea dreapt este; c nu
caut voea mea, ci voca Tatlui Ce-

lui ce m'au trimis;

31. De mrturisesc eu pentru mine,
mrturia mea nu este adevrat.

32. Altul este cel ce mrturisete
pentru mine; i tiu c adevrat
este mrturia, care mrturisete pen-
tru mine.

33. Voi ai trimis ctre Ioan, ••i

a mrturisi! adevrul.
34. Iar eu nu dela om iau mr-

turia; ci acestea gresc, ca voi s
v mântuii.

35. Acela era fclie, care arde
i lumin ; iar voi ai voit s v
veselii 'la un ceas întru lumina lui.

36. Iar eu am mrturie mas mare
decât Ioan; câ lucrurile, care mi-au
dat mie Tatl ca s le svâresc
pre ele, aceste lucruri care eu fac,

mrturisesc pentru mine, e Tatl
m'au irimis.

37. i Tatl cela ce m'au trimes,

I
acela su mrturisit pentru mine. Nici

j

glasul 'ui ai auzii vre o data, nici

! chipul lui sji vzut.
I 38. i cuvântul lui nu'l avei r-
|
mâind întru voi; c- pre .care au tri-

i
mis el, acestuia voi nu credei.

39. Cercai scripturile, c vou
vi se pars întru dânsele a aveâ
viea venic; i acelea sunt cele

ce mrturisesc pentru mine.
40. i nu voii s venii ctre

mine, ca viea s avei.

25. Ioan 11, 43.

29. Ioan 6, 40; Mat. 25, 46.

I 32. Mat. 3, 17. 33. Ioan 1, 19.

j
34 Ioan 7, 31 i 10, 25.

37. Lev. 23, 36.

I 39. Îs 34, 1&, 1 Tim. 4, 13.
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41. Slav dela oameni nu iau.

42. Ci v'arn cunoscut pre voi, c
dragostea lui Dumnezeu n'avei în-

tru voi.

43. Eu am venit întru numele Ta-
tlui meu, i nu m primii pre
mine; de va veni altul întru numele
su, pre acela vei primi

44. Cum putei voi s credei,
slav unul dela altul luând, i pre
slava cea deîa singur Dumnezeu
nu o cutai?

45. S nu vi se par c eu voiu
pârî pre voi la Tatl; este ceia ce
v pârete pre voi, Mcisî, spre care
voi ai ndjduit.

45. C de ai îi crezut lui Moisî,
ai îi crezut i mie; c pentru mine
acela a scris.

47. Iar dac scripturilor aceluia
nu credei, cum cuvintelor mele
vei crede ?

CAP. 6.

Minunea cu cinci puni. lisus se de-

prteaz în munte. Umblarea, pre mare.
Norodul cere semn. Pâinea care se po-
goar din cer. Mrturisirea lui Petru.

Dup acestea s'au dus îisus de
ceea parte de marea Gaiiieei,

care este a Tiverîadei,

2. i a mers dup dânsul norod
mult, cci vedeau semnele lui, care
fceâ la cei bolnavi.

3. i s'au suit în munte lisus,

i acolo au ezut cu ucenicii si.
4. i erau aproape patele, praz-

nicul Iudeilor.

5. Deci ridicându'i lisus ochii,

i vzând c mult norod vine la

dânsul, zice - ctre Filip: de unde
vom cumpr pâini, ca s mnânce
acetia?

6. (Iar aceasta zicea ispitind pre
el; c însu tiâ ce vreâ s fac).

7. Rspunsa Fiîip lui : de dou
sule de dinari pâini nu !e va a-

junge lor, ca fiecare dintr'înii câte
puin s iâ.

8. Grit-a lui unul din ucenicii

Iui, Andrei, fratele lui Simon Petru,

9. Este un copil aici, care are

44. Ioan 12, 43.

45. fl doua Leg. 18, 15.
46. Fac, 3, 15 i 22, 18 i 49, 10; Ps, 39, 9-

6- 4, Lev. 23, 5.

5. Mat, 14, 15; Marcu. 6, 34; Luc, 9, 10,

cinci pâini de orz i doi peti; ci

acestea ce sunt îa atâia?
10. i au zis îisus: facei pre

oameni s az. i era iarb mult
într'acel loc. Deci au ezut brbaii,
cu numrul ca la cinci mii.

îl. i au luat pâinile lisus, i mul-
mind, au împrit ucenicilor, iar u-
cenicii celor ce edeau; aijderea
i din peti cât au vrut ei.

12. Iar dac s'au sturat, au zis

ucenicilor si: adunai sfrâmilu-
rile cc au prisosit, ca s nu, se
piarz cevâ.

13. Deci au adunat, i au umplut
dousprezece couri de sîrâmituri
din cinci pâini de orz, care au pri-

sosit celor ce au mâncat.
14. Iar oamenii aceia vzând sem-

nul, care au fcut îisus, ziceau: a-

cesfa este adevrat prorocul cel ce

va s vie în lume.
15. Deci îisus cunoscând c vor

s vie i s'l apuce pre el ca s'l
fac împrat, s'au dus iar în munte
el singur.

16. i dac s'a îcut sear, s'au
pogorî't ucenicii lui la mare,

17. i intrând în corabie, mer-
geau de ceea parte de mare la Ca-

I

pernaum. i iat întuneric s'a fcut,

j
i nu venise ctre ei îisus.

18. i marea s'a ridicat, vânt mare
suîîând.

19. Deci viind ei ca ia douzeci
i cinci sau treizeci de stadii, vd
pre lisus umblând pre mare, i a-

propiindu-se de corabie; i s'au în-

fricoat..

20. Iar el au zis Ier: eu sunt; nu
v temei.

21. Deci voiau s'l iâ pre el în

corabie; i îndat corabiea a sosif

Ia pmântul la care ei mergeau.
22. A doua zi, norodul care stâ

de ceea parte de mare, vzând c
alt corabie nu erâ acolo, îr nu-
mai una întru care intraser uce-

nicii lui, i cum c lisus n'au intrat

în corabie împreun cu ucenicii si,
ci singuri ucenicii lui, s'au dus.

23. (i alte corbii au venit dela

Tiveriada aproape de iocul unde au
mâncat pâinea, mulmind Dom-
nului).

24. Deci dac a vzut norodul,

c îisus nu este acolo, nici uceni-

10. Matcu 6, 39.

14. H 2 Lege 18, 15, 18.

| 17, Mat. 14, 22; Marcu 6, 45.
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ciiîui, au iniraf i ci în corbii,

i au mers în Capernaum, cutând
pre Iisus.

25. i aîiându'i pre el de ceea
parte de mare, i-au zis iui: Ravvî:
când ai venit aici?

26. Rspuns-au Iisus lor ! au zis:

amin, amin, gresc vou : m cu-
tai pre mine, nu pentru c ai v-
zut semne, ci peniru c ai mân-
cat din pâini, i v'ai sturat.

27. Lucrai nu pentru mâncarea
cea pieritoare, ci pentru mâncarea
aceea care rmâne spre vieafâ ve-
nic, care Fiu! Omului va dâ vou;
c pre acesta l-au pecetluit Dum-
nezeu Tatl

28. Deci au zis ctre dânsul: ce
vom face, ca s lucrm lucrurile

lui Dumnezeu ?
29. Rspuns-au îisus i au zis lor:

acesta este lucrul lui Dumnezeu,
ca s credei întru care au trimis
acela.

30. Zis-au drept aceea lui : dar
ce semn faci tu, ca s vedem i
s credem ie? Ce lucrezi?

3Î. Prinii notri mann au mân-
cat în pustie, precum este scris

:

pâine din cer le-au dat lor de au
mâncat.

32. Deci le-au zis lor Iisus: amin,
amin, zic vou : nu Moi si a dat
vou pâinea din cer; ci Tatl meu
d vou din cer pâinea cea adev-
rat.

33. Pentruc pâinea lui Dumnezeu
este ceea ce se pogoar din cer, i
viea d lurneu

34. Deci au zis ctre dânsul

:

Doamne, pururea d-ne nou pâinea
aceasta.

35. i au zis lor Iisus: eu sunt
pâinea vieii; cela ce vine ctre
mine, nu va flmânzi; i cela ce
crede întru mine, nu va înseta nici-

odat.
36. Ci am zis vou: c m'ai i

vzut pre mine, i nu credei.
37. Tot ce îmi d mie Tatl, ctre

mine va veni; i pre cela ce vine
ctre mine, nu'l voiu scoate afar.

38. C m'am pogorît din cer, nu
ca s fac voea mea, ci voea celui

ce m'au trimis pre mine.

39. i aceasta este voea Tatlui

27. loan 3, 15 i 4. 14. Mat. 6, 33.

31. E. Î6. 4 i 15; Ps, 77, 24.

37. loan 17, 6, 9.

38. loan 4, 34 Maccu, 14, 36,

celui ce m'au trimis pre mine, ca
tot ce nii-au dat mie, s nu pierd
dintr'însul ci s'l înviez pre el în
ziua cea de spoi.

40. î aceasta este voea celui ce
m'au trimis pre mine, ca tot cine
vede pre Fiul, i crede întru el, s
aib viea venic; i eu îl voi în-

via pre el în ziua cea de apoi.
Al. Deci cârtiau Iudeii pentru el,

c au zis: eu sunt pâinea ce s'a

pogorît din cer.

42. i ziceau: au nu este acesta
îisus, fiul lui losif, cruia tim noi
pre tatl sau i pre muma sa? Dar
cum zice e!, c din cer m'am po-
gorît?

43. Deci rspuns-au Iisus i au
zis lor: nu cârtii între voi.

44. Nimeni nu poate s vie ctre
mine, de nu'l va trage pre el Tatl
cel ce m'au trimis pre mine; i eu îl

voiu învia pre el în ziua cea de apoi.

45. Esle scris în proroci: i vor
îi toi învai de Dumnezeu." Deci
tot cela ce aude dela Tal!, i se
înva, vine ctre mine.

45. Nu doar c. pre Tstti l a v-
zut cinavâ, fr numai cela ce este

dela Dumnezeu, acela au vzut pre
Tatl.

47. Amin, amin gresc vou: cela

ce crede înlru mine, are viea ve-
nic.

48. Eu sunt pâinea viefei.

49. Prinii votri au mâncat mann
în pustie, i au murit.

50. Aceasta este pâinea, care se
pogoar din cer, ca s mnânce ci-

nevâ dinir'însa, i s nu moar.
51. Eu sunt pâinea cea vie, care

s'a pogorît din cer; de va mâncâ
cinevâ din pâinea aceasta, va îi viu

în veci; i pâinea care eu voiu dâ,

trupul meu este, pre care îi vciu dâ
pentru vieaa lamei.

52. Deci se priceau între sine Iu-

deii, zicând: cum poate acesta s'i
dea nou trupul s'l mâncm?

53. i au zis lor Iisus: amin, a-

min, gresc vou. De nu vei mâncâ
trupul Fiului Omului, i nu vei beâ
sângele lui, nu vei aveâ viea în-

tru voi.

54. Cela ce mnânc trupul meu
i beâ sângele meu, are viea ve-

42. Lucâ 4, 22,

45. Is. 54, 13; Ier. 31, 34,

46. Mat, 11, 27. 49, 31.

53. Mat. 26, 26, 28.
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nic, i eu îl voiu învia pre el în

ziua cea de apoi.

55. C Trupul meu adevra} este

mâncare, i Sângele meu adevrat
este butur.

56. Cela ce mnânc Trupul meu
i beâ Sângele meu, întru mine pe-

trece, i eu întru el.

57. Precum rn'au trimis pre mine
Tatl cel viu, i eu viez prin Tatl;
i cela ce m mnânc pre mine, i
acela va ii viu prin mine.

58. Aceasta este pâinea care din

cer s'a pogcrîf, nu precum au mân-
cat manna prinii votri, i au mu-
rit; cete ceva mânca pâinea aceasta,

va fi viu în veac.

59. Acestea au zis în sinagog,
învând în Capernaum.

50. Deci muli din ucenicii iui,

auzind acestea, au zis: greu este

cuvântul acesta; cine poat s'l auz
pre ei?

61. Iar lisus tiind îniru sine c
cârtesc pentru aceasta ucenicii lui,

au zis lor: aceasta v zminfeie
pre voi?

62. Dar dc vei vedea pre Fiul Omu-
lui suindu-se unde erâ mai înainte?

63.. Duhul este care face viu; tru-

pul nu îoiosefe nimic; graiurile care
eu gresc vou, duh sunt, i viea
sunt.

64. Ci sunt unii din voi cari nu
cred. C iiâ dintru început îisus,

cari sunt cei ce nu cred, i care
este cela ce vreâ s'l vânz pre el.

65. i ziceâ: pentru aceasta am zis

vou, c2 nimeni nu poate s vie la

mine', de nu va îi dat lui deia Ta-
tl meu.

66. Dintr'aceasta muli din uce-
nicii lui s'au întors înapoi, i nu-
mai umblau cu dânsul.

67. Dsci au zis lisus celor doi-
sprezece: au doar l voi voii s
v ducei?

68. Rspuns-a Sirnon Petru lui:

Doamne, la cine ne vom duce? Cu-
vinte ale vieei venice ai.

69. i noi am crezut l am cu-
noscut, c tu eti Hristosul, Fiul lui

Dumnezeu celui viu.

70. Rspuns-au lor lisus: au nu

56. Ioan 15, 4; I îoan 3, 24; I Cos, îl, 20,
62. Ioan 3, 13; Matcu 16, 19; Efes, 4/ 8.
63, 2 Cor. 3. 6.

69. Ioan 11, 27; Mat. 16, 16.

70, Ioan 15, 16; Lucâ , 13.

6-7

eu pre voi cei doisprezece v'am a-

îes, i unul din voi diavol este?

71. i ziceâ de Iuda al lui Simon
Iscri o tea nul; c acela vreâ s'l
vânz pre el, unul fiind din cei doi-

sprezece.

CAP. 7.

lisus înva în biseric la srbtoarea
Corturilor

.

Qi'umblâ lisus dup acestea în

VGalileea, c nu voia ?n ludeea s
umble, c'l cutau pre ei Iudeii s'l
omoare.

2. i erâ aproape praznicul Iu-

deilor, InMgerea Conurilor.

3. Deci au zts ctre dânsul fraii

lui: treci de aici i mergi in ludeea,

ca i ucenicit ti s vaz lucrurile

care îaci.

4. C nimeni întru ascuns face

cevâ i caut s fia el Ia artare.

Dac faci acestea, arat te pre fine

lumei.

5. Pentruc nici fraii lui nu cre-

deau într'însuî.

6. Deci au zis lor lisus: vremea
mea înc n'a sosit; iar vremea voa-
str totdeauna este gata.

7. Nu poate lumea s v urasc
pre voi, iar pre mine rnâ urte,
pentruc eu mrturisesc de dânsa,

c lucrurile ei sunt reîe'.

8. Voi su:|i-v la praznicul ace-

sta, eu înc nu m suin la prazni-

cul acesta, cci vremea mea înc
nu s'a împlinit.

9. i acestea zicând lor, au r-
mas în Galileea.

10. i dac s'su suit fraii lui, a-

tunci i el s'au suit la praznic, nu
de fa, ci cam pre ascuns.

11. Iar Iudeii îi cutau pre el la

praznic i ziceau: unde este acela?
12. i cârtire mult erâ pentru

dânsul între noroade, c unii zi-

ceau: bun este, iar aljii ziceau: nu,

ci amgete norodul.
13. îns nimeni de fa nu gria

de dânsul, pentru frica Iudeilor.

14. Iar în|umtindu-se prazni-

cul, s'au suit lisus în biseric i
înva.

15. i se mirau Iudeii, zicând:
cum tie acesta carte, nefiind în-

vat?

7, 1. Ioan 5, 18 i 6, 1-

2. Lev. 23, 34. 3. Mat. 12, 40.

15. Mat. 13, 54; Marc. 6, 3.
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16. Deci au rspuns lor lisus i
au zis: a mea învtur nu este

a mea, ci a celui ce rn'au trimes

pre mine.
17. De va voi cinevâs îacvoea

lui, va cunoate pentru învtura
aceasta, oare dela Dumnezeu este?

Sau eu dela mine griesc.
18. Cela ce griete dela sine, sla-

va sa caut; iar cela ce caut slava

celui ce l-au trimis pre el, acesta

adevrat este, i nedreptate nu este

întru dânsul.

13. Au nu Moisî v'a dat vou le-

gea? i nimeni din voi nu face le-

gea. Ce m cutai s m omorîfi?
20. Rspuns-a norodul i a zis:

drac ai, cine te caut s le omoare?
21. Rspuns-au lisus i au zis lor:

un lucru am fcut, i toi v mirai
pentru acesta,

22. Moisî v'a dat vou tierea îm-
prejur, (nu c dela Moisî esie, ci

dela prini); i sâmbta iiei îm-
prejur pre om.

23. Dac omul primete tierea
împrejur sâmbta, ca s 'nu se strice

legea Iui Moisî, pre mine v mâ-
niai cci om întreg sntos am f-
cut sâmbta?

24. Nu judecai dup fa ; ci dreap-
t judecat judecai.

25. Deci ziceau unii din Ierusa-

limneni: au nu este acesta, precare
îl caut s'î omoare?

26. i iat de fa griete i ni-

mic lui nu'i zic. Nu cutnvâ au cu-
noscut cu adevrat boierii c ade-
vrat acesta este Hristos?

27. Ci pre acesta îl tim de unde
este; iar Hristos când va veni, ni-

meni nu tie de unde este.

28. Deci strig iisus în biseric
învând i zicând: i pre minem
tii, i tii de unde sunt, i dela

mine n'am venit, ci este adevrat
cela ce m'au trimes, pre care voi
nu'i tii.

29. Iar eu îl tiu pre eS, c dela
dânsul sunt i acela m'au trimes.

30. Deci îl cutau pre ei s'l prin-

z, i nimeni nu i-a pus pre dân-
sul mâinile, c înc nu venise cea-
sul lui.

16. Ioan 14, 24.

19. E. 24, 35 Fapt. 7, 53.

20. Ioan 8, 48, 52. 22. Lev, î2, 3.

24. H doua Lege I, 18. 25. Ioan 5, 18.

28. Ioan 8, 14
30. Ioan 8, 20, Lucâ 22, 54.

31. i muli din norod au crezut
într'însul i ziceau: Hrisîos când
va venî, au doar mai multe semne
va face decât acestea, care au fcui
acesta?

32. Au auzit Fariseii pre norod
cârtind pentru dânsul acestea i au
trimes slugi Fariseii i Arhiereii ca
s'l prinz pre dânsul.

33. Deci au zis lor îisus: înc
puin vreme cu voi sunt, i merg
ia cela ce m'au Irimes pre mine.

34. Cuiâ-rn-vei i nu m vei
afla, i unde sunt eu, voi nu putei
s venii.

35. Deci au zis Iudeii între sine:

unde va s mearg acesta, c noi
nu'i vom afla pre ei? Nu cutnvâ
întru risipirea Elinilor va s mearg
i s învee pre Elini?

36. Ce esie cuvântul acesta, care
au zis: cutâ-m-vei i nu m vei
aflâ, i unde suni eu, voi nu putei
s venii?

37. Iar în ziua cea de pre urm,
cea mare a praznicului, au sttu!
lisus i au strigat, zicând: de înse-

|
teaz cineva, s vie la mine i s

I beâ.

38. Cela ce crede îniru mine, pre-

cum a zis scriptura, rîuri de ap
vie vor curge din pântecele lui,

39. (Iar aceasta au zis pentru Du-
hul, pre care erau s'î primeasc
cei ce cred întru dânsul; c înc
nu erâ Duh Sfânt, c îisus înc mi
se proslvise).

40. Deci muli din norod auzind
cuvântul, ziceau: acesta este cu a-

devral prorocul. T,

41. Alii ziceau: acesta este Hri-

stosul. Iar alii ziceau: au doar
din Galileea va s vie Hristos?

42. Au n'a zis scriptura: c din

smâna lui David i din oraul Vi-

tleem, unde a fost David, va s vie

Hristos?
43.,, i împerechere între norod

s'a fcut pentru dânsul.

44. far unii dintr'înii voiau s'l
prinz pre el, dar nimeni nu i-a
pus pre dânsul mâinile.

45. Deci au venit slugile ctre
Arhierei i ctre Farisei, i au zis

lor aceia: pentruce nu î-ai adus
pre el?

33. Ioan 13, 33 37. Lev. 23, 36.

38. Is. 44, 3; Zab. 14,- 8; loil 2, 28.

42. Ps. 131, II; Mib. 5, li Mat. 2, 5.
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48. Rspuns'au slugile: niciodat
nu a gri! om, ca acest om.

47. i au rspuns lor Fariseii: au
doar i voi v'ai amgii?

48. Au doar cineva din boieri a

crezut înir'însul, sau din Farisei?

49. Ci norodul acesta, care nu tie
legea, blestemat este.

50. Zis'a Nicodim ctre el, care

venise noaptea la dânsul, unul fi-

ind dintru ei.

51. Au doar legea noastr ju-

dec pre om, de nu va auzi dela

el mai 'nainte, i va cunoate ce

face?
52. Rspuns'au i i-au zis lui: au

doar i tu din Galileea eti? Cearc
i vezi; c proroc din Galileea nu
s'a sculat.

53. i a mers fiecare la casa sa.

CAP. 8.

Iisus întrebai despre Tatl su. Iisus

fagduete urmtorilor si slobozenia.

Iisus ameninat cu pietre.

Iar Iisus s'au dus în muntele M-
slinilor.

2. Iar la mânecare, iar au venit

în biseric, i iot norodul a venit

la dânsul, i ezând, înv pre ei.

3. i au adus la dânsul Crtura-
rii i Fariseii pre o muiere prins
în preacurvie, i puindu-o pre dânsa
în mijloc,

4. Au zis lui: Invtorule, pre a-

ceast muiere o am prins aâ de
fa preacurvind.

5. Iar în lege Moisî ne-a porun-
cit nou: unele ca acesiea s se
ucid cu pietre, dar tu ce zici?

6. i aceasta ziceau, ispiiindu'l

pre el, ca s aib ce ckvetî împro-
tiva lui. Iar îisus jos plecând u-se,

scria cu degetul pre pmânt.
7. i neîncefând a'I întreb pre

el, s'au ridicat i au zis lor: cela

ce este fr de pcat între voi, a-

cela întâiu s arunce piatra asu-
pra ei.

8. i iar plecându-se jos, au
scris pre pmânt.

9. Iar ei auzind i de tiin mu-
strându-se, ieiau unul dup altul,

începând dela cei mai btrâni, pân

46. Mat. 7, 28.

51. a doua Lege 1, 17 i 19, 15.

8« 5. Lev. 20, 10; H doua Lege 20, 20—24.
7. Rom. 2, 1. 9. Rom. 2, 22.

la cei mai de jos; i au rmas Iisus

singur i muierea în mijloc stând.

10. i ridîcându-se lisus i nev-
zând pre nimeni, fr numai pre
muiere, i-au zis ei: muiere, unde îi

sunt pârâii ti? Au nimeni pre tine

nu te-a judecat a fi vinovat?
11. Iar ea a zis: nimeni, Doamne.

i au zis ei Iisus: nici eu nu te ju-

dec; du-te i de acum s nu mai
pctuetl.

12. Deci iar au grit lor Iisus,

zicând: eu sunt lumina lumei; cela

ce urmeaz mie, nu va umbla întru

întunerec, ci va avea lumina vieei.

13. Deci au zis lui Fariseii: tu

însui mrturiseti pentru tine; mr-
turia ta nu este adevrat.

14. Rspuns-au Iisus i au zis ior:

dei eu însumi mrturisesc pentru
mine, adevrat este mrturia mea;
c tiu de unde am venit i unde
merg; iar voi nu tii de unde vin

i unde merg.
15. Voi dup trup judecai; eu nu

judec pre nimeni.
16. i de a i judec eu, jude-

cata mea adevrat este; c singur
nu sunt, ci eu i Tatl cela ce m'au
trimes pre mine.

17. i tn legea voastr scris este,

c mrturia a doi oameni adev-
rat este.

18. Eu simt cel ce mrturisesc
pentru mine însumi, i mrturisete
pentru mine Tatl cel ce m'au trimes.

19. Deci ziceau lui: unde este Ta-
tl Su? Rspuns-au Iisus: nici pre
mine m tii, nici pre Tatl meu;
de m'ai ti pre mine, i pre Tatl
meu ai tî.

20. Aceste graiuri !e-au grit lisus

în gazofiîachie, învând în biseric,

i nimeni nu î-a prins pre el; c
înc nu venise ceasul lui.

21. i Iar au zis lor Iisus: eu

merg, i m vei cut pre mine, i
nu m vei afl, i în pcatul vostru

vei muri; unde merg eu, voi nu
putei s venii.

22. Deci ziceau Iudeii: au doar
va s se omoare însu pre sine?

C zice: unde merg eu, voi nu pu-

tei s venii.

23. i au zis lor: voi din cele de

12. Ioan 1, 5, 9; Is. 49, 6.

16. Ioan 16, 32.

17. R doua Lege 17, 6; Mat. 18, 16.

20. Ioan 7, 30; Lucâ 22, 53.

21. Ioan 13» 33.

23. Ioan 3, 35; I Ioan 4, 5.
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jos suntei; eu din cele de sus suni;

voi din lumea aceasta suntei; eu

n u suni din lumea aceasta.

24. Deci am zis vou, c vei muri

în pcatele voastre: cl de nu ve;
crede c eu suni, ve|i niurl în p-
catele voastre.

25. Deci ziceau ei 'ui: tu cine eti?
i au zis lor lisus: începutul, care

i gresc cu voi.

26. Multe arh pentru voi a grî i
a judeca; ci cela ce m'au trimes pre

mine, adevrat este; i eu cele ce

am auzit deîe dânsul, acestea gresc
în lume.

27. i n au cunoscut c de Tati
gria lor.

28 Deci au zis lor lisus: când vei
înla pre Fiul Omului, atunci vei
cunoate câ eu sunt, i dela mine
însumi nu fac nimic; ci precum m'au
înv|at pre mine Tatl meu, acestea

grS esc.

29. i cela Cv? m'au trimes pre mine,
cu mine este; nu m'au lsat pre mine
singur Tatl; c eu cele plcute iui

fac pururea.

30. Acestea grind el, muli au
crezut întru dânsul.

SI. Deci ziceâ lisus ctre iudeii

cei ce crezuser Sui: de vei petrece
voi întru cuvântul meu, cu adevrat
ucenici ai mei suntei;
32 i vei cunoate adevrul, i

adevrul v va slobod pre voi.

33. Rspuns-au ci iui: smâna a

iui Avraam suntem, i nimnui n'arn

fost robi niciodat; dar tu cum zici:

slobozi vefi îi?

34. Rspuns-au îisus îor: amin,
amin, gresc vou: tot cela ce iace
pcatul, rob este pcatului.

35. Robul nu rmâne în cas în
veac; iar Fiul rmâne în veac.

36. Deci dac v va slobozi pre
voi Fiul, cu adevrat slobozi vei fi.

37. tiu c smân a lui Avraam
suntei; dar m cutai S m o-

morîi, c cuvântul meu nu încape
întru voi.

38. Eu ceeace sm vzui la Tatl
meu gresc; i voi ceeace ai vzut
la tati vostru facei.

39. Rspuns-au i au zis lui: Ta-

24. Marcu 16, 16, 25.

28. Ioan 3, 14. 31. Ioan 15, 10, U.
34. Rom. 6, 16; 2 Pett. 2, 19; i Ioan 3, 8.

35. Fac 21, 10.

36. I Cor 7, 22; Gal. 5, 1.

39. Mat. 3, 9.

ti nostru, Âvraam este. Zis-au. for

îisus: de ai fi fosilii ai lui Avraarn,

lucrurile iui Avraam ai fi fcut.
40. Iar acum m cutai s m

omorîfi pre mine, om care adev-
rul am grit vou, care am auzii

dda Dumnszen; aceasta Avraam
n'a fcui,

41. Voi facei hicrurik tatlui vo-
siru. Zis-au drept aceea lui: noi din

curvie nu suntem nscui; un Tat
avem, pre Dumnezeu.

42. Zis-au lor lisus: de ar ii fost

Dumnezeu Tatl vostru, m'afi ii. iu-

bit pre mine; câ' eu deîa Dumnezeu
am ieit ?i am venit; c n'arn ve-

nit dela mine însumi, ci acela m'au
trimes,

43. Penfruce glasul meu nui cu-
noatei? Cci nu putei s auzii
cuvântul meu.

44. Voi din tatl diavolul suntei,
i poftele tatlui vostru voii sa fa-

cei. Acela ucigtor de oameni a
fos! din început, i întru adevr n'a

sttut, c nu este adevr întru dân-
sul. Când grete minciun, dintru

aî? sale grete; c mincinos este,

i tal! ei.

4b. îdr eu cci adevrul gresc,
nu credei mie.

46. Cine dintru voi m vdete
pre mine pentru pcat? Iar dac
adevrul gresc, penlruce voi nu
credei mie?

47. Cela ce este deia Dumnezeu,
graiurile iui Dumnezeu ascult; pen-
tru aceasta voi nu ascultai, c nu
dela Dumnezeu suntei.

48. Rspuns-au Iudeii, i i-au zis

iui: oare nu zicem noi bine c Sa-
rnarinean eti tu, i drac ai?

49. Rspuns-au lisus: eu drac
n'arn; ci cinstesc pre Tatl meu, i
voi m necinstii pre mine,

50. Iar eu nu caut slava mea;
este Ceia ce caut i judec.

51. Amin, amin, gresc vou, de
va pzî cineva cuvântul meu, nu
va vedeâ moartea în veac.

52. Deci au zis lui Iudeii: acum
am cunoscut c ai drac. Avraam a

murit, i prorocii; i fu zici: de va
pzî cinevâ cuvântul meu, nu va
gusta moartea în veac.

53. Au doar tu mai mare eti

4t, Ioan 3, 8.

46. Is. 53, 9; 2 Cor, 5, 21 ; I Ioan 3, 5.

47. I Ioan 4, 6. 48. Mat. 10, 25.
51. Ioan 5, Z4; 11, 25.
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decât printele nostru Avraam, care

a murit? i prorocii au murit; cine

te faci tu pre tine?

54. Rspuns-au lisus: de m sl-
vesc eu pre mine singur, siava mea
nimic nu este; esîe Tatl rnsu, carem slvete pre mine; pre care voi

zicei c Dumnezeul vostru este,

55. i nu î-ai cunoscut pre el;

iar eu îl thi pre el; i de voiu zice

c nul tiu pre eî, voiu- fi aseme-
nea vou mincinos; ci îl fiu pre

e', i cuvântul lui pzesc.
56. Avraam printele vostru a fost

bucuros "ca s vaz ziua mea; l
a vâzut, i s'a bucurat.

57. Deci au zis iuddi ctre dân-
sul: cincizeci de ani înc nu ai, l
pre Avraam l-ai vzut,

58. i au zis lor lisus; amin, a-

mirt, zic vou: mai înainte de a se
îace Avraam, eu sunt.

59. Deci au îuaf pietre ca s arun-
ce înfr'însut; iar lisus s'au ascuns,
i au ieit din biseric, mergând prin

mijlocul lor, i au trecut aa.

CAP. 9.

Vindecarea orbului celui din natere.

Qi trecând lisus, au vzut pre un
Vom orb din natere.

2. i l-au întrebai pre ei ucenicii
lui, zicând: Ravvî. cine a pctuit,
acesta sau prini lui, de s'a n-
scut orb?

3. Rspuns-au lisus: nici acesta
n'a pctuit, nici prinii lui; ci ca
s se arate lucrurile ini Dumnezeu
întru el.

4. Mie mi se cade s lucrez lu-

crurile celui ce m'au trimes pre mine,
pân este ziu; vine noaptea când
nimeni nu poate s lucreze.

5. Când sunt în lume, lumin
sunt tu mei.

6. Acestea zicând, au scuipai jos,

i au fcut tin din scuipat, i au
uns cu fina preste ochii orbului.

7. i i-au 2is îui: mergi de ie

spal în scldtoarea Slloamului,
(ce se fâlcuete, Trimes). Deci s'a

dus, i s'a splat, i a venit vzând.
8. Iar vecinii, i cei ce îl vzu-

ser pre el mai înainte c er orb,

56. Fac. 18, 17.
59 loan 10, 31; Lucâ 4, 30.

Q. 1. Lucâ 13, 2 4. Mibeia 3. 6.
o. Ioan a, 12. 7. Neem. 3, 15,

ziceau: au nu este acesta cel ce
edeâ i cereâ?

9. Unii ziceau: acesta este; iar

alii ziceau: seamn cu el; iar el

zicea: eu sunt.

j 10. Deci îi ziceau lui: cum i s'au

j

deschis ochii?

! 1î. Râspuns-a el i a zis. Un om
ce se numete îisus, tin au fcut,
i au uns ochii mei, i mi-au zis mie:
mergi ia scldtoarea Siîoamului,
i te spal; i mergând i splân-
du-rn, am vzut.

12. i i-au zis îui : unde este

acela? Zis-a : nu tiu.

13. Dus-au la Farisei pre cela ce

oarecând a îost orb.

14. i erâ sâmbta când au fcut
îisus Una, i i-au deschis ochii lui.

15. Deci iar i-au întrebat pre
el i fariseii cum a vzut. Iar ei a

zis lor: tin au pus pre ochii rnei,

i m'am splat, i vz.
16. Deci ziceau unii din Farisei:

acest om nu este dela Dumnezeu,
c nu pzete sâmbta. Alii ziceau;

cum poate om pctos s fac
semne ca acestea? i împerechere
erâ între ei.

17. Zis-au orbului iar : tu ce
zici pentru dânsul, c au deschis
ochii ti ? Iar el a zis : Proroc esle.

18. Deci n'aiî crezut Iudeii pentru

dânsul c orb a fost, i a vzut,
pân ce au chemat pre prinii a-

cesfufa ce a vzut.
19. i i-au întrebai pre ei, zi-

când : acesta este îiui vostru, care

voi ai zis c s'a nscut orb ? Cum
dar acum vede?

20. Rspuns-au lor prinii îui i
au zis : tim c acesta este fiul

nostru, i cum c orb s'a nscut;
21. Iar cum acum vede, nu tim,

sau cine i-a deschis lui ochii, noi

nu tim ; însu vârst are; pre

dânsul îl întrebai; el singur pen-

tru sine va spune.
22. Acestea au zis prinii lui,

c se temeau de Iudei; pentruc
acum se sftuiser Iudeii, c de îl

va mrturisi pre el cinevâ a îi Hri-

stos, s se lepede din sinagog.
23. Pentru aceea prinii lui au

zis, c vârst are; pre dânsul îl în-

trebai.

24. Deci au chemat a doua oar
pre omul care fusese orb, i au

22. Ioan 7, 13; 12, 42.
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zis lui : d slav . lui Dumnezeu

;

noi tim c omul acesta pctos
este.

25. Iar acela a rspuns i a zis:

de este pctos, nu tiu; una liu,

c orb fiind eu, acum vz.
26. i i-au zis lui iar : ce au

fcut ie ? Cum i-au deschis jie o-

chii.

27. Rspuns-a lor : am zis vou
acum, i n'ai auzit ; ce iar voiji

s auzii ? Au doar i voi voii s
v facei ucenici ai lui?

28. Deci l-au ocrit pre el, i au
zis lui: lu eti ucenic al aceluia;

iar noi ai iui Moisî suntem ucenici.

29. Noi tim c cu Moisî au grîi
Dumnezeu; iar pre acesta nu'! tim
de unde este.

30. Rspuns-a omul i a zis lor:

întru aceasta este minune, c voi

nu tii de unde esie, i au deschis
ochii mei.

31. Si tim cS pre pctoi Dum-
nezeu ni i'i ascult; ci de este cinevâ
cinstitor de Dumnezeu, i face voea
lui, pre acesta îl ascult.

32. Din veac nu s'a auzit cum
c s fi deschis cinevâ ochii ai

vreunui orb din natere.
33. De n'ar fi acesta dela Dum-

nezeu, n'ar putea face nirnic.

34. Rspuns-au i au zis lui: în-

tru pcate tu le-ai nscut iot, i
fu ne învei pre noi? i i-au gonit

pre el afar.
35. Auzit-au îisus c l-au gonit

pre el afar: i afiându'î pre dân-
sul, i-au zis lui: tu crezi în Fiul lui

Dumnezeu?
36. Rspuns-a el, i a zis: cine

este, Doamne, ca s crez înlr'însul?

37. i i-au zis lisus lui : i l-ai

vzut pre el, i cel ce grete cu
tine, acela este.

38. Iar el a zis : crez, Doamne,
i s'a închinat lui.

39. i au zis lisus: spre judecat
am venit eu în lumea aceasta, ca
cei ce nu vz, s vaz; i cei ce
vd, s fie orbi.

40. i au auzit acestea unii din

Farisei, cari erau cu dânsul, i au
zis lui: au doar i noi suntem
orbi ?

41. Zis-au lor lisus : de ai îi

29. E. 3, 4.

SI. Iov. 27, 9; Ps. 65, 18; Is. 1, 15; Pild.
15, 29, 32. s7, Ioan 4, 26.

39. Mat. 13, 13. Is. 42, 19.

orbi, n'ai aveâ pcat; iar acum
zicei: c vedem; pentru aceasta
pcatul vostru rmâne.

CAP. IO.
Pastorul cel bun. lisus întrebat de

este el Mesia.

Amin, amin, grâesc vou: cela
ce nu intr prin ue în staulul

oilor, ci sare pre aiurea, acela fur

este i tâihar.

2. Iar cela ce inir prin ue, p-
stor este oilor.

3. Aceluia portarul îi deschide;
i oile ascult glasul lui; i oile

saie ie chiam pre nume, i îe scoate
pre ele.

4. i când scoate oile saie, merge
înaintea lor, i oile merg dup dân-
sul; cci cunosc giasui lui.

5. Iar dup cel strin nu merg,
ci fug deia dânsul; c nu cunosc
glasul strinilor.

6. Aceast pild au zis lor lisus;

iar ei n'au îneles ce erau acelea
ce griâ lor.

7. Deci isr le-au zis lor lisus

:

amin, amin, gresc vou; eu sunt
ua oilor.

8. Toi câi au venit mai înainte
de mine, furi sunt i tâlhari; ci nu
i-au ascultat pre ei oile.

9. Eu sunt us; prin mine de va
inirâ cinevâ, se va mântui, i va
intrâ i va ieî, i pune va aîlâ.

10. Furuî nu vine, fr numai s
îure, i s {unghie, i s piarz; eu
am venit ca viea s aib, i mai
mult s aib.
H. Eu sunt Pstorul cel bun;

• pstorul cel bun sufletul su îi
pune pentru oi.

12. tar nimitul i care nu este

pstor, cruia nu sunt oile ale iul,

vede lupul venind, i las oile, i
fuge; i lupul le rpete pre ele, i
risipete oile,

13. Nimitul fuge, c nimit este,

i nu îi este lui grije pentru oi.

14. Eu sunt Pstorul cel bun, i
cunosc pre ale mele, i m cunosc
de ale mele.

15. Precumm cunoate pre mine
Tatl, i eu cunosc pre Tatl; t
sufletul meu îmi pun pentru oi.

<j.O' 8, Ier. 23, 2
11. Ps. 22, l,' sq.; Is. 40, 11; Iez. 34, 23; I

Petr. 2, 25.

li. 2 Tim. 2, 19.
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16. i alte oi am, care nu suni
din staulul acesta; i pre acelea mi
se cade a ic aduce, i glasul meu
vor auzî; l va fi o turm i un
pastor.

17. Pentru accasla Tatl m iu-

bete pre min», c eu îmi pun su-

fletul meu, ca iar s'l iau pre el.

18. Nimeni nu'l iâ pre el dela

mine, ci eu îl pun pre el de sinemi.
Stpânire am s'i pun, i stpânire
am îarâ s'l iau pre ei. Aceast
porunc am luat dela Tatl meu.

19. Deci iar s'a fcut prîcire

între Iudei pentru cuvintele acestea.

20. i ziceau muli dintr'înii:

drac a'î-e, i este nebun; peniruce
ÎI ascultai pre el?

21. Alii ziceau : aceste cuvinte

nu sunt de îndrci?. Au doar poate
drac s deschiz ochi ai orbilor?

22. i se fcea atunci înoirile în

Ierusalim, i era iarn.
23. i umbla îisus în biseric în

pridvorul lui Soîomon.
24. Deci l-au împresurat pre el

Iudeii, i i-au grit iui: pân când
vei îuâ sufletele noastre? De eti
iu Hristos, spune nnu fr de sfial.

25. Rspuns-au lor îisus: arn zis

vou, i nu credei; lucrurile caie
eu fac întru numele Tatlui meu,
acelea mrturisesc pentru mine.

26. Ci voi nu credei, c nu sun-
tei din oik meie precum am zis

vou.
27. Oile mele gîasui meu ascult,

i eu le cunosc pre dânseîe, i vin

dup mine;
28. i eu le dau lor viea ve-

nic; i nu vor pierî în v?.ac, i
nimeni nu ie va rpî pre ek din

mâna mea.
29. Tatl meu, care le-au dai mie,

mai mare decât foi este; i nimeni
nu poate s le rpeasc pre ele din

mâna Tatâluj^meu.
30. Eu i tatl una suntem.
3Î. Deci Iudeii iar au luat pie-

tre ca s arunce asupra iui.

32. Rspuns-au ier îisus: multe
lucruri bune am artat vou dela

Tatl meu; pentru care dintr'acestea

lucruri cu pietre aruncai asupra
mea?

33. Rspuns-au lui Iudeii, zicând:

16. Micb 2, 12; Fapt. 2, 39.

18. loan 14, 3î. 25. loan 5, 36.
26. loan 8, 46. 29. loan 14, 28.

32. loan 8, 59.

pentru lucru bun noi nu aruncm cu
pietre asupra fa; ci pentru hul; c
tu om fiind, te faci pre tine Dumne-
zeu.

34. Rspuns-au lor Îisus: au nu
este scris în legea voastr: eu am
zis: dumnezei suntei?

35. Dac pre aceia i-a numit dum-
nezei, crre cari a fost cuvântul lui

Dumnezeu, i nu poate s se strice

scriptura;

36. Pre careTaiU-au sfinit, i î-au

trimes în lume. voi zicai c hul
grefi; pentru cci am zis: Fiul Iui

Dumnezeu sunt?
37. De nu fac lucrurile Tatlui

meu, s nu'mi credei mie.
38. Iar de fac, d^î nu'mi credei

mie, credei lucrurilor; ca s cu-
noatei i s credei, c Tatl este
întru mine, i eu întru ei.

39. Deci cutau iarn s'l prinz
pre el; i au ieit din m&rta lor.

40. i au mers iar de ceea parte
de Iordan în locul undea fost loan
întâiu botezând; i au rmas acolo.

4Î. i muli veniau Ia dânsul, i
ziceau : loan nici un semnn'a fcut;
iar toate câte a zis loan psntru a-

cesta, adevrate erau.

42. Si muli au crezut acolo în-

tr'insui.

CAP. 11.

învierea lui Lazr. Arhiereii i Fari-
seii uneltesc moartea lui lisus. Sfatul

lui Caiafa.

N.i era bolnav oarecare Lazr din

TVltania, din satul Mriei i al

Mriei surorei ei.

2. i era Mria ceeace a uns pre
Domnul cu mir, i a ters picioa-

rele lui cu prul capului ei, al c-
rei frate Lezr era bolnav.

3. Deci au trimes surorile ctre
el, zicând: Doamne, iat acela pre

care iubeti, este bolnav.

4. Iar îisus auzind, a zis: acea-
st boal nu este spre moarte, ci

pentru slava lui Dumnezeu, ca s
se slveasc Fiul lui Dumnezeu prin-

ir'însa.

5. i iubiâ îisus pre Marta i
pre sora ei i pre Lazr.

6. Deci dup ce au auzit c este

34. Ps. 81, 6. 36. loan 6, 27.

38, loan 14, 50, 11 i 17. 21.

li. 1. Luc. 10j 53
2. loan 12, 3; Mat, 26, 7.
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bolnav, atunci s'au zbovit în locul

în care era, dou zile.

7. Apoi dup aceea au zis uceni-

cilor: s mergem iar în Iudeea.

8. Zis-au lui ucenicii: învto-
rule, acum te cutau pre iine Iu-

deii s fe ucid cu pietre, i iar
mergi acolo?

9. Rspuns-au lisus: au nu dou-
sprezece ceasuri sunt în zi? De va
umbla cineva ziua, nu se va îm-
piedic, c vede lumina lumei a-

cesieia.

10. Iar de va umbl cinevâ noap-
tea, se va împiedic, c lumina nu
este întru el,

11. Acestea au zis; i dup aceea
au grit lor: Lazr prietenul nostru
a adormit; ci merg ca s'î detept
pre ei.

12. Deci i-au zis ucenicii Iul: Doam-
ne, de a adormit, se va mântui.

13. Aceasta ziceâ lisus pentru
moartea lui; iar lor le prea c pen-
tru adormirea somnului zice.

14. Deci atunci au zis lisus lor

artat: Lazr a murit.

15. i m bucur pentru voi c
n'am tosi acolo, ca s credei; ci

s mergem la el.

16. Deci a zis Toma, care se nu-
mete Geamn, celorlali împreun
ucenici: s mergem i noi, ca s
murim cu el.

17. Deci viind lisus, l-au aflat pre

el patru zile având acum în mor-
mânt.

18. i erâ Vitania aproape de
Ierusalim, ca la cincisprezece stadii;

19. i muli din Iudei veniser îa

Marta i Mria, ca s ie mângâie
pre ele pentru fratele lor.

20. Deci Marfa, dup ce a auzit

c vine lisus, a ieit întru întâm-
pinarea lui; iar Mria edea în cas.

21. i a zis Marta ctre lisus:

Doamne, de ai fi fost aici, fratele

meu n'ar fi murit.

22. Ci i acum tiu, c ori câte

vei cere dela Dumnezeu, îi va dâ
ie Dumnezeu.

23. Zis-au ei lisus : înviâ-va fra-

tele tu.
24. Zis-a lui Marta: tiu c va

inviâ la înviere în ziua cea de apoi.

25. Zis-au ei lisus: eu sunt ln-

22. Ioan 9. 31, 35.

24. Dan. 12, 2; Ioan 5, 29 i 6, 40; Luc.
14, 14. 25. Ioan 8, 51.

vierea i Viea|a; cel ce crede întru
mine, de va i muri, viu va fi:

26. i tot ceia ce este viu i crede
întru mine, nu va muri în veac.
Crezi aceasta?

27. Zis-a lui: aâ este, Doamne;
eu am crezut c iu eti Hrislosul,

Fiul lut Dumnezeu, cei ce ai venit

în lume.
28. i acestea zicând, s'a dus

i a chemat pre Mria sora sa în

tain, zicând: învtorul au venit,

i ie chlam.
29. Aceea dac a auzit, s'a scu-

lat degrab, i a mers la dânsul.

30. i înc nu venise lisus în

saf, ci erâ în locui unde l-a întâm-
pinat pre el Marta.

31. Iar Iudeii cari erau cu dânsa
în cas, i o mângâiau pre ea, v-
zând pre Mria, c degrab s'a scu-
lat i a ieit, au mers dup dânsa,
zicând: merge la mormânt ca s
plâng acolo.

32. Deci Mria viind unde erâ

lisus, i vzându'l pre el, a czut
la picioarele Iui, zicând lui: Doam-
ne, de ai fi fost aici, n'ar fi murit
fratele meu.

33. Iar lisus dac o au vzut pre
dânsa plângând, i pre Iudeii cari

veniser împreun cu dânsa plân-

gând, au suspinai cu duhul, i s'au

turburat întru sine;

34. i au zis: unde 1-aji pus pre

el? Zis-au lui, Doamne, vino i
vezi.

35. i au lcrmat lisus.

36. Deci ziceau Iudeii: iat cum
îl iubiâ pre el 1

37. Iar unii dintr'înii au zis: au
nu putea accsla care au deschis o-

chii orbului, s fac ca i acesta

s nu moar ?

38. Deci lisus iar suspinând
întru sine, au mers la mormânt. i
erâ peter, i piatr erâ pre dânsa.

39. Zis-au lisus: ridicai piatra.

Zis-a lui, sora mortului, Marta,
Doamne, pute, c este de pairu zile.

40. Zis-au ei lisus: au nu i-am
spus ie, c de vei crede, vei vedeâ
slava lui Dumnezeu ?

41. i au ridicat piatra de unde
erâ mortul zcând. Iar lisus i-au
ridicat ochii si în sus, i au zis:

Printe, mulumescu'i ie c m'ai
ascultat.

27. Ioan 6, 69.

Biblia
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42. i eu tiam c pururea m
asculi'; ci pentru norodul care st
împrejur am zis, ca s creaz c
tu m'ai trimes.

43. i acestea zicând, au strigat

cu glas mare: Lazre, vino afar.
44. i a ieit cel mort legate îl-

indu'i mâinile i picioarele cu fae;
i fafa lui cu mhram erâ legat.
Zis-au lor lisus: deziegai'1 pre el

i'l lsai s mearg.
45. Deci muli din Iudeii cari ve-

niser la Mria, i au vzut cele ce
au îcu! lisus, au crezut într'însul.

46. Iar oarecari din ei au mers
la Farisei, i le au spus cele ce au
fcut lisus.

47. Deci au adunat Arhiereii i
Fariseii sobor, l grlau: ce vom
face ? C omul acesta multe semne
face.

48. De îl vom lsâ pre el aa,
toi vor crede într'însul; i vor veni
Romanii i vor luâ i locul i nea-
mul nostru.

49. îar unul dintr'înii, Caiafa,

arhiereu fiind al anului aceluia, a
zis lor: voi nu tii nimic,

50. Nici gândii c de folos este

nou s moar un om pentru no-
rod, i nu tot neamul s piar.

51. îar aceasta nu deîa sine o a
zis; ci arhiereu fiind al anului a-
celuia, a prorocit c vreâ îisus s
moar pentru norod;

52. i nu numai pentru norod,
ci i ca pre fiii lui Dumnezeu cei

risipii s'i adune înfr'nna.

53. Deci dintr'acea zi s'au sftuit
ca s'l omoare pre el.

54. Deci lisus nu mai umblâ de
fa între Iudei; ci s'au dus de a-

colo înfr'o lture aproape de pu-
stie, într'o cetate ce se chiam E-
frem; si acolo petreceâ cu ucenicii

si.
'

55. i erau aproape patele Iu-

deilor; i s'au suit muli în Ieru-

salim din îaturea aceea mai îna-
inte de pati, ca s se cureasc.

56. Deci cutau pre lisus, i gr-
iau între ei în biseric stând: ce
vi se pare vou, oare nu va venî
la praznic?

57. i dduse Arhiereii i Fari-

seii porunc, c de va tî cineva
unde este, s vesteasc, ca s'l
prinzS pre el.

50. Ioan 18, 14.

51. Ioan 10, 16; Efes. 2, le.

CAP. 12.
Femeia ce a uns pre Domnul cu mir.

Intrarea în Ierusalim. Elinii doresc a
vedea pre lisus. Glasul din cer.

Deci lisus, mai înainte de pati
cu ase zile, au venit în Vilania,

unde erâ Lazr cel ce fusese mort,
pre care l-au înviat din mori.

2. i i-au fcut lui acolo cin; i
Marfa slujiâ; iar Lazr erâ unul din
cei ce edeau împreun cu dânsul.

3. Deci Mria iuând o litr cu
mir de nard de credin, de mult
pre, a uns picioarele iui lisus, i
a ters cu prul su picioarele lui,

iar casa s'a umplut de mirosul mi-
rului.

4. Deci a zis unul din ucenicii

lui, luda al lui Simon îscariofeanul,
care vreâ s'l vânz pre el.

5. Pentruce acest mir nu s'a vân-
dut în trei sute de dinari, i s se
fi dat sracilor?

6. Iar aceasta o a zis, nu c pen-
tru sraci îi erâ lui grij; ci pentru
c fur erâ, i pung aveâ, i ce se
puneâ într'însa, purfâ.

7. i au zis lisus: las-o pre dânsa;
spre ziua îngroprei mele 1-a pzit
pre acesta.

8. C pre sraci pururea îi avei
cu voi; tar pre mine nu m avei
pururea.

9. i a îneles norod mult din
Iudei c acolo este; i au venit nu
pentru lisus numai, ci ca s vaz
i pre Lazr, pre care I-au înviat din

mori.
10. i s'au sftuit Arhiereii ca i

pre Lazr s'l omoare;
11. Cci pentru el muli din Iu-

dei mergeau, i credeau în lisus.

12. lat a doua zi norod mult care

venise la praznic, auzind c vine

lisus în Ierusalim,

13. Au luat stâlpârl de finici, i
au ieit întru întâmpinarea lui, i
strigau: Osannâl Bine este cuvân-
tat cel ce vine întru numele Dom-
nului, împratul lui Israil.

14. i aflând lisus un asin, a e-
zut pre el; precum este scris:

15. Nu te teme fiica Sionuîui; iat,

12. t. Mat. 26, 6; Matcu 14, 3.

2. Ioan 11, 14, 43, Luc. 10, 38.

8. R doua Leg. 15, 11; Mat. 26, 11.

10. Ioan 11, 53.

12. Mat. 21, 9; Marc 11, 8; Luc. 19,29.
13. Ps. 117. 24, 25; Mat. 23, 39.

15. Zacb. 9, 9.
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Împratul tu vine la tine, ezând
pre mânzul asinei.

16. Iar pre acestea nu le-au cu-

noscut ucenicii lui mai înainte; ci

dup ce s'au proslvit lisus, atunci
i- au adus aminte c acestea erau
pentru el scrise, i acestea i-au

fcut lui.

17. Deci mrturisiâ norodul, care

erâ cu el, când pre Lazr l-au stri-

gat din mormânt, i l-au sculat pre
el din morii.

18. Pentru aceea l-a t întâmpinat
pre el norodul, cci a auzit c el

au fcut aceast minune.
19. Deci au zis Fariseii între dân-

ii: vedeji c nimic nu folosiji 1 lat
lumea merge dup dânsul.

20. i erau oarecari Elini din cei

ce se suiser s se închine la praz-
nic.

21. Deci acetia s'au apropiat de
Filip, care er din Vitsaida Galileei

i l-au rugat pre dânsul, grind:
Doamne, voim s vedem pre lisus.

22. Venit-a Filip i a spus lui An-
drei, i iar Andrei i Filip au spus
lui lisus.

23. Iar lisus au rspuns lor zi-

când: a venit ceasul, ca s se pro-

slveasc Fiul Omului.
24. Amin, amin griesc vou: gr-

unul de grâu czând pre pmânt
de nu va muri, el singur rmâne,
iar de va murî, mult road aduce.

25. Cel ce îi iubete sufletul su,
pierde'l-va pre el, i cela ce îi u-

rfe sufletul su în lumea aceasta,

în vieaja cea venic îl va pzi pre el.

26. De slujete cineva mie, mie
s'rni urmeze, i unde voiu fi eu,

acolo i sluga mea va fi; t de va
sluji cinevâ mie, îl va cinsti pre el

Tatl meu.
27. Acum sufletul meu s'a tur-

burat, i ce voiu zice? Printe, mân-
tuete-m pre mine de ceasul ace-

sta, ci pentru aceasta am venit la

ceasul acesta.

28. Printe, proslvete numele tu.
Deci a venit glas din cer; „i l-am
proslvit i iar îl voiu proslvi".

29. Iar norodul care stâ i auziâ,

ziceâ: tunet se fcu; aljii ziceau:

înger gri lui.

17. Ioan 11, 43
24. l Cor. 15, 36, 37.

25. Mat. 10, 39; Luc. 17, 33.

26. Ioan 14, 3.

27. Mat. 26, 38; Mtrcu 14, 34.

28. Ioan 17, 4.

30. Rspuns-au lor lisus i au
zis: nu pentru mine s'a fcut gla-

sul acesta, ci pentru voi.

31. Acum este judecata lumei a-

cesteia; acum stpânitorul lumei a-

cesteia se va goni afar.
32. i eu, de m voiu înljâ de

pre pmânt, pe lo{i voi frage la mine.
33. Iar aceasta ziceâ, însemnând

cu ce moarte vreâ s moar.
34. Rspuns-a lui norodul: noi

am auzit din lege, cHristos petrece

în veac i cum tu zici: se cade s
se înale Fiul Omului? Cine este

acesta Fiul Omului?
35. Deci au zis lor lisus: înc

puin vreme lumina cu voi este.

Umblaji pân când avei lumina,
ca s nu v cuprinz pre voi în-

funerecul; c cel ce umbl întru

înfunerec, nu tie unde merge.
36. Pân când avei lumina, cre-

dei în lumin, ca fii ai luminei s
fii. Acestea au grit lisus, i mer-
gând s'au ascuns de dânii.

37. i atâtea semne fcând e!

înaintea lor, tot nu credeau într'însnl;

38. Ca s se împlineasc cuvân-
tul lui Isaia prorocul, pre care î-a

zis: Doamne, cine a crezut auzu-
lui nostru? i braul Domnului cui

s'a descoperit?

39. Pentru aceasta nu puteau s
creaz, c iar a zis Isaia:

40. Au orbit ochii lor, t a îm-
pietrit inima lor; ca s nu vaz cu
ochii, nici s îneleag .cu inima,

i s se întoarc, i s'i vindec
pre ei.

41. Acestea a zis Isaia, când a

vzut slava lui, i a grit pentru
dânsul.

42. Ins i din boieri muli au
crezut într'însul; dar pentru Farisei

nu'l mrlurisiau, ca s nu fie go-
nii din sinagog:

43. C au iubit slava oamenilor
mai mult decât slava lui Dumnezeu.

44. Iar lisus au strigat i au zis:

cela ce crede întru mine, nu crede
întru mine, ci întru acela ce m'au
trimes pre mine.

45. i cela ce m vede pre mine,
vede pre cela ce m'au trimes pre
mine.

30. Ioan 11, 42. 31. Ioan 16, 11.

32. Ioan 3, H. 34, Ps. 109, 4, 5.

38. Is. 53, 1; Rom. 10, 16.

40 Is. 6, 9; Lucâ 8, 10.

41. Is. 6, 1. 43. Ioan 5, 44.

44. I Petr. 1, 21. 45. Ioan 6 19.
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46. Eu lumin în lume zw. venit,

ca lot cela ce crede ffitru mine, în-

tru înfunerec s nu rmâe.
47. i de va auzî cineva graiurile

mele, i nu vo crede, cu nu'i judec
pre el; c'n'am venit ca s judec
lumea, ci ca s mântuesc lumea.
48 Cela ce se leapd de mine,

i nu primete graiurile meie, are

pre ceia ce îl judec pre el: cuvântul
care am grit, acela îl va judeca
pre el în ziua cea de apoi.

49. C eu dela mine nu am grit;

ci Tat! cela ce m'au trimes pre

mine, acela porunc mi-au dat, ce
voiu zice i ce voiu grî.

50. i tiu c porunca lui vieaf
venic este; deci cele ce gresc
eu, precum mi-au zis mie Tatl, aa
gresc.

CAP. 13.

Splarea, iisus descopere ucenicilor fre
vânztorul. Porunca dragostei. Iisus

vestete cderea lui Petru.

[ar mai înainte de praznicul pa-

Itelor, tiind Iisus c i-a venit lui

ceasul ca s se mute din lumea a-

ceasta ctre Tatl, iubind pre ai si,
cari erau în lume, pân în sfârit
i-au iubit pre ei.

2. i cin fcându-se, când dia-

volul acum pusese în inima ludei

ai lui Simon Iscarioteanul, ca s'l
vânz pre el;

3. tiind Iisus c toate i-au dat iui

Tatl în mâini, i cum c deia

Dumnezeu au ieit, i la Dumnezeu
merge.

4. S'au scuial dela cin, i i-au
pus vemintele; i luând fot, s'au

încins.

5. Dup aceea au turnat ap în

spltoare, i au început a splâ
picioarele ucenicilor, i a !e terge
cu fota cu care era încins

6. Deci a venit la Simon Petru;

i acela i-a zis lui: Doamne, au tu

vei s'mi speli picioarele?

7. Rspuns- au Iisus i i-au zis iui:

ceeace fac cu, tu nu tii acum; iar

vei cunoate dup acestea.

8. Zis-a Petru lui: nu vei splâ
picioarele mele în veac. Rspuns-au
Iisus lui: de nu te voiu splâ pre
tine, n'ai parte cu mine.

46. loan 1, 9. 49. loan 14, 10

13. I Mat. 26, 2; Marcu 14, 1; Lucâ22, 1.

îf. Mat. 11, 27 i 28, 18.

9. Zis-a Simon Petru lui: Doamne,
nu numai picioarele mele, ci i mâi-
nile i capul.

10. Zis-au Iisus lui: cel splaj
n'are trebuin fr numai picioa-
rele a le splâ, ci este curat tot; i
voi curai suntei, dar nu toi.

îl. C tiâ pre cela ce vrea s'l
vânz pre el; pentru aceea au zis:

nu toi suntei curai
Î2. Deci dup ce au splat pi.

cioarele lor, i i-au luat vemintele
sale, ezând iar, au zis lor: cu-
noatei ce am fcut vou?

13. Voi pre mine m chemai în-

vtorul i Domnul, i bine zicei;

c sunt.

14. Deci dac eu, Domnul i în-

vtorul, am splat picioarele voa-
sfre, i voi datori suntei unul al-

tuia a splâ picioarele.

15. C pild am dat vou, ca

precum eu am fcut vou", i voi sS
facei.

16. Amin, amin zic vou: nu este

sluga mai mare decât domnul su;
nici solul mai mare decât cel ce

l-a trimes pre el.

17. De tii acestea, fericii sun-
tei de îe vei face.

18. Nu pentru loi voi, gresc; eu

tiu pre cari i am ales; ci ca s se

împlineasc scriptura: cela ce m-
nânc împreun cu mine pâine, a

ridicat asupra mea clcâiul su.
19. De acum zic vou mai înainte

de a se face, ca, când se va face,

s credei c eu sunt.

20. Amin, amin gresc vou: cela

ce primete pre care voiu 'ijlmete,

pre mine m primete; iar cela cem primete pre mine, primete pre

cela ce m'au trimes pre mine.

21. Acestea zicând Iisus, s'au tur-

burat cu duhul, i au mrturisit, i
au zis: amin, amin gresc vou,
c unul din voi m va vinde.

22. Deci cutâ unul la altul u-

cenicii, nepricepându-se pentru cine

grete.
23. i erâ unui din ucenicii lui

culcat pre sânul lui Iisus; pre care

îl iubiâ Iisus.

24. Deci a fcut semn acestuia

10. loan 15, 3. 11. loan 6, 64.

14. Lucâ 22, 27.

15. I Petr. 2, 21 ; I loan 2, 6.

16. loan 15, 20; Mat. 10, 24.

18. Ps. 40, 9.

20. Mat. 10, 40; I Tcs. 4, 8.

I 21. Mat. 26, 20 sg. 13. loan 21, 20.
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Simon Petru, s întrebe cine ar

fi de care greie.
25. i czând acela pre pieptul

lui lisus, a zis Iui: Doamna, cine

esfe?

26. Rspuns-au lisus: aceia este,

cruia eu întingând pâinea o voi

dâ. i întingând pâinea o au dat

lui Iuda al Iui Simon Iscarioteanul.

27. i dup pâine atunci a in-

trat într'însul satana. Deci au zis

lisus lui* ce vrei s faci, f mai
îngrab.

28. i aceasta nimeni din cei ce

edeau la mas n'au cunoscut pen-

tru ce i-au zis lui.

29. C unii socoteau, de vreme
ce pung avea Iuda, c îi zice lisus

lui: cumpr cele ce ne trebuesc

ia praznic; sau, sracilor s dea
cevâ.

30. Deci dup* ce a luat el pâinea,

îndat a ieit; i erâ noapte când
a ieit.

31. Zis-au lisus: acum s'au pro-

slvit Fiul Omului, i Dumnezeu
s'au proslvit întru el.

32. Dac s'au proslvit Dumnezeu
întru el, i Dumnezeu va proslvi
pre el întru sine, i îndat îl va
proslvi pre el.

33. Fiilor, înc pu|in cu voi sunt.

Cuta m- vei; i precum am zis

Iudeilor, c unde eu merg, voi nu
putei venî; i vou zic acum:

34. Porunc nou dau vou, ca
s v iubii unul pre altul; precum
eu v'am iubit pre voi, ca i voi s
v iubii unul pre altul.

35. Intru aceasta vor cunoate
loji c ai mei ucenici suntei, de
ve|i avea dragoste întru voi.

36. Zis- a Simon Petru Iui: Doam-
ne, unde mergi? Rspuns-au lisus

lui: unde merg eu, nu poi veni
acum dup mine; iar mai pre urm
vei venî dup rnine.

37. Zis-a Petru lui: Doamne, pen-
truce nu pot venî dup tine acum?
Sufletul meu pentru tine voiu pune.

38. Rspuns-au lisus iui: sufletul

tSu pentru mine îl vei pune? Amin, a-

min gresc ie: nu va cânt cocoul,
pân ce te vei lepd de mine de
trei ori.

26. Mat 25, 23. 29. Ioan 12, 6
32. Ioan 12, 23; 17, 1. 33. Ioan 7, 34.

34. Lcv. 19, 18; Matcu 12, 31.

36Soan 7, 34.

CAP. 14.
Cuvântarea lui Hristos ctre Apostoli

înainte de patima sa. întrebarea lui

Filip. Despre Mângâitorul. Pacea cea

adevrat.

Q nu se turbure inima voastr;
^credei întru Dumnezeu, i întru

mine credei.

2. în casa Tatlui meu multe l-
cauri sunt; iar de nu, a îi zis

vou: voiu s merg s gtesc vou
loc.

3. i de voiu merg? s gtesc
vou loc, iar voiu veni, i v voiu
lua pre voi la mine; ca unde sunt
eu, i voi s fii.

4. i unde eu merg tii, i ca-

lea tii.
5 Zis-a Toma Iui: Doamne, nu

tim unde mergi; i cum pulem s
tim calea?

6. Zis-au lisus lui: eu suni calea,

adevrul i vieaa; nimeni nu vine

la Tatl, fr numai prin mine.

7. De m'al îi cunoscut pre mine,

i pre Tatl meu Ei fi cunoscut;
i de acum îl cunoatei pre el, i
l-ai vzut.
8 Zis-a Filip lui: Doamne, arat

nou pre Tatl, i ne va ajunge nou.
9. Zis- au lisus lui: atâta vreme

cu voi sunt, i nu m'a! cunoscut
pre mine Filipe? Cel ce m'a vzut
pre mine, a vzut pre Tatl; i cum
tu zici: arat nou pre Tatl?

i 10. Nu crezi c eu întru Tatl, i
Tatl întru mine este? Graiurile care

eu gresc vou, dela mine nu le

gresc; iar Tatl cela ce petrece

întru mine, acela face lucrurile.

11. Credei mie c eu întru Tatl,
i Tatl întru mine este: iar de nu,

pentru lucrurile acestea credei mie.

12. Amin, amin gresc vou, cela

ce crede întru mine, lucrurile care

eu îac i acela va face; i mai mari
decât acestea va face; c eu la Ta-
tl meu merg.

13. i orice vei cere întru nu-
mele meu, aceea voiu face, ca s
se proslveasc Tatl întru Fiul.

14. Orice vei cere întru numele
meu, eu voiu face.

15. De m iubii pre mine, po-
runcile mele pzii.

14. 3. Ioan 12, 26.

6. Evr. 9, 8; I Petr. 1, 21.

10. Ioan 10, 38. 12. Mat. 21, 21.

13. Marcu 11, 24.

15. Ioan 15, 10, 1 Ioan 5, 3.
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16. i eu voiu rugâ pre Tatl i
alf Mângâitor va dâ vou, ca s
rmâe cu voi în veac;

17. Duhul adevrului, pre care
lumea nu'l poate primi, c nu'l vede
pre el, nici î! cunoafe pre el; iar

voi îl cunoale(i pre el; c cu voi

petrece i întru voi va îi.

18. Nu v voiu ls pre voi sr-
mani; voiu venî ia voi.

19. Înc puin, i îumea pre mine
nu m va mai vedea; iar voi m
vei vedeâ pre mine, c eu viu suni,

i voi vei fi vii.

20. lnlru acea zi vei cunoate
voi, c eu sunt întru Tatl meu, i
voi înfru mine, i eu întru voi.

2Î. Cela ce are poruncile mele,
l le pzete pre ele, acela este

care m iubete pre mine; i cela

ce m iubete pre mine, iubî-se-va

de Tatl meu, i eu îl voiu iubi pre
et, i m voiu artâ luî.

22. Zis-a lui Iuda; nu Iscariotea-

nul, Doamne, ce poate îi c nou
vrei s te ari, i nu lumii?

23.Rspuns-au Iisus i au zis lui : dem iubete cinevâ pre mine, cuvân-
tul meu va pzi; i Tatl meu îl va
iubi pre el, i la el vom veni, i
lca la dânsul vom face.

24. Cel ce num iubete pre mine,
cuvintele mele nu le pzete; i cu-

vântul care auzii nu este al meu,
ci al Tatlui celui ce m'au trimes

pre mine.
25. Acestea am zis vou, la voi

petrecând.

26. Iar Mângâitorul Duhul cei Sfânt,

pre care'l va trimete Tatl întru nu-
mele meu, acela pre voi v va în-

va toate, i va aduce aminte vou
toate cele ce am grit vou

27. Pace las vou, pacea mea dau
vou; nu precum lumea d, eu dau
vou. S nu se turbure inima voa-
str, nici s se spimânfeze.

28. Auzit-ai c eu am zis vou:
merg, i voiu veni la voi. De m'ai
iubi pre mine, v'ai fi bucurat, cci
am zis vou: merg la Tatl; c Ta-
tl meu mai mare decât mine este.

29. i acum am zis vou mai 'na-

inle pân a nu fi, ca, când va fi,

s credei.

30. Nu voiu mai gri multe cu
17. lom 7, 39. 18. Ier. 51, 8.

20. Ioan 17, 21 sq.

23. Ioan 13, 34, 24. Ioan 7, 28.

26 Ioan 15, 26 27. Filip 4,7.
28. Ioan 10, 29. 30. Ioan 12, 31.

voi, c vine slâpâniforul lumei a-

cesteea i întru mine n'are nimic.

31. Ci ca s cunoasc lumea c
iubesc pre Tatl, i precum mi-au
poruncit mie Tatl, aâ fac. Scula-
i-v s mergem de aici.

CAP. 15.

Viea cea adevrat. Lucrtorul i via.

Eu sunt buciumul viei cel ade-

vrat, i Tatl meu lucrtorul este.

2. TGat via care nu aduce road
întru mine, o scoate pre ea, i toat
care aduce road, o curete pre
ea, ca mai mult road s aduc.

3. Acum voi curai suntei pentru
cuvântul care am grit vou.

4. Rmânei întru mine i eu în-

tru voi. Precum via nu poate s
aduc road din sine singur, de
nu va rmâneâ în bucium, aâ nici

voi, de nu vei rmâneâ întru mine.
5. Eu sunt buciumul viei, voi vi-

ele, cela ce rmâne întru mine i
eu întru el, acesta aduce road mul-
t, c fr de mine nu putei îace

nimic.
6. De nu rmâne cinevâ întru mine.

se scoate afar ca via i se usuc,
i o adun pre ea i în îoc o a-

runc i arde.

7. De vei rmâneâ întru mine,
i cuvintele mele de vor rmâneâ
întru voi, orice vei vreâ vei cere,

i se va îace vou.
8. întru aceasta s'au proslvit Ta-

tl meu, ca road mult s aducei,
i s v îacei ai mei ucenici.

9. Precum m'au iubit pre mine
Tatl, i eu v'am iubit pre voi, r-
mânei întru dragostea mea. ,

10. De vei pzi poruncile mele/s

vei rmâneâ întru dragostea mea,
precum eu poruncile Tatlui meu
am pzit, i rmân întru dragostea
lui.

11. Acestea am grit vou, ca bu-

curia mea întru voi s rmâe, i
bucuria voastr s se plineasc.

12. Aceasta este porunca mea, ca

s v iubii unul pre altul, precum
eu v'am iubit pre voi.

13. Mai mare dragoste decât a-

ceasta nimeni nu are, ca cinevâ su-

31. Ioan 10, 18.

15. Ioan 14, 13; Marcu 11, 24.

7. 1 Ioan 3, 22. 12. Marc. 12, 31.
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fieful su s'i pue pentru prietenii

si.
14. Voi prietenii mei suntei, de

veji face câte eu poruncesc vou.
15. De acum nu v mai zic vou

slugi, c sluga nu tie ce face dom-
nul su, ci pre voi v'am zis prie-

teni, c toate câte am auzit dela

Tatl meu, am artat vou.
16. Nu voi m'ai ales pre mine,

ci eu v'am ales pre voi i v'am pus
ca voi s mergei i road s a-

ducefi i . road voastr va rmâ-
nea; ca orice vei cere dela Tatl
întru numele meu, s dea vou.

17. Acestea poruncesc vou, ca

s v iubii unul pre altul,

18. De v urte pre voi lumea»
tii c pre mine mai înainte decât

pre voi m'a urît.

19. De aji fi din lume, lumea ar

iubi pre al su, iar cci din lume
nu suntei, ci eu v'am ales pre voi

dîn lume, pentru aceasta urte pre

voi- lumea.
20. Aducei-v aminte dc cuvân-

tul care am grit vou; nu este sluga
mai mare decât domnul su. De m'au
gonit pre mine i pre voi v vor
goni; de au pzit cuvântul meu, i
al vostru vor pzi.

21. Ci acestea toate vor face vou
pentru numele meu, cci nu tiu
pre cela ce m'au trimes pre mine.

22. De n'a îi venit i a ii grit
lor, pcat n'ar avea, iar acum r-
spuns n'au pentru pcatul lor.

23. Cela ce m urte pre mine,

i pre Tatl meu urte.
24. De n'a îi tcut lucruri întru

ei, care nimeni altul n'a îcut, p-
cat n'ar aveâ; iar acum au i v-
zut i m'au urît i pre mine i pre

Tatl meu.
25. Ci ca s se împlineasc cu-

vântul cel scris în legea lor: m'au
urît în zadar.

26. Iar când va venî Mângâitorul
pre care eu voiu trimite vou dela

Tatl, Duhul adevrului, carele deîa

Tatl purcede, acela va mrturisi
pentru mine.

27. Înc i voi mrturisii, c din

început cu mine suntei.

13. Ioan 3, 16; 1 Ioan 3, 16.

16. Mat. 28, 19.

20. Ioan 13, 16; Mat. 10, 24.

21. Ioan 16, 3. 22. Ioan 9, 41.

24, Ioan 10, 37. 25. Ps. 34, 19 .

20. Ioan 14, 26, Fapt. 1, 4.

27. Fapt. 5, 32.

CAP. 16.
Sfâritul cuvântrei lui lisus.

Acestea am grit vou, ca s nu
v smintii.

2. Scoafe-v-vor pre voi din si-

nagoguri; i va veni vremea, ca tot

cel ce va ucide pre voi, s i se par
c aduce slujb iui Dumnezeu.

3. i acestea vor iace vou, c
n'au cunoscut pre Tatl, nici pre
mine.

4. Ci acestea am grit vou, ca
dac va venî vremea, s v aducei
aminte de ele c eu am spus vou.
i acestea vou din început n'am
spus, cci cu voi eram.

5. Iar acum merg la cela ce m'au
trimes pre mine, i nimeni din voi

nu m întreab: unde mergi?
6. Ci cci acestea am grit vou,

întristarea a umplut inima voastr.
7. Ci eu adevrul zic vou: de

folos este vou ca s m duc eu;

c de nu m voiu duce eu, Mân-
gâitorul nu va venî ia voi, iar dem voiu duce, îl voiu frimete pre

el la voi.

8. i viind acela, va vdi lumea
de pcat i de dreptate i de ju-

decat:
9. De pcat, cci nu cred întru

mine:
10. Iar de dreptate, cci la Tatl

meu merg. i nu m vei mai ve-

ri eâ pre mine;
îl. Iar de judecat, cci Stpâ-

niioru! lumei acesfeea s'a judecat.

12. Înc multe am a zice vou,
ci nu putei a le purtâ acum.

13. Iar când va venî acela, Duhul
adevrului, va povuî pre voi la

tot adevrul, c nu va grî dela

Sine; ci câte va auzî, va gri, i cele

viitoare va vesti vou.
14. Acela pre mine m va slvi;

c dintr'al meu va luâ i va vesti

vou.
15. Toate câte are Tatl, ale mele

sunt; pentru aceasta am zis, c din-

tr'al meu va luâ i va vesti vou.
16. Puin i nu m vei vedea, i

iar puin i m vei vedeâ, c eu
merg la Tatl.

17. Deci au zis unii din ucenicii

lui între sine: ce este aceasta ce

16. 2. Mat. 10, 17. 3, Ioan 15, 21.

5. Ioan 7, 33. 7. Ioan 14, 16, 26>
12. i Cor. 3, 1. 13. \ Ioan 2, 27.

i 15. Ioan 17, 10. 16. Ioan 7, 33.
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zice nou: puin i nu m vei ve-

dea, i iar puin im vei vedea,
i, cum c eu merg ia Tatl meu?

18. Deci ziceau: ce este aceasta
ce zice: puin? Nu tim ce griete.
19. Deci au cunoscut lisus c vreau

sâ'i întrebe pre el i au zis lor: de
aceasta vâ întrebai între voi cci
am zis: puin i nu m vei vedea;
i iarâ puin i m vei vedeâ?

20. Amin, amin griesc vou, c
voi vei plânge i v vei tânguî,

iar lumea se va bucura, i voi v
vei întristâ, ci întristarea voastr
întru bucurie se va întoarce.

21. Femei3 când nate, întristare

arc, cci a sosiî ceasul ei; iar dac
nate copilul, nu'i mai aduce a-

minte de scârb, pentru bucuria,
cci s'a nscut om în lume.

22. Deci i voi, întristare acum
avei, ei isr v voiu vedeâ pre
voi, i se va bucura inima voastr,
i bucuria voastr nimeni nu o va
lu dela voi.

23. i într'acea zi pre mine num vei întreb nimic. Amin, amin
griesc vou: orice vei cere dela
Tatl îniru numele meu, va d vou.

24. Pân acum n'ai cerut nimic
întru numele meu; cerei i vei luâ,

ca bucuria voastr s iie deplin.

23. Acestea în pilde am grit vo-
u, ci va veni ceasul când nu voiu
mai gri în pilde vou, ci artat
pentru Tatl voiu vesti vou.

26. într'acea zi în numele meu
vei cere, i nu zic vou, c eu voiu
rugâ pre Tail pentru voi;

27. C însu Tatl iubete pre
voi, cci voi pre mine m'ai iubit,

i ai crezut c eu dela Dumnezeu
am ieit.

28. teit-am dela Tatl i am ve-
nit ?n lume; isr las lumea i merg
la Tatl

29. Zis-au lui ucenicii: iat acum
artat grieti i nici o pild nu zici.

30. Acum tim c lii toate si nu'i
trebue ca s te înirebe cinevâ; prin

aceasta credem c dela Dumnezeu
ai ieit.

31. Rspuns-au lor îisus: acum
credei?

32. lat vine ceasul i acum a

20. Ps. 29, ii,

23. loan 14, 20; Marcu ii, 24.
24. loan 15, 11. 27 loan 17, s, 25.

28. loan 13, 3, 30. loan 21. 17.

32. Zab, 13, T, Mat. 26, 31.

sosit, ca s v risipii fiecare la ale

sale i pre mine singurm vei îsâ;
dar nu sunt singur, c Tatl meu
cu mine este.

33. Acestea am grit vou, ca în-

tru mine pace s avei. In lume ne-

caz vei aveâ; ci îndrznii, eu am
biruit lumea.

CAP. 17.

Rugciunea ctre Tatl pentru ucenici.

Acestea au grit lisus, i i-au
ridicat ochii si la cer i au zis:

Printe a venit ceasul; proslvete
pre Fiul tu, ca i Fiul tu s te

proslveasc pre tine;

2. Precum ai dat lui stpânire a

tot trupul, ca tot ce ai dat lui, s
k dea lor viea venic.

3. i aceasta este vieaa cea ve-
nic, ca s te cunoasc pre fine

unul adevratul Dumnezeu i pre

care ai trimes, pre lisus Hrisfos.

4. Eu te-am proslvit pre line pre

pmânt; lucrul am svârit, care aî

dat mie ca s'i fac.

5. i acum m proslvete tu P-
rinte, la tine însui, cu slava care

am avut la tine mai înainte pân
a nu li lumea.
6 Arfaf-am numele tu oameni-

lor pre cari ai dat mie din lume;
ai ti erau i mie i-ai dat pre ei;

i cuvântul tu au pzit.
7. Acum au cunoscut c toate

câte ai dat mic, dela tine sunt.

8. Penlruc cuvintele care ai dat

mie, le-am dat lor, i ei le-au pri-

mit, i au cunoscut cu adevrat c
dela line am ieit, i au crezut c
tu m'ai trimes.

9. Eu pentru acetia m rog; nu
pentru lume m rog, ci pentru ace-

tia cari ai dat mie; c ai ti sunt.

10. i ale mele toate ale tale sunt

i ale tale ale mele; i m'am pro-

slvit întru dânii,
îl. i nu mai' sunt în lume, iar

acetia în lume sunt i eu la tine

vin. Printe sfinte, pzele'i pre dân-
ii întru numele tu precari ai dat

mie, ca s fie una, precum i noi.

33. loan 14, 27; Rom. 5, 1; Efes 2, 14;

Col. 1, 20; Îs. 35, 1.

17. 1- loan 11, 41.

2. loan 6, 37; Mat. 11,27.
3. î loan 5, 20. 4. loan 4, 34.

5. loan 8, 53. 8. loan 16, 27, 30.

9. loan 6, 37. 10. 16, 15. 11. loan 10, 30.
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12. Când eram cu ei în lume, eu
îi pziam pre ei întru numele tu;
pre cari i-ai dat mie i-am pzit, i
nimeni dintru dânii n'a pierit, tr
numai fiul pierzrei; ca s se împli-
neasc scriptura.

13. Iar acum la tine vin, i ace-
stea griesc în lume, ca s aib bu-
curia mea deplin întru ei.

14. Eu am dat lor cuvântul tu,
i lumea i-a urît pre ei, cci nu sunt
ei din lume, precum eu nu sunt din

lume.
15. Nu m rog ca s'i iei pre ei

din lume, ci ca s'i pzeti pre ei

de cel viclean.

16. Ei din lume nu sunt, precum
i eu din lume nu sunt.

17. Sfinete*! pre ei întru adev-
rul lu; cuvântul lu adevr este.

18. Precum pre mine m'ai trimes
în lume, i eu i-am trimes pre ei

în lume.
19. i penlru dânii eu m sfin-

jesc pre mine însumi, ca i ei s
fie sfinii întru adevr.

20. i nu numai pentru acetiam rog, ci i pentru cei ce vor crede
prin cuvântul lor întru mine;

21. Ca toii una s fie; precum tu,

Printe, întru mine, i eu întru tine,

ca i acetia întru noi una s fie;

ca s creaz lumea c fu m'ai trimes.

22. i eu slava care mi-ai dat

mie, o am dat lorj ca s fie una,
precum noi una suntem;

23. Eu întru ei i tu întru mine,
ca s fie ei desvârit întru una,
i ca s cunoasc lumea c tu m'ai
trimes i i-ai iubit pre ci, precum
pre mine m'ai iubit.

24. Printe, pre cari i-ai daf mie
voesc ca unde sunt eu i aceia s
fie împreun cu mine; ca s vaz
slava mea, care ai dat mie, pentru
c m'ai iubit pre mine mai 'nainte

de întemeierea lumei.

25. Printe drepte i lumea pre

tine nu fe-a cunoscut, iar eu te-am
cunoscut, i acetia au cunoscut,

c fu m'ai trimes pre mine.
26. i am artat lor numele tu,

i'l voiu art, ca dragostea cu care

12 loan 6, 69; Ps. 108, 12.

13. loan 15, 11, 15. 2 Tes. 3, 3.

27. loan 8, 40. 19. Evr. 2, 11.

20. loan 20, 31. 21. ©al. 3, 28.

22. Fapt. 4, 32, 23. 1 Cor. 6, 17.

24, loan t2, 26. 25. loan 15, 21.

26. loan 15, 9.

m'ai iubit pre mine, întru dânii s
fie i eu întru ei.

CAP. 18.
Prinderea lui Iisus i ducerea lui la

Ana i Caiafa. Lepdarea lui Petru.
Iisus înaintea lui Pilat. Varava.

Acestea grind Iisus, au ieit îm-
preun cu ucenicii si de ceea

parte de pârîul Chedrilor unde erâ
o grdin, întru care au intrat el

i ucenicii lui.

2. i tia i Iuda, cel ce 1-a vân-
dut pre el.locu!; cci de multe ori

se adun Iisus acolo cu ucenicii si.
3. Deci Iud luând oaste i dela

Arhierei i dela Farisei slugi, au ve-

nit acolo cu felinare i cu fclii i
cu arme.

4. Iar Iisus tiind toate cele ce
erau s vie asupra lui, ieind, au
zis lor: pre cine cufaji?

5. Rspuns-au lui: pre Iisus Na-
zarineanul. Zis-au lor Iisus: eu sunt.

i stâ i Iuda cel ce îl vânduse pre

el, împreun cu dânii.
6. Deci dup ce au zis lor: eu

sunt, s'au întors ei înapoi i au c-
zut jos.

7. i iar i-au întrebat pre ei:

pre cine cufa(i? Iar ei au zis: pre
Iisus Nazarineanul.

8. RsDuns-au Iisus, i au zis: am
spus vou c eu sunt; deci de rn
cutafi pre mine, lsaji pre acetia
s se duc.

9. Ca s se împlineasc cuvân-
tul care a zis: pre cari i-ai daf mie
n'am pierdut dintru dânii nici pre

unul.

10. Iar Simon Petru având sabie,

o a scos pre ea i a lovit pre sluga

arhiereului i i-a tiat urechia lui

cea dreapt. Si erâ numele slugei

Malh.
11. i au zis Iisus lui Petru: bag

sabia ta în teac. Paharul care mi-au
daf mie Tatl, au nu'l voiu bea pre el?

12. Deci oastea i cpitenia cea

preste o mie, i slugile Iudeilor au
prins pre Iisus, i l-au legat pre el.

13. i l-au dus pre el la Ana în-

tâiu, c erâ socrul lui Caiafa, care

erâ arhiereu al anului aceluia.

18. 1- Mat. 26, 36. 2. Lucâ 21, 37.

3. Mat. 26, 47. 9. loan 17, 12.

10. Mat. 26, 51. 11. Mat. 20, 22.

12. Marc» 14, 53. 13. Luc. 22, 54.
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14. i er Caiafa cel ce a sftuit
pre Iudei, c de folos este s moar
un om pentru norod.

15. i mergeâ dup Iisus Sirnon
Petru i celalt ucenic, iar ucenicul
acela erâ cunoscut arhiereului, i
a intrat împreun cu Iisus în cur-

tea arhiereului.

16. Iar Petru a sttut lau afar.
Deci a ieit celalt ucenic, care erâ
cunoscut arhiereului i a zis port-
riei i a bgat înlunfru pre Petru.

17. i a zis lui Petru slujnica por-
fria: au nu cumvâ i tu eti din
ucenicii omului acestuia? Zis-a el:

nu sunt.

18. i stau slugile i slujitorii cari

fcuser foc, c erâ frig i se în
cîziau, i erâ cu ei Petru stând i
încîzindu-se.

19. Deci arhiereul a întrebat pre
Iisus de ucenicii lui i de înv-
tura lui.

20. Rspuns-au Iisus lui: eu de
fa| am grit lume; eu totdeauna
am învat în sinagog i în bise-

ric, unde foi Iudeii se adun i
întru ascuns n'am grit nimic.

2î. Ce m întrebi? întreab pre
cei ce au auzit ce am grâU lor: iat
acetia tiu cele ce am grit eu.

22. i acestea zicând el, unul
din slugile ce stau înainte, a dat
palm lui Iisus, zicând : aâ rspunzi
arhiereului?

23. Rspuns-au Iisus lui: de am
grit ru, mrturisete de ru; iar

de am grit bine, ce m bai?
24. Deci l a trimis pre el Ana

tegât la Caiafa arhiereul.

25. i erâ Simon Petru stând i
înclzindu-se. Deci ziser lui: aii

doar i tu din ucenicii lui eti?
Iar elVa lepdat, i a zis: nu suni.

26. Zis-a îui unul din slugile ar-

hiereului, rudenie fiind al celui ce
i-a tiat Petru urechea: au nu te-am
vzut eu în grdin cu dânsul?

27. t iar s'a lepdat Petru; i
îndat a cântat cocoul

28. Deci au adus pre Iisus dela
Caiafa în divan: i erâ diminea;
i ei n'au intrat în divan, ca s nu
se spurce; ci ca s mnânce pa-
fele.

29. Ieif-au drept aceea Pilaf ia

14. Ioan 15, 18. 16. Mat 26, 69.
20. Ioan 7, 14, 26; Luc. 2, 46 i 4, 15.

28. Mat. 27, 2; Marc. 15, 1.

ei, i a zis: ce pâr aducei asu-

pra omului acestuia?

30. Rspuns-au i i-au zis: de
n'ar îi fost acesta fctor de rele,

nu l-am fi dat pre el ie
31. Deci a zis lor Pilat: luat'l

pre ei voi, i dup legea voastr
judecai'l pre el. i au zis lui Iu-

deii: nou nu este cu putin s
omorîm pre nimeni.

32. Ca cuvântul lui Iisus s se

împlineasc, care au zis: însemnând
cu ce moarte vreâ s moar.
33 i a intrat iar în divan Pi-

lat, i a chiemat pre Iisus. i i-a

zis lui: tu eti împratul Iudeilor?

34. Rspuns-au Iisus lui: dela tine

tu zici aceasta, sau alii au grit ie
pentru mine?

35. Rspuns-a Pilat: au doar eu
Iudeu sunt? Neamul tu i Arhiereii

te-au dat pre line mie: ce ai fcui?
36. Rspuns-au Iisus: împria

mea nu este din lumea aceasta; de
ar fi fost din lumea aceasta împ-
riea mea, slugile mele s'ar îi ne-

voit, ca s nu fiu dat Iudeilor; iar

acum Impriea mea nu este de
aici.

37. Deci a zis Pilaf lui: au îm-
prat eti fu? Rspuns-au Iisus: fu

zici c împrat sunt eu. Eu spre
aceasta m'am nscut, i spre acea-

sta am venit în lume, ca s mr-
turisesc adevrul. Tot cel ce este

din adevr ascult glasul meu.
38. Zis-a Pilat lui: ce este ade-

vrul? i aceasta zicând, iar a

ieit ia Iudei, i a zis lor: eu nici

o vin nu aflu întru el.

39. Ci este vou obiceiu, ca s
v slobozesc pre unul la paii; deci

voii s v slobozesc vou pre îm-
pratul Iudeilor?

40. Strigaf-au drept aceea iar
foi, zicând: nu pre acesta, ci pre

Varava. Iar Varava erâ tâlhar.

CAP. 19.

Patimile Domnului. Muma lui lâng
Cruce. Iosif cere dela Pilaf trucul. în-

groparea.

*\eci atunci a luat Pilaf pre Iisus,

AJi 1-a btut.

32, Mat. 20, 13.

33. Mat 27, 11; Marc. 15, 2.

37. Ioan 8, 40; I Tim. 6, 13.

39. Mat. 27, 15.

19. I. Mat. 27, 26, sq.; Marcu 10, 34 i!5,
15; Luc. 23, 16.
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2. i ostaii împletind cunun de
spini, au pus-o în capul lui, i cu
hain mohorât l-au îmbrcat pre el.

3. i ziceau: bucur-te, Împratul
Iudeilor! i îi dau lui palme.

4. Deci a ieit iar afar Pilat,

i a zis lor: iat, aduc vou pre el

afar, ca s cunoatei c întru dân-
sul nici o vin nu aflu.

5. Deci au ieit lisus afar, purtând
cununa cea de spini i haina cea
mohorât. i Pilat le-a zis lor: iat
omulî

6. Iar dac l-au vzut pre el Ar-

hiereii i slugile, au strigat, zicând:
rstignete'l, rstignete'l, pre el.

Zis-a lor Pilat: luai'l pre el voi,

i'l rstignii; cci eu nu aflu în-

tru el vin.
7. Rspuns-au lui Iudeii: noi lege

avem, i dup legea noastr dator
este s moar, cci pre sine Fiu
al lui Dumnezeu s'au fcut.

8. Iar dac a auzit Pilat acest
cuvânt, mai mult s'a temut.

9. i a intrat în divan iar, i
a zis lui lisus: de unde eti tu? Iar

lisus rspuns nu i-au dat lui.

10. Deci a zis Pilaf lui: mie nu'mi
greti? Au nu tii c putere am
s te rstignesc, i putere am s ie

slobozesc?
11. Rspuns-au lisus: n'ai avea

nici o putere asupra mea, de n'ar

Ii fost dat ie de sus; pentru acea-

sta cel ce m'a dat Jie, mai mare
pcat are.

12. Dintr'aceasfa cufâ Pilaf s'l
slobozeasc pre el; iar Iudeii stri-

gau, zicând: de vei slobozi pre a-

cesta, nu eti prieten Chesarului;

tot cel ce se face pre sine împrat,
st împrofiva Chesarului.

13. Deci Pilat auzind cuvântul a-

cesfa, a scos afar pre lisus, i a

ezut pre scaun la judecat în lo-

cul ce se chiam, pardosit cu pie-

tre, iar evreeie, Gavvafa.
14. i erâ vinerea patelor, i

ceasul ca la al easelea; i a zis

Iudeilor: iat împratul vostru!

15. Iar ei au strigat: ia'l, ia'l, rs-
fignete'l pre el. Zis-a lor Pilat: pre

împratul vostru s'l rstignesc?
Rspuns-au Arhiereii: n'avem îm-
prat îr numai pre Chesarul.

16. Deci atunci l-a dai pre el lor

ca s se rstigneasc.

3. Is. 50, 7; Mat. 26, 67.

7. Lev. 24, 16, sq; îi doua Lege 18, 20.

i au luat pre- lisus, i l-au dus
ca s'l rstigneasc.

17. i ducându'i Crucea sa, au
ieit la locul ce se chiam al Cp-
ânei, care se zice evreeie Gol-
gofa:

18. Unde l-au rstignit pre el, i
împreun cu el alfi doi, de o parte

i de alta, i în mijloc pre lisus.

19. i a scris i titlu Pilat, i t-a

pus pre Cruce. i erâ scris: lisus

Nazarineanul împratul Iudeilor.

20. i pre acest titlu mul{i din

Iudei l-au cetit, cci aproape erâ

de cetate locul unde s'au rstignit

lisus; i erâ scris: Evreeie, Eli-

nete i Râmlenete.
21. Deci au zis lui Pilat Arhiereii

Iudeilor: nu scrie, împratul Iudei-

lor; ci cum c el au zis: împrat
sunt al Iudeilor.

22. Rspuns-a Pilat: ceea ce am
scris, am scris.

23. Iar ostaii, dac au rstignit
pre lisus, au luai hainele lui, i
le-au fcui pairu prji, fiecrui o-

sta o parte; i cmaa; i erâ c-
maa necusul, de sus esut pre-

ste lot.

24. i au zis întru dânii: s nu
o sfiem, ci s aruncm sorji pen-
tru dânsa, a cruia va fi; ca s se
împlineasc scriptura ce zice: îm-
prtit-au hainele mele lorui, i pen-
tru cmaa mea au aruncai sori.

Deci ostaii acestea au fcui.
25. i st lâng Crucea lui lisus

muma lui, i sora mumei lui, Mria
a lui Cîeopa, i Mria Magdalina.

26. Deci lisus vzând pre Maica
sa i pre ucenicul pre care iubiâ,

stând, au zis Maicei sale: Femeie,
iat Fiul tu!

27. Dup aceea au zis ucenicului:

iat muma ia! i dintr'acel ceas o
a luat pre dânsa ucenicul întru ale

sale.

28. Dup aceea tiind lisus c
toate s'au svârit, ca s se îm-
plineasc scriptura, au zis: mi-e sete.

29. i erâ acolo un vas plin de
oet; iar ei umplând un burete de
oet, i în isop puindu'l, l-au dus
la gura lui.

30. Deci dac au luai oetul lisus,

au zis: svârifu-s'a; i plecându'i
capul, i-au dai duhul.

17. Mat. 27, 33; Marcu 15, 22.

18. Lucâ 22, 33 24. Ps.*21, 19.

28. Ps. 68, 25. 30. Mat. 27, 50.
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31. Iar Iudeii, ca s nu rmâie
pre Cruce trupurile sâmbta, de
vreme ce vineri crâ, (c erâ mare
ziua sâmbetei aceea), au rugat pre

Pilat
f
ca s le^zdrobeasc lor fiue-

rile, i s'i ridice.

32. Deci au venit ostaii, i ce-

lui dintâiu i-au zdrobit fiuerile, i
celuilalt ce s'a rstignit împreun
cu el.

33. Iar la îisus venind, dac l-au

vzut pre el c atunci murise, nu
i au zdrobit Iui fiuerile;

34. Ci unul din ostai cu sulia
coasta lut a împuns, i îndat au
ieit sânge i ap.

35. i cel ce a vzut, a mrturi-
sit, i adevrat este mrturisirea
lui; i acela tie c adevrate zice,

ca i voi s credei.
38. C s'au fcut acestea, ca s

se împlineasc scriptura: os nu se
va zdrobî dinfr'însul.

37. i iar alt scriptur zice:

vedeâ-vor pre care l-au împuns
38. Iar dup acestea a rugat pre

Piiat Iosif cel din Arimateea fiind

i el ucenic aî lui Iisus, dar înîr'a-

scuns pentru frica Iudeilor, ca s
iâ trupul lui lisus; i a dat voie
Pilaf. Deci a venit, i a luat trupul

lui Iisus.

39. i a venit i Nicodim, cel ce
venise la Iisus noaptea mai îna-

inte, aducând amestectur de
smirn i de aloi, ca la o sut de
litre.

40. I au luat trupul lui Iisus, i
l-au înfurat pre el în giulgiuri cu
nmezme, precum este obiceiul Iu-

deilor, a îngropâ.
41. i erâ grdin în locul unde

s'au rstignit; i în grdin mor-
mânt nou, întru care nimeni nici-

odat nu se pusese.
42. Deci acolo pentru vinerea Iu-

deilor, cci aproape erâ mormân-
tul, au pus pre Iisus.

CAP. 20.
învierea lui Hristo, Mria Mag-

dalina la mormânt. Artarea lui Hri-
stos Apostolilor. Tpma se încredineaz.

Iar întru una din sârnbefe a venit

la mormânt, Mria Magdalina de

31. A doua Lege 21, 23; Marcu 15, 42.

36. E 12, 46.

37. Zacb 12. 10; Hpoc. 1, 7.

38. Mat. 27, 57; Marcu 15, 42.

20. 1* Mat 28, 1; Marcu 16, 1; Lucâ 24, 1, sq.

diminea, înc întunerec fiind, i
a vzut piatra luat de pre mor-
mânt.

2. Deci a alergat aceea, i a ve-

nit la Simon Petru, i la celalt

ucenic, pre care iubiâ lisus, i a

zis lor: au luat pre Domnul din

mormânt, i nu tim unde l-au pus
pre el.

3. Deci a ieit Petru i celalt

ucenic, i veniau la mormânt.
4. i alergau amândoi împreun;

i celalt ucenic a alergat înainte mai
curând de cât Petru, i a venit mai
întâiu ia mormânt.

5. i plecându-se, a vzut giul-

giurile zcând, dar n'a intrat.

6. Â venit i Simon Petru ur-

mându'i lui, i a intrat în mormânt,
i a vzut giulgiurile singure z-
când.

7. i mhrama care a fost pre

capul lui, nu cu giulgiurile zcând,
ci deosebi învluit într'un loc.

8. Deci atunci a intrat t celalt

ucenic, care venise întâiu la mor-
mânt, i a vzut, i a crezut.

9. C înc nu tiau scriptura, c
trebuia s învieze d din mori.

10. i s'au întors ucenicii iar
la ai si.

1 1. îar Mria sfâ ia mormânt plân-

gând afar; i plângând s'a plecat

în mormânt.
12. i a vzut doi îngeri în -ve-

minte albe ezând, unul de ctre
cap t altul de clre picioare, unde
zcuse trupul lui Iisus.

13. i au zis ei aceia, femeie, ce

plângi? Zis-a lor: c au luat pre
Domnul meu, i nu tiu unde l-au

pus pre dânsul.
14. i acestea zicând, s'a întors

înapoi, i a vzui pre lisus stând,

i nu tiâ c Iisus este.

15. Zis-au ei îisus: femeie, ce

plângi? Pre cine caui? îar ei p-
rându-i-se c este grdinarul, a

zis lui: Doamne, de î-ai luat tu pre

el, spune'mi mie unde l-ai pus pre

dânsul, i eu voiu lua pre el.

16. Zis-au ei Iisus: Mriei lntor-

cându-se aceea, a zis lui: Ravvuni;
ce se zice, Invtorule.
, 17. Zis-au ei Iisus: nu te atinge

de mine, c înc nu m'am suit la

Tatl meu; ci mergi la fraii mei»

i le spune lor: m suiu Ia Tatl

9. Ps. 15, 8, sq. 12. Mat. 23, 5, sq.

14. Mat. 28, 9.
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meu i Tatl voslru, i Dumnezeul
meu i Dumnezeul voslru.

18. A venit Mria Magdalina ve-

stind ucenicilor, c a vzu! pre
Domnul, i acestea au zis ei.

19. Deci fiind sear în ziua aceea
întru una din sambele, i uile fiind

încuete, unde erau ucenicii adunaji
pentru frica Iudeilor, vcm'î-au Iisus

i au sttut în mijloc i au zis lor:

pace vou.
20. i acestea zicând, au artat

lor mâinile i coasta sa. i s'au

bucurat ucenicii, vzând pre Dom-
nul.

21. Deci au zis lor Iisus iarS:
pace vou; precum m'au trimis pre
mine Tatl, i eu trimet pre voi.

22. i acestea zicând, au suflat i
au zis lor: lua{i Duh Sfânt;

23. Crora ve)i ierta pcatele, se
vor ierta lor, i crora le vei jineâ,

vor fi inute.

24. Iar Torna, unul din cei doi-

sprezece, care se zice Geamn, nu
er cu dânii când au venit Iisus.

25. Deci au zis lui ceilali ucenici:

am vzui pre Domnul. Iar el ie-a

zis lor: de nu voiu vedea în mâi-
nile lui semnul cuielor, i de nu voiu
pune degetul meu în semnul cuie-

lor, i de nu voiu pune mâna mea
în coasta lui, nu voiu crede.

26. i dup opt zile iar erau
înluntru ucenicii lui i loma cu
dânii, venif-au Iisus, fiind uile în-

cuiate, i au sftui în mijloc i au
zis: pace vou.

27. Apoi au zis lui Toma: adiri
degetul tu încoace i vezi mâinile
mele, i adu mâna ta i o pune în

coasta mea, i nu fii necredincios,

ci credincios.

28. i a rspuns Toma i a zis

lui: Domnul meu i Dumnezeul meu.
29. Zis-au Iisus lui: cci m'ai v-

zul pre mine, Tomo, ai crezut; fe-

ricii cei ce n'au vzuf i au crezut.

30. Multe înc i alte semne au
fcut Iisus înaintea ucenicilor si,
care nu sunt scrise în cartea a-

ceasta;

31. Iar acestea s'au scris ca s
credei c Iisus este Hristos, Fiul

lui Dumnezeu, i crezând, vieaj s
avei întru numele lui.

19. Luca~24, 36. 20. I Ioan 1, 1.

21. Ioan 17, 18; Is. 61, 1.

22. Mat. 16, 19 i 18, 18.

25, Ioan 19, 34, 29. 1 Petv. 1, 8.

31. 1 Ioan 5, 13.

.
CAP. ;

21-
.

Artarea lui Hristos Apostolilor în

Galilcca. li zice lui Petru:^ „/ate oile

mele". ,.

Dup acestea iar s'au artat pre
sine Iisus ucenicilor si, la ma-

rea Tiveriadei, i s'au artat aa:
2. Erau împreun Simon Petru i

Toma care se zice Geamn i Na-
tanaiî, cel din Cana-Galileei i fiii

lui Zevedei i ali doi din ucenicii

lui. -

3. Zis-a lor Simon Petru: m duc
s A?ânez pete. Zis-au ei lui: mer-
gem i noi împreun cu tine. i au
ieit i s'au suit în corabie îndat;
i într'acea noapte n'au prins nimic.

4. Iar dac s'a fcut diminea,
au sttut Iisus la rmuri, dar nu
tiau ucenicii c Iisus este.

5. Deci au zis lor Iisus: fiilor, nu
cumva avei ceva de mâncare? R-
spuns-au iui: nu.

6. Iar el au zis lor: aruncai mreaja
deadreapfa parte a corbiei i vei
af!â. i au aruncat i nu mai pu-
teau s o trag pre ea de muli-
mea petilor.

7. Zis a drept aceea ucenicul a-

cela, pre care'l iubiâ Iisus, lui Pe-

tru: Domnul esie. Iar Simon Petru

auzind c Domnul este, cu ependi-

tui s'a încins (c erâ gol), i s'a

aruncat în mare.
8. Iar ceilali ucenici cu corbi-

oara au venit, (cci nu erau departe

de pmânt, ci ca la dou sute de
coji) trgând mreaja cu petii.

9. Deci dac au ieit la pmânt,
au vzut jeralec stând i pete pus
deasupra i pâine.

10. Zis-au lor Iisus: aducei din

petii cari ai prins acum.
11. S'a suit Simon Petru i a iras

mreaja ia uscat plin de peti mari

o sut cincizeci i trei, i atâia fi-

ind nu s'a rupt mreaja.

12. Zis-au lor Iisus: venii de prân-

zii. i nimeni nu cuteza din uce-

nici s'l întrebe pre ei: fu cine eti?
tiind c Domnul este.

13. i au venif Iisus i au luat

pâinea" i le-au dat lor, i petele
aijderea.

14. Cu aceasta acum a treia oar
s'au artat Iisus ucenicilor si, dup
ce s'au sculat din mori.

21. 3- Liic. 5, 5. 4. Luc. 24, 16.



1470 IOAN 21

15. Deci dac au prânzit, au zis

Iisus lui Simon Petru: Simone al

lut Ionâ, m iubeti mai mult decât
acetia? Zis-a lui: aâ Doamne, tu

tii c te iubesc. Zis-au lui: pate
mielueii mei.

16. Zis-au lui iar a doua oar:
Simone al lui Ionâ,m iubeti? R-
spuns-a lui: aâ Doamne, tu tii c
te iubesc. Zis-au lui: pstorete o-

ile mele.

17. Zis-au lui a treia oar: Si-

mone al lui Ionâ, m iubeti? S'a
mâhnit Petru cci au zis lui a treia

oar:m iubeti? i a zis lui: Doam-
ne, tu toate tii; tu tii c te iubesc.
Zis-au Iisus iui: pate oile mele.

18. Amin, amin zic ie: când erai

mai tânr, te încingeai pre tine în-

sui i umblai unde vreai; iar dup
ce vei îmbtrâni, vei întinde mâi-
nile tale, i altul te va încinge i te

va duce unde tu nu voieti.

19. i aceasta au zis, însemnând
cu ce moarte va slvi pre Dumne-
zeu. i aceasta grind, au zis lui:

urmeaz mie.

17. Ioan 16, 30. 18, 2 Petr. 1. 14.

20. Iar întorcându-se Petru, a v-
zut pre ucenicul pre care iubiâ Iisus

mergând dup el, care se i culcase
la cin pre peptul lui i zisese: Doam-
ne, cine este cela ce va s le vânz?

21. Pre acela vzându'l Petru, a

zis lui Iisus: Doamne, dar acesta ce?
22. Zis-au Iisus lui: de voiu vrea
s rmâe acesta pân voiu veni,

ce'i este ie? Tu urmeaz mie.
23. Deci a ieit cuvântul acesta

între Trafi, c ucenicul acesta nu va
muri, i n'au zis Iisus lui: nu va
murî, ci, de voiu vreâ s rmâe a-

cesta pân voiu veni, ce'|i este {ie?

24. Acesta este ucenicul care mr-
turisete pentru acestea i a scris

acestea, i tim c adevrat este

mrturisirea lui.

25. Sunt înc i altele multe câte

au îcut Iisus, care de s'ar ii scris

câte una, nici în lumea aceasta mi
se pare c n'ar încpeâ crjile ce

s'ar îi scris. Amin.

20. Ioan 13, 23.

24. Ioan 15, 27; 3 Ioan 12.
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CAP. 1.

Artarea lui Hristos Apostolilor dup
înviere i învturile date lor. înl-
area lui Hristos la cer. Alegerea lui

^

Mitfîfl în local vânztorului

tyFp/Ty uvântul cel diniâiu am f-

JSSlsOcele cc au început lisus a

^ oflE» {ace învS
t
â -

s'au înlat, poruncind prin Duhul
Sfânt Apostolilor, pre cari i-au ales,

3. Crora s'au i înfiai pre sine
viu dup patima sa în multe semne
adevrate, prin patruzeci de zile a-

rtându-se lor i grind cele pen-
tru împrjia lui Dumnezeu.

4. i cu dânii pelrecând, le-au

poruncit ior dela Ierusalims nu se
despart, ci s atepte fgduina
Tatlui, care ai auzit dela mine.

5. Cci Ioan a botezat cu ap, iar

voi v vei botez cu Duhul Sfânt
nu dup muite zilele acestea.

6. Iar ei adunându-se, l-au între-

bat pre dânsul, zicând : Doamne, au
întru acesi an vei s aezi împ-
ria lui lsrail?

7. Iar el au zis ctre dânii: nu
este al vostru a ti anii sau vre-

mile, care Tatl le-au pus înlru a

sa stpânire.
8. Ci vei luâ putere, venind Du-

hul Sfânt preste voi, i vei fi mie

1, 3. Luc. 17, 20 sq; Rom. 14, 17.

4. Iezecb. 36, 26; Ioan 15, 26; Luc. 24, 49.

5. Luc. 3, 16; Fapt. 19, 33.

6. Luc. 24, 41 sq.

mrturii în Ierusalim i în toat lu-

deea i în Sarnaria i pân la mar-
ginea pmântului.

9. $1 acestea zicând, privind ei,

s'au înlat; i nor l-a luat pre el

dela ochii lor.

10. i cutând ei la cer Când
mergea el, iat, doi brbai au st-
tu! înaintea lor în veminte albe,

11. Cari au i zis: brbai Gali-

leeani, ce stai cutând spre cer?

Acest îisus care s'au înlat dela
voi la cer, aa va veni precum l ai
vzut pre el mergând la cer.

î2. Atunci s'au întors Apostoiii

în Ierusalim dela muntele ce se
ehiam Eleon, care este aproape
de Ierusalim, calea sâmbetei având.

13. i dac au intrat, s'au suit

în casa de sus, unde locuiau Pe-
tru, lacov, Ioan i Andrei, Filip,

Toma, Vartolomeiu i Matei, lacov
a lui Aifeu, Simon Zilotis i Iuda
al lui lacov.

14. Acetia toi erau ateptând cu
un cuget în rugciune i în cerere,

cu femeile, i cu Mria muma lui

Iisus, i cu fraii lui.

15. i în zilele acelea sculându-
se Petru în mijlocul ucenicilor, a
zis: (i erâ mulime de nume îm-
preun ca la o sut i douzeci).

16 Brbai, frai, se cdeâ a se
împlinî scriptura aceasta, care au
zis mai înainte Duhul Sfânt prin

gura lui David pentru Iuda, care s'a

11. Lucâ 21, 27; I Tesal. 4, 16.

12. Lucâ 24, 50, sq.
13. Mat. 10, 2. 14. Fapt. 2, 1, 42.

16. Ps. 40, 9.
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fcut povuilor celor ce au prins

pre Iisus.

17. Cci numrat era împreun
cu noi, i luase soarta slujbei a-

cesfeea.

18. Deci acesta a câtigai loc din

plaia nedreptei; i czând, a ples-

nit preste mijloc, i s'au vrsat toate

mruntaiele lui.

19. i s'au fcut aceasta cuno-
scut la toi cei ce locuiau în Ie-

rusalim; aa cât s'a chemat locul

acela în limba lor, Acheldamâ, a-

dec, loc al sângelui.

20. Pentruc scris este în cartea

Psalmilor: fac-se curtea lui pu-
stie, i s nu fie cine s locuiasc
întru ea; i episcopia lui s o iâ

altul.

21. Deci se cuvine, dintr'aceti

brbai cari se adunau cu noi în
toat vremea întru care intrâ i e-

iâ între noi Domnul Iisus,

22. Începând dela botezul lui loan
pân în ziua întru care s'au în-

nlja! dela noi, s fie cu noi mr-
turie Invierei lui, unul dintr'acelia.

23. i au pus pre doi, pre Iosif

ce se chiam Varsavâ, care s'a

numit Iust, i pre Matia.

24. i rugându-se au zis: tu,

Doamne, care tii inimele tuturor,

arat dintr'aceti doi pre unul care

ai ales.

25. S iâ soarta slujbei i apo-
sioliei acesteia, dintru care a czut
Iuda, ca s mearg în locul lui.

26. i au dat sorii lor; i a c-
zut soarta pre Matia: i s'a nu-
mrat cu cei unsprezece Apostoli.

GAP. 2.

Pogorârea Duhului Sfânt. Cuvântarea
lui Petru ctre mulime.

i dac s'a împlinit ziua Praznicu-
lui a cincizeci de zile, erau tofi

Apostolii împreun adunai la un
loc.

2. i s'a fcut fr de veste din

cer sunet ca de suflare de vifor

ce vine repede, i a umplut toat
casa unde edeau.

3. i li s'au artat lor limbi îm-
prjite ca de foc, i a ezut pre
fiecare din ei.

18. Mat. 27, 5.

20. Ps 68, 29 i Ps. 108, 7.

24. Ps. 7, 10.

2. 3. Mat. 3, 11.

4. i s'au umplut toi de Duhul
Sfânt, i au început a gri într' alte

limbi, precum le dâ lor Duhul a
gri.

5. i erau în Ierusalim locuitori

Iudei, brbai cucernici, dintru tot

neamul ce este supt cer.

6. i fcându-se glasul acela, s'a

adunat muljimea, i s'a turburat,

cci auziâ fiecare pre ei grind în

limba sa.

7. i se spimântau toi i se
mirau, zicând unul ctre altul: au
nu sunt acetia ce gresc tpi Gali-

leeani?

8. i cum noi auzim fiecare limba
noasir, întru care ne-am nscut?

9. Parfenii i Midenii i Elami-
leniî, i cei ce îocuesc în Meso-
potamia, în Iudeea i în Capado-
chia, în Pont i în Asia.

10. In Frighia i în Pamîilia; în

Eghipef, i în prile Liviei cele de
lâng Chirini, i nemernicii Romani,
Iudeii i veneticii,

11. Critenii i Arapii, auzim pre
ei grind în limbile noastre mri-
rile lui Dumnezeu.

12. i se spimântau foi, i se
mirau, zicând unul ctre altul: ce

va s fie aceasta?
13. Iar alii batjocorind, ziceau:

c de must sunt plini.

14. i stând Petru cu cei un-
sprezece i-a ridicat glasul su, i
a zis lor: brbai ludei, i toi cei

ce locuii în Ierusalim, aceasta vou
s v fie tiut, i ascultai cuvin-

tele mele.
15. Peniruc nu precum se pare

vou, acetia sunt bei, c este al

treilea ceas din zi.

16. Ci aceasta este ceeace s'a zis

prin prorocul Ioil:

17. i va îi în zilele cele de apoi,

zice Domnul, turnâ-voiu din Duhul
meu preste tot trupul; i vor pro-

roci feciorii votri i fetele voastre,

i tinerii votri vedenii vor vedea,

i btrânii votri visuri vor visâ.

18. înc i preste slugele mele
i preste slujnicile mele în zilele

acelea voiu turnâ din Duhul meu;
i vor proroci.

19. i voiu dâ minuni în cer sus,

i semne pre pmânt jos, sânge,

i foc, i fumegare de fum.
20. Soarele se va întoarce întru

4. Fapt. 1, 5; 11, 15. 5. Fapt. 13, 26.

16. Ioil 2, 28. 17. Fapt. 21, 9.
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întunerec, i luna în sânge, mai îna-

inte pân ce va veni ziua Domnu-
lui cea mare i luminat.

21. i va îi, c tot cela ce va
chema numele Domnului, se va
mântui.

22. Brbai Israilteni, ascultai cu-

vintele acestea: pre lisus Nazari-
neanul, brbat dela Dumnezeu ar-
tat la voi, cu puteri i cu minuni
i cu semne, care au fcut printr'în-

sul Dumnezeu în mijlocul vostru,

precum i voi tii;
23. Pre acesta, dup sfatul cel

rânduit i dup mai înainte tiina
lui Dumnezeu, îiind dat, luându'l,

i prin mâinile celor frdelege r-
stignindu'l, l-ai omorît.

24. Pre care Dumnezeu I au în-

viat, stricând durerile morei; pen-
truc nu era cu putin a îi el de
dânsa (inut.

25. C David grete pentru dân-
sul: vzut-am pre Domnul înaintea
mea pururea, c deadreapta mea
este, ca s nu m cltesc;

26. Pentru aceasta s'a veselii i-

nima mea, i s'a bucurat limba
mea; înc i trupul meu se va s-
llui spre ndejde;

27. C nu vei lsa sufletul meu
în iad, nici vei dâ pre cel Cuvios
s! tu s vaz stricciune.

28. Cunoscute ai îcui mie cite
vieei; umpleâ-m-vei de veselie cu
îaa ia.

29. Brbai frafi, cade-se a gri
cu îndrznire ctre voi pentru pa-
triarhul David, c a i murit i s'a

i îngropat, i mormântul lui este
între noi pân în ziua aceasta.

30. Deci proroc fiind, i tiind c
cu jurmânt s'au jurat Dumnezeu lui,

c din rodul coapselor lui, dup
trup, va ridic pre ririsfos, s az
pre scaunul lui;

31. Mai înainte vzând, a grit
de învierea Iui Hristos, c nu s'a

lsat sufletul lui în iad, nici trupul
lui a vzut stricciune.

32. Pre acest lisus l-au înviat

Dumnezeu, cruia noi toi suntem
mrturii.

33. Drept aceea cu dreapta lui

21. Rotn. 10, 13, 22. Fapt. Hp. 10, 38.

23. Fapt. Hp. 4, 28; Lucâ 22, 22-

24. Fapt fip. 3. 15. 25. Ps. 15, 8-11.
29. Fapt. Rp. 13, 36; 3 Imp. 2, 10.

30. Ps. 88, 4, sq.;

31. Fapt. fip. 13, 35; Ps. 16, 10.

Dumnezeu înlându-se i fgdu-
ina Duhului Sfânt luând dela Tatl,
au turnat aceasta care acum voi ve-

dei i auzii.

34. Pentruc nu David s'a suit în

ceruri, ci zice însu: zis-au Domnul
Domnului meu, ezi deadreapta mea,

35. Pân ce voiu pune pre vrj-
maii ti aternut picioarelor tale.

36. Deci cu adeverire s tie toat
casa iui Israil, c Domn i Hristos
au îcut Dumnezeu pre lisus acesta,

pre care voi l-ai rstignit.

37. Iar ei auzind aceaste, s'au u-

milil cu inima i au zis ctre Pe-
tru i ctre ceilali apostoli: ce vom
îace brbai frai?

38. Iar Petru a zis ctre ei: po-
ciji-v i s se boteze fiecare din-

tru voi întru numele lui lisus Hri-

stos spre iertarea pcatelor, i vei
luâ darul Sfântului Duh.

39. Pentruc vou este fgdu-
ina i feciorilor votri i tuturor

celor de departe, ori pre câi va che-m Domnul Dumnezeul nostru.

40. i cu alte cuvinte mai multe
mrturisiâ i îndemna pre dânii
zicând: mânluii-v de acest neam
îndrtnic.

41. Deci ci cu. dragoste primind
cuvântul lui, s'au botezat, i s'au

adaogal în ziua aceea suflete ca la

trei mii.

42. i erau ateptând întru înv-
tura apostolilor i întru împrt-
irea i îniru frângerea pâinei i
întru rugciuni.

43. i s'a fcut preste fot sufle-

tul fric; c multe minuni i semne
prin apostoli se fceau.

44. i toi cei ce au crezut, erau
la aceea i aveau toate de obte.

45. i moiile i averile le vin-

deau i le împriau pre ele tutu-

ror, dup cum fiecare aveâ lips.

46. i ?n toate zilele ateptând
cu un cuget în biseric, i îrângând
prin case pâine, primiau hran cu
bucurie i cu buntatea inimei.

47. Ludând pre Dumnezeu i a-

vând har ctre fot norodul. Iar Dom-
nul adogâ pre cei ce se mântuiau
în toate zilele la biseric.

34. Mat. 22, 24.

37. Fapt. fip. 9, 6; 16, 30.

38. Mat. 3, 2; Fapt. 19, 6.

42 Fapt. 1, 14 i 2, 1.

44. Fapt. 4, 32. 46. Fapt. 20, 7.

Biblia
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CAP. 3.

Vindecarea ologului. Petru cuvinteaza

mulimei csj/re Hristos i pocin.

i împreun Petru i loan s'au

sui! în biseric !a rugciune în

ceasul al noulea.
2. i un brbat oarecare chiop

din pântecele maicei sale fiind, se

purlâ, pre care îl puneau în oale
zilele înaintea uei bisericei ce se
chemâ Frumoas, ca s cear mi-
lostenie dela cei ce intrau în biseric.

3. Care vzând pre Petru i pre
îoan, vrând s inlre în biseric, ce-

rea milostenie.

4. Iar Petru cu loan cutând la

dânsul, au zis: caut la noi.

5. Iar el cu osârdie cutâ la dân-
ii, ateptând s iâ cevâ dela ei.

6. Iar Petru a zis: argint i aur
nu este la mine, iar ce am, aceea
îi dau: întru numele lui lisus Hri-

stos Nazarineanul, scoal i umbl.
7. i apucându'l pre dânsul de

mâna cea dreapt, 1-a ridicat i în-

dat i s'au întrit lui talpele i Hu-

erile.

3. i srind a sttut i umbla i
a intrat cu dânii în biseric, um-
blând i srind i ludând pre Dum-
nezeu.

9. i 1-a vzut pre el lot norodul
umblând i ludând pre Dumnezeu.

10. i îl cunoteau pre el c a-

cesta er cela ce edeâ pentru mi-
lostenie la ua cea Frumoas a bi-

sericei, i s'au umplut de spaim
i de mirare pentru ceea ce i s'a

întâmplat lui.

It. i iindu-se chiopul cel vin-

decat de Petru i de loan, a aler-

gat la dânii tot norodul în prid-

vorul ce se chiam al iui Solomon
înspimânlaji.

12. Iar Petru vzând aceasta, a

rspuns ctre norod: brbai Isra-

illeni. ce v minunai de aceasta?
Sau ce cutai la noi, ca i curn cu
a noastr putere sau cucernicie am
îi fcut pre acesta s umble?

13. Dumnezeul lui Avraam i al

îui îsaac i al iui lacov, Dumnezeul
prinilor notri, au proslvit pre
pruncul su îisus; pre care voi l-ai

dat i v'ai lepdat de dânsul înainta

3. 2. Fapt. S, 7 si 14. 8.

6. Fapt. 14, 9 sq. 7. Mat. 8. 15.

8. Is, 35, 6. 11. Fapt. 5, 12.

feei lui Pilat, judecând el s'l slo-

boziasc.
14. Iar voi de cel Sfânt i Drept

v'ai lepdat i ai cerut brbat u-
ciga s vi se druiasc vou;

15. Iar pre începtorul vieei l-ai

omorîi, pre care Dumnezeu l-au în-

vieat din mori, cruia noi martori
suntem.

16. i întru credina numelui lui,

pre acesta pre care îl vedei i îl

tii, 1-a întrit numele lui, i cre-

dina cea printr'însul i-a dat lui toat
întregimea aceasta înaintea voastr
tuturor.

17. i acum frailor, iiu c prin
netiin ai fcut aceasta ca i bo-
ierii votri.

18. Ci Dumnezeu cele ce mai 'na-

inte au vestit prin gura tuturor pro-

rocilor lui, c va ptimi Hristos, au
împlinit aa.

19. Deci pocis-v i v întoar-
cei, ca s se tearg pcatele voa-
stre.

20. Ca s vie vremi de rsuflare
dela faa Domnului.

2Î. i s v trimi pre cel mai
înainte propoveduit vou, pre lisus

Hristos;

22. Pre care Irebue cerul s'l pri-

measc pân la ani? aezrei tulu-

ror, care au grit Dumnezeu prin

gura tuturor sfinilor si proroci din
veac.

23. Penîruc Moisî ctre prinr
a zis: proroc va ridica vou Dom-
nul Dumnezeul vostru dintre fraii

voiri, ca pre mine, pre el s'l a-

scultaji îrtiru toaie ori câte va grî
ctre voi,

24. i va fi, tot sufletul care nu
va ascult pre prorocul acela, se
va pierde dintre norod.

25. i toi proroci! dela Samuil
i ceilali, câi au grit mai înainte»

au vestit zilele acestea.

26. Voi suntei fiii prorocilor t
ai iegturei, care au pus Dumnezeu
ctre prinii votri, grind ctre
Avraam; i întru smâna ia se vor
binecuvânta toate neamurile pmân-
tului.

27. Vou înfâiu Dumnezeu învi*

i.y. Fapt. 5, 30: Eice 3, 6,

14. Mat. 27, 20.'

15. Fapt. 2. 24; Rom, 4, 24; 1 Cor. 6, 14.

20, Îs. 35,10; Dan. 7, 22; Rom. a, 21; H«
poc. 20, 6. 23. H doua Lege 18, 15,

2f5. Fac. 12, 3. 26. Fapt. 13, 46,
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ind pre pruncul su, pre Ilsus, l-au

trimes pre el binecuvântându-v pre

voi, când v întoarcei fiecare dela

vicleugurile voastre.

CAP. A.

Prigonirea Apostolilor de Iudei. Mr-
turisirea lui Petru despre puterea i
darul lui Hristos. Mulumirea bisericei

pentru îndrzneala i credina Apo-
stolilor. Unirea i dragostea în

Biseric.

i grind ei ctre norod, venil-au

asupra lor preoii i Voevodul bi-

sericei i Saducheii.
2. Prându-le ru peniruc înv-

au ei pre norod, i vesîiau întru

lisus învierea cea din mori.
3. i i-au pus pre dânii mâi-

nile, i i-au pus pre ei !a paz pân
adoua zi, c erâ sear.

4. îar rnuli din cei ce auzise cu-
vântul, au crezul, i s'a fcut nu-
mrul brbailor ca ia cinci mii.

5. i a fost a doua zi de s'au a-

dunat boierii si btrânii i Crtu-
rarii în Ierusalim.

6. i Ana Arhiereul i Caiafa i
îoan, Alexandru i câi erau din

neamul arhieresc.

7. i puindu'i pre ei în mijloc,

i-au întrebat: cu ce putere sau în-

ifalcui nume, ai îcut voi aceasta?
8. Atunci Petru, ump!ându-se de

Duhul Sîânt, a zis ctre dânii: bo-
ierii norodului i btrânii lui Israil,

9. De vreme ce noi astzi suntem
întrebai pentru facerea de bine a
unui om bolnav, întru cine acesta
s'a mântuit;

10. Cunoscut s îie vou tuturor

i la tot poporul lui Israil, c întru

numele lui lisus Hrislos Nazarinea-
nul pre care voi l-ai rstigni!,
pre care Dumnezeu l-au învieaî din

mori, întru acela acesta st îna-

intea voastr sntos.
îl. Aceasta este piatra care nu

s'a bgat în seam de ctre voi

ziditorii, care s'a îcut în capul un-
ghiului.

12. i nu este îniru alt întru ni-

mic mântuire, pentruc nici nume
este altul supt cer dat întru oameni,
întru care irebue s ne mântuim noi.

4-, 1. Lucâ. 22
, 4, 52. 4. Fapt. 2, 47.

6. Fapt. 5, 17; Luc. 3, 2.

7. Mat. 21, 23 sq. 11 Ps. 117, 21 sq.
12. Mat. 1, 21.

13. i vzând îndrznirea lui Pe-
tru i a lui îoan, i tiind c oa-
meni necrturari sunt i proti, se
mirau, i îi cunoteau pre dânii
c, cu lisus fuseser.

14. Iar vzân$ pre omul cel t-
mduit cu ei stând, nimic n'aveau
a zice împroiiv.

15. Ci poruncindu-le lor s las
afar din sobor, vorbiau întru sine
zicând

:

16. Ce vom face oamenilor ace-
stora? Cci cum c s'a fcut semn
cunoscui prin ei, esfe artat iuiu-

ror celor ce locuesc în Ierusalim
i nu putem tgduî.

17. Ci ca nu mai mult s se l-
easc în norod, cu înfricoare s'i
înfricom pre ei, ca mai mult s
nu griasc în numele acesta nici

unui din oameni.
18. i chemându'i pre ei, le-au

poruncit lor ca nicidecum s nu
mai griasc nici s învee în nu-
mele Iui lisus.

19. Iar Petru i Îoan rspunzând,
au zis ctre dânii: de este drept

înaintea lui Dumnezeu a ascult
pre voi mai vârtos decât pre Dum-
nezeu, judecai.

20. Pentruc nu putem noi cele

ce am vzut i am auzit s nu le

grim.
21. Iar ei înfricoindu'i pre dân-

ii, i-au slobozit, nimic aflând cum
i-ar pedepsi pre ei, pentru norod;
c toi proslviau pre Dumnezeu
pentru ceeace s'a fcui.

22. Pentruc mai muîi decât de
patruzeci de ani erâ omul acela,

întru care se fcuse semnul acela

al imduirei.
23. Iar dup ce i-au slobozit, au

venit la ai si, i îe-au spus câte

au zis ctre dânii Arhiereii i b-
trânii.

24. Iar ei auzind, toi dimpreun
au ridicat glas ctre Dumnezeu, i
au zis: Stpâne, tu Dumnezeule, cei

ce ai fcui cerul i pmântul, i
marea, i toate cele ce suni înir'în-

seie;

25. Carele ei zis prin gura lui

David, robului tu: pentru.ee s'au

întrâtat neamurile, i noroadele au
cugetat cele dearte?

17. Fapt. 5, 28, sq. 19. Fapt, 5, 29;
20. 1 îoan 1, 1, 2.

24. Ps. 104, 6; Isaia. 37, 16.

25. Ps, 2, î, sq.
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26. Sffut-au de fat împraii p-
mântului, i boierii s'au adunai îm-
preun asupra Domnului, i asu-
pra unsului lui.

27. C s'au adunat cu adevrat,
în cetatea aceasta^ asupra sfântu-

lui tu Fiu Usus, pre care l-ai uns,
Irod i Pilaf din Pont, cu neamu-
rile i cu noroadele lui îsrail.

28. S fac câte mâna fa i sfa-

tul tu mai înainte a rânduit s fie.

29. i acum, Doamne, caut îm-
protiva îngrozirilor lor, i d robi-

lor ti cu toaf îndrzneala s gr-
iasc cuvântul tu,

30. Când vei întinde mâna la spre
tmduire, i semne i minuni s
se fac prin numele sfântului tu
Fiu lisus.

31. i rugându-se ei, s'a cltit

locul unde erau adunai; i s'au
umplut fofi de Duhul Sfânt, i gr-
iau cuvântul lui Dumnezeu cu în-

drznire.
32. Iar inima i sufletul mul|ime!

celor ce au crezul, erâ unul; i nici

unul nu ziceâ c dintru averile lui

este cevâ al su; ci erau lor toate

de obte.
33. i cu mare putere mrluri-

siau apostolii de învierea Domnu-
lui lisus; i mare dar erâ presteei

tot»,

34. i nimeni nu erâ lipsit între

ei; c toi carii aveau farini sau
case vânzându-Se, aduceau pretu-
rile celor vândute.

35. i le puneau la picioarele a-

posfoiilor, i se dâ la fiecare dup
cum cineva aveâ trebuin.
36. Iar losi cel ce s'a numit Varnava

de apostoli, (care se fâlcuele, Fiul

mângâiere!) Levif, Criiean de neam,
37. Având el arin, vânzând a

adus preul i 1-a pus ia picioarele

apostolilor.

CAP. 5.

Anania i Sapfira. Apostolii arun-
cai în temni i mântuii prin mi-
nune. Cu toate ameninrile Arhierei'

lor ei nu înceteaz a propovedui. G-
mliei.

Iar un om oarecare, anume Ana-
nia, împreun cu Sapfira muie-

rea sa, i-a vândut arina,

2. i a ascuns din pre{, tiind i
muierea lui, i aducând o parte

oarecare, o a pus la picioarele a-

poslolilor.

3. Iar Petru a zis: Anania, pen-
fruce a umplut satana inima fa, s
min{i tu Duhului Sfânt, i s as-

cunzi din preul arinei?

4. Au nu rmâind, tie rmânea?
i vânzându-se, întru a fa stpâ-
nire erâ? Cci ai pus întru inima
fa lucru acesta? N'ai minfit oame-
nilor, ci lui Dumnezeu.

5. Iar Anania auzind cuvintele a-

cestea, czând, a murit; i s'a fcut
fric mare presfe foi cei ce auziau
acestea.

6. i sculându-se cei mai fineri,

l-au luat pre el, i scoându'l l-au

îngropat.

7. i a fost dup ce a trecut ca
frei ceasuri, i muierea lui netiind
ceeace se fcuse, a intrat.

8. Iar Petru a zis ei: spune'mi
mie de ai vândut întru atâta a-
rina? Iar ea a zis: cu adevrat, întru

atâta.

9. Iar Pefru a zis ctre dânsa:
cci v'ai vorbit între voi a ispiti

Duhul Domnului? Iat, picioarele

celor ce au îngropat pre brbatul
fu lâng ue, i fe vor scoate i
pre tine.

10. i a czut îndaf la pi-

cioarele lui, i a murit: i intrând
tinerii, o au aflat moart, i sco-
ându-o, o au îngropat lâng br-
batul ei.

11. i s'a fcut fric mare pre-

ste toat biserica, i presfe toi cei

ce auzeau acesfea.

12. Iar prin mâinile apostolilor

se fceau semne i minuni multe
întru norod; i erau toi cu un gând
în pridvorul lui Solomon,

13. Iar din ceilali nimeni nu cu-

teza s se lipeasc de ei; ci îi m-
rea pre ei norodul.

14. i mai vârtos se adogau
cei ce credeau în Domnul, mulime
de brbai i de femei.

15. Cât i pre ulie scoteau pre

cei bolnavi, i îi puneau pre paturi

i pre nslii, ca venind Petru m-
car umbra lui s umbreze pre vre

unul dintru ei.

Î6. i se adun i mulimea din

cetile cele de primprejur în Ieru-

29. Fapt. 13, 46. 31. Fapt. 16, 26.

32. Fapt. 1, 14, 33. Fapt. 2, 24. 5, 14. Fapt. 2, 47. 15, Fapt. 19, II, 12.



FAPTELE 5—6 1477

salim, aducând pre cei bolnavi, i
pre cei chinuii de duhurile cele

necurate; cari se fniduiau fofi.

17. i sculându-se arhiereul i
foi cei ce erau cu dânsul, (iiind

ei eres ai Saducheilor), s'au um-
plut de pism,

18. i i-au pus mâinile lor pre-

sfe apostoli, i i-au pus pre ei în

paza de obte.
19. Iar îngerul Domnului noaptea

a deschis uile temniei, i scoân-
du'i pre dânii, a zis:

20. Mergei i stând grii în bi-

seric norodului toate cuvintele vi-

eei acesteia.

21. i auzind aceasta, au intrat

de dimineaj în biseric, i înv-
au. Iar venind arhiereul i cei ce
erau cu el, au adunat soborul, i
pre toi btrânii îiilor lui Israil, i
au trimes la temni s'i aduc pre
dânii.

22. Iar slugile mergând, nu i-au

aîîaf pre el în temni, i îniorcân-
du-se, au spus,

23. Zicând: temnia o am gsit
încuiat cu toat întrirea, i pre
strejari stând înaintea uilor; iar

deschizând, în luntru pre nimeni
n'arn aflat.

24. i dac auzir cuvintele a-

cestea preotul iVoevoduî bisericei

i arhiereul, se mirau de dânii ce
va sa fie aceasta.

25. îar viind oarecare îe-a spus
lor, zicând: iat brbaii pre care
i-ai pus în temni, sunt în bise-

ric stând, i învând pre norod.
26. Atunci mergând Voevodul bi-

sericei cu slugile, i-au adus pre ei

nu cu sil; c se temeau de no-

rod, s nu'i ucid cu pietre.

27. i aducându'i pre ei, i-au pus
în sobor, i i-a întrebat arhiereul,

28. Zicând: au nu cu porunc
v'am poruncit vou s nu învai
în numele acesta? i iat, ai um-
plut Ierusalimul cu învtura voa-
str, i vei s aducei asupra noas-
tr sângele omului acestuia.

29. Iar rspunzând Petru i cei-

lali apostoli, au zis: trebuie a as-

cult pre Dumnezeu mai mult de-

cât pre oameni.
30. Dumnezeul prinilor notri au

sculat pre Iisus, pre care voi l-ai

omorîf, i spânzurându'l pre lemn.

19. Fapt. 12, 7. 28. Fapt. 4, 18

29. Fapt. 4. 19; Dan. 6, 10, 30. 3, 15.

31. Pre acesta, Dumnezeu, înce-

ptor i Mântuitor l-au înlat cu
dreapta sa, ca s deâ pocin lui

Israil, i iertare pcatelor.
32. i noi suntem lui marturi cu-

vintelor acestora; precum i Duhul
Sfânt, pre care l-au dat Dumnezeu
celor ce'l ascult pre ei.

33. Iar ei auzind, foarte se mâ-
niau, i se sftuiau s'i omoare
pre dânii.

34. i sculându-se oarecare Fa-
riseu în sobor, anume Gamaliil, în-

vtor de lege, cinstit la fot noro-
dul, a poruncit ca s fie apostolii

puin cevâ afar.
35. i a zis ctre dânii: brbai

Israilteni, luai-v aminte vou de
oamenii acetia, ce vei s facei.

36. Pentruc mai 'nainte de zilele

acestea s'a sculat Tevda, zicând cum
c el este oarecare mare; lâng care
s'a lipit un numr de brbai, ca la

patru sute, care s'au omorîf, i toi

câi ascultau pre ei s'au risipit i
s'au fcut întru nimic.

37. Dup acesta s'a sculat Iuda
Galileanul în zilele scrisorei, i a

desprit norod mult, dup dânsul,

i acela a pierit, i toi câi ascul-

iau pre el s'au risipit.

33. i acum zic vou: ferii-vde
oamenii acetia, i îi lsai pre ei;

cci de va îi dela oameni sfatul a-

cesta sau lucrul acesta, se va risipî.

39. Iar de este dela Dumnezeu,
nu vei puteâ s'i risipii, ca nu cum-
va i lupttori de Dumnezeu s v
facei.

40. i au ascultat pre et, i che-
mând pre apostoli, btându'C le-au

poruncit s nu griasc în numele
lui Iisus i i-au slobozit pre ei.

4!. Deci ei se duceau, bucurân-
du-se dela faa soborului, cci pen-

tru numele lui s'au învrednicit a se

necinsti.

42. i toat ziua în biseric i
prin case, nu încetau a înv i a

binevestî pre Iisus Hristos.

CAP. 6.

Alegerea i hirotonia celor apte dia-

coni. Arhidiaconul tefan.

xi în zilele acelea, înmulindu-se
Vucenicii , au fcut cârtire Elinii îm-

32. loan 15, 26, sg. 34. Fapt. 22, 3.

38. Mat. 15, 13.

41. Mat. 5. 10, î2i 1 Pett. 4, 13.
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profiva Evreilor, cci vduvele lor

se treceau cu vederea întru slujba
cea de foafe 2iieie.

2. i chemând cei doisprezece pre
muljimea ucenicilor, au zis: nu este

cu plcere nou ca lsând cuvân-
tul lui Dumnezeu, s slujim meselor.

3. Socotii, drept aceea frailor,

dintre voi apte brbai mrturisii,
plini de Duhul Sfânt i de înelen-
ciune, pre cari s'i rânduim la treaba
aceasta.

4. Iar noi întru rugciune si întru

slujba cuvântului ne vom zbovi.
5. i a plcut cuvântul acesta în-

naintea a toat mulimea i au ales

pre tefan, brbat plin de credin
i de Duh Sfânt i pre Filip i pre
Prohor i pre Nicanor i preTimon
i pre Parmena i pre Ntcoîae ne-
mernicul Anf!ohian;

6. Pre cari l-au pus înaintea a-

posfoliior, i rugându-se i-au pus
preste dânii mâinile.

7. i cuvântul lui Dumnezeu cre-

tea, "i se înrnuîlâ numrul uceni-

cilor în Ierusaiim foarle. i mult
mulime de preoi sc supunea la

credin.
8. i Sfeîan fiind plin de credin

i de putere, îceâ minuni i semne
mari întru norod.

9. i s'au sculat unii din sina-

goga, ce se zicea a Libertinilor i
a Chirinenilor i a Aiexandreniîor
i a celor deîa Chilichia i Asia,
de se priciau cu tefan.

10. i nu pufesu s stea împro-
liva îneiepciunei i duhului cu care

11. Atunci au scos pre nite br-
bai ce ziceau: l-am auzit pre el

grind cuvinte de hul împrofîva
lui Molsî i a lui Dumnezeu.

Î2. i au întrâtat pre norod i
pre btrâni i pre crturari, i n-
vlind î-au rpit pre dânsul i î-au

adus la sobor,
13. i au pus 'mrfuri mincinoi,

cari ziceau: omul acesta nu înce-
teaz a gri cuvinte de hul îm-
protiva acestui loc sfânt i a legei;

14. Penfruc l-am auzit pre ei zi-

când, c lisus Nazarineanul acesta
va strica locul acesta i va schim-
b obiceiurile care ne-a dat nou
Moisî.

15. i cutând spre el foi cei ce

6. 3. 1 Tim. 3, 7 sq.
13. 3 Imp. 21, 13; krem. 26, 11.

edeau în sobor, au vzut faa lui

ca o fa de înger.

CAP. 7.

Cuvântarea lui tefan înaintea Sine-

riulni: Moisi i legea. Solomon i
biserica Ini. Mrturisete slava lui

Hristos. Uciderea lui cu pietre.

Qi a zis arhiereul: oare acestea aâ
Ysunt?

2. Iar ei a zis: brbai frai i p-
rini, ascultai: Dumnezeul slavei s'au

artat printelui nostru Avraam, când
erâîn Mesopotamia, mai înainte pâ-
n a iocuî ei în liarran.

3. i au zis ctre dânsul: iei din

pmântul tu i din rudenia 'a i
vino în pmântul care voiu arta ie.

4. Atunci ieind din pmântul Hal-
deilor, a locuit în Harran i de a-

coîo, dup ce a murit fat' lui, l-au

mutai pre eî în pmântul acesta,

întru care voi acum locuii.

5. inui-au daf lui motenire în-

tr'însul, nici un pas de picior, \ m
fgduit c i'l va dâ lui spre* st-
pânire pre el i seminiei lui dup
dânsul, neavând el fiu.

6. i au grit aâ Dumnezeu: c
va fi smâna îuî nemernic în . p-
mânt strein i o vor robi pre ea,

i o vor chinui ani patru sule.

7. i neamul la care vor slyjî, îl

voiu judec eu, au zis Dumnezeu.
i dup acestea vor ieî i vor sluji

mie în locul acesta.

8. i i-au daf Iui aezmântul f-
lerei împrejur, i aâ a nscuf pre

Isaac i 1-a iiaf împrejur pre el în

ziua a'opia, i Isaac a nscut pre

lacov i Iacov pre cei doisprezece
patriarhi.

9. i patriarhii pismuind pre Io-

sif, l-au vândut la Eghipei, i erâ

Dumnezeu cu dânsul.

10. i l-au scos pre el din loafe

necazurile lui, i i-au dat lui har i
înelepciune înaintea lui Faraon îm-
pratul Eghipetului, i 1-a pus pre

el povuitor preste Eghipet i pre-

ste toat casa lui.

11. i a venit foamete preste fof

pmântul Eghipetului i al lui Ha-
naan, i necaz mare, i nu aflau de
mâncat prinii notri.

7. 3. Fac. 12, 1 sq. 6. Fac. 15, 13; Eice
12, 40.

8. Fac. 17. 30; Fac. 25, 26.

9. Fac. 37, 28. 10 Fac. 41, 40.
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12. i auzind îacov c sunt bu-
cate în Eghipet, a trimis pre p-
rinii notri întâiu.

13. i înir'al doilea rând s'a ar-
tat Iosiî frailor lui, i s'a fcut lui

Faraon artat neamul lui Iosiî.

Î4. i trimiând losif, a chemat
pre tatl su fccov, i toaî rude-
nia iui, cu suflete aptezeci i cinci.

15. i s'a pogorît îacov în Eghi-
pet i a murit, el i prinii notri.

1§. i s'au mutat în Sihern, i s'au
pus în mormântul care a cump-
rat Avraam cu pre de argint dela
îl ii lui Emor ai lui Sihem.

17. Iar cum se apropia vremea
fgduinei, care s'au jurat Dumne-
zeu lui Avraam, s crescut norodul
i s'a înmulit în Eghipet.

18. Pân ce s'a sculat alt împ-
rat, care nu tiâ pre fosiî,

19. Acesta nedreptind neamul
nostru, a silit pre prinii notri, ca
s lepede pruncii lor, s nu vieze.

20. Intru care vreme s'a nscut
Moisl i erâ plâcut iui Dumnezeu,
care s'a hrnit luni trei în casa ta-

tlui su;
21. i lepdându-se el, !«a luat

lata lui Faraon i l-a crescu! pre
el ei'i fecior.

22. t s'a învat Moisî toat în-

elepciunea Eghiplenilor i er pu-
ternic în cuvinte i în fapte.

23. Iar când se împliniau Iu! oa-
truzecl de ani, s'a suit în inima lui

ca s cerceteze pre fraii si îiii lui

Israii.

24. i vzând pre oarecare pti-
mind strâmbiate, l-a aprat i a

fcut izbând celui asuprit, ucizând
pre eghiptean.

25. i gândiâ cum c pricep fra-

ii lui c Dumnezeu prin mâna lut

d lor mântuire, iar ei n'au îneles.
26. i a doua zi s'a artat lor,

sfdindu-se ei, i i-a îndemnat spre
pace zicând: brbai, frai suntei
voi, pentruce facei strâmbtate u-

nul altuia?

27. Iar cel ce îceâ strâmblate
aproapelui, l-a împins pre el, zi-

când: cine te-a pus pre tine domn
i judector presle noi?

23. Au voiefi tu s m omori,

12, Fac. 42, 2, 3, 13, Fac. 45, 4 sq.
15. Fac. 49. 33.

16. Fac. 23, 16 sq; Is. Navî 24, 32.
20. E. 2, 2 sq; Evt. lî, 23.

23. Es. 2, II sq.

I precum ai omorît ieri pre eghiptea-

nuî?
29. i a fugit Moisî pentru cu-

vântul acesta i s'a fcut nemernic
în pmântul lui Madiam, unde a n-
scut doi fii.

30. i dup ce s'au împlinit pa-

truzeci de ani, s'a artat lui în pu-
stia muntelui Sina îngerul Domnu-
lui în para focului rugului.

31. Iar Moi si vzând, s'a minu-
nat de vedenie i apropiindu-se el

s iâ aminte, s'a fcui glasul Dem-
nului ctre el:

32. Eu sunt Dumnezeul prini-
lor ti. Dumnezeul lui Âvraam i
Dumnezeul lui Isaac i Dumnezeul
lui lacov. i cutremurându-se Moisl
nu cuteza s caute.

33. i au zis lui Domnul: dezleag
înclmintea picioarelor tale, pen-
truc locul întru care stai, pmânt

|

sîni este.

! 34. Vzând em vzut chinuirea

|
norodului meu celui din Eghipet i

i suspinul lor am auzit i m'am po-

j
gorît s'i scot pre ei. i acum vino

I s te trimit în Eghipet.

35. Pre acest Moisî de care s'a

lepdat, zicând: cine te-a pus pre

tine domn i judector? Pre acesta

Dumnezeu, domn i izbvitor l-au tri-

mis prin mâna îngerului celui ce
s'a artat lui în rug.

36. Acesta i-a scos pre ei, fcând
minuni i semne în pmântiii Eghi-

petuiui i la marea Roie i în pu-
stie ani patruzeci.

37. Aceste este Moisî cel ce a zis

fiilor lui Israii: prorocva ridica vou
Domnul Dumnezeul vostru dintre

fraii votri, ca mine, pre el s a-

scultai.

38. Acesta este cela ce a fost în-

tru adunare In pustie cu îngerul care

gria iui în muntele Sma, i cu p-
rinii notri, care a primit cuvinte

vii s ne dea nou.
39 De care n'au vrut s fie a-

scuiftori prinii notri, ci l-au le-

pdat i s'au întors cu inimile lot

în Eghipet,

40. Zicând lui Aaron: f nou
dumnezei, cari vor merge înaintea

noastr, pentruc Moisî acesta, care

ne-a scos pre noi din pmântul E-

30. Es. 3, 2 sq.
36. E. 7 10 i 14, 21.

37. ft doua Lege 18, 15. 3S, E 19, 3.

40. Es. 32, 1.
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ghipefuîui, nu tim ce i s'a întâm-
pla! lui.

41. i au fcut viel în zilele a-

celea, i au adus jertf idolului i
se veseiiau întru lucrurile mâinilor
sale.

42. i s'au întors Dumnezeu i
i-au dat pre ei s slujiasc otei
cerului, precum este scris în car-
tea prorocilor: au junghieri i jertfe

ai adus mie ani patruzeci în pustie,

casa lui Israil?

43. i a|i luat cortul lui Moloh
i steaua dumnezeului vostru Rem-
îan, chipurile care le-afi fcut sv
încliinaft lor, i voiu mutâ pre voi
dincolo de Vavilon.

44. Cortul mrturiei erâ întru p-
rinii notri în pustie, precum au rân-
duit cel ce griâ lui Moisî, s'îfac
pre el dup asemnarea care a vzut.

45. Pre care l-au i adus primin-
du'l prinii notri cu Isus întru

stpânirea neamurilor, pre care le- au
gonit Dumnezeu dela fata prinilor
notri, pân în zilele lui David;

46. Care a aflat har înaintea lui

Dumnezeu i a cerut s aî!c loca
Dumnezeului tui îacov.

47. Iar Solomon i-a zidit lui cas.
48. Iar cel prea Înalt nu în loca-

uri fcute de mâini iocuete, pre-
cum prorocul zice:

49. Cerul este mie scaun i p-
mântul razim picioarelor mele; ce
cas îmi vei zidi rnie? Zice Dom-
nul; sau care este locul odihnei mele?

50. Au nu mâna mea a fcut a-

cestea toate?
51. Voi cei tari în cerbice l ne-

tiei împrejur la inim i la urechi
pururea împrotiva Duhului Sfânt
stai; precum prinii votri, aâ i
voi.

52. Pre care din proroci n'au go-
nit prinfii votri? i au omorîtpre
cei ce mai 'nainte vetiau de veni-
rea celui drept, cruia acum voi
vânztori i uciztori v'ai fcut.

53. Cari afi luat legea întru rân-

duieli ale îngerilor i nu o afi pzit.
54. i ei auzind acestea, crpau

în inimile lor, f scârniau cu dinii
împrotiva lui.

42. Ier. 19, 15; Hmos 5, 25.
44. E. 25, 40. 45. Is. Nav. 3, 14.

46.Ps. 131, 5; 2 Imp 7, 2,

47. 3 Imp. 6, 1 48. Is. 66, 1.

51. E. 33, 3. 52, Mat. 23, 29, 30.

53. Gal. 3, 19! Evr. 2, 2.

55. Iar tefan fiind plin de Duh
Sfânt, cutând la cer, a vzut sla-

va lui Dumnezeu, i prelisus stând
deadreapla lui Dumnezeu.

56. i a zis: iat, vd cerurile

deschise, i pre Fiul Omului stând
deadreapfa lui Dumnezeu.

57. Iar ei strigând cu glas mare,
i-au astupat urechile lor, i au n-
vlit toi cu un cuget asupra lui.

58. i scofându'l afar din cetate,

îl ucideau cu pietre; i mrturii i-au
pus hainele sale lâng picioarele u-

nui tânr ce se chem Savlu.

59. i ucideau cu pietre pre te-
fan, care se rugâ i ziceâ: Doam-
ne Iisuse, primete duhul meu.

60. i îngenunchind, a strigat cu
glas mare: Doamne, nu le socotî

lor pcatul acesta. i aceasta zi-

când, a adormit.

CAP. 8.

Savlu prigonete biserica, Filip în Sa-

maria. Simon Vrjitorul, Petru i Ioan

în Samaria, începutul Simoniei. Fa-
menul Candachiei ca pilda despre spo-

rirea celor credincioi întru mântuire.

Qi Savlu erâ binevoind spre uci-

yderea lui. i s'a fcut în ziua a-

ceea goan mare asupra bisericei

cei din Ierusalim; i toi s'au risi-

pit prin inuturile Iudeei i ale Sa-
mariei, afar de apostoli.

2. i au îngropat pre tefan br-
bai cucernici, i au fcut plângere
mare preste dânsul.

3. i Savlu stric biserica, mer-
gând prin case, i fârînd brbai i
muieri îi dâ la temni.

4. Deci ei risipindu-se, treceau

binevestind cuvântul.

5. Iar Filip pogorându-se în ce-

tatea Samariei, propoveduiâ lor pre

Hrisios.

6. Iar norodul luâ aminte cu un
cuget la cele ce se griâ de Fi-

lip, auzind i vzând semnele care

Ie fceâ.
7. Pentruc din muli, cari aveau

duhuri necurate, strigând cu glas

mare, ieau; i muli slbnogi i
chiopi s'au vindecat.

55. 2 Tim. 4, 7, sq. 56. Mat. 26, 64.

58. Fapt. 22, 20; H. 2 Lege 17, 5, 7.

60, Lucâ 23, 34.

S. 4. Fapt. 11,19. 5. Fapt. 6, 5. 7. Mat.
16, 17.
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8. i s'a fcut bucurie mare în
cetatea aceea.

9. Iar un brbat oarecare anume
Simon, erâ mai înainte în cetate

vrjind i amgind neamul Sama-
riei, zicând cum c ar fi- el oarecare
mare.

10. La care luau aminte toi, de
la mic pân la mare, zicând: ace-
sta este puterea lui Dumnezeu cea
mare.

11. ! luau aminte la el, pentruc
de mult vreme cu vrjile i-a fost

amgit pre ei.

12. Iar dac au crezut Iui Filip,

care propoveduia de împria lui

Dumnezeu i de numele lui lisus
Hrisfos, s'aii botezai brbai i mu-
ieri.

13. Atunci i Simon acela a cre-

zut i botezându-se petrecea cu Fi-

lip, i vzând puterile cele mari i
semnele ce se fceau, spimânfân-
du-se, se rnirâ.

14. iar auzind apostolii cei din
Ierusalim, cum c a primii Sama-
ria cuvântul lui Dumnezeu, au tri-

mes ctre dânii pre Petru i pre
loan.

15. Cari pogorându-se, s'au rugat
pentru ei, ca s iâ Duh Sfânt.

15. Pentruc înc nici preste u-

nul dintru ei nu se pogorîse, ci nu-
mai botezai erau întru numele Dom-
nului lisus.

17. Atunci puneau mâinile preste
ei, i luau Duh Sfânt.

18. i vzând Simon c prin pu-
nerea mâinilor apostolilor se d
Duhul Sfânt, a adus lor bani,

19. Zicând: dai i mie aceast
putere, ca ori pre care voiu pune
mâinile s iâ Duh Sfânt.

20. Iar Petru a zis ctre el: ar-

gintul tu s fie cu tine întru pier-

zare, cci ai socotit c darul lui

Dumnezeu cu bani se agonisete.
21. Nu este ie parte nici soart

întru cuvântul acesta; pentruc i-

nima fa nu este dreapt înaintea

lui Dumnezeu.
22. Pocete-te drept aceea, de

rutatea ta aceasta, i te roag lui

Dumnezeu, ca doar s'ar iert ie
cugetul inimei tale.

23. Pentruc întru amrciune a

fierei i întru legtur a nedrept-
ei te vd c eti.

S. Ioan 4, 10. ÎS. Fapt. 6, 6.

20. Mat. 10, 8. 23. H 2 Lege 29, 18.

24. i rspunzând Simon, a zis:

rugai-v voi pentru mine ctre Dom-
nul, ca nimic dinlr'aceslea care ai
zis s nu vie asupra mea.

25. Deci ei mrturisind i grind
cuvântul Domnului, s'au întors în
Ierusalim, i în multe safe de aîe

Samarinenilor au binevestit.

25. i îngerul Domnului a grit
ctre Filip.zicând: scoal-te i mergi
spre amiazzi la calea ce se po-
goar din Ierusalim în Oaza, acea-
sta este pustie.

27. i sculându-se a mers; i iat
un brbat Arap, famen, puternic al

Candachiei, împrtesei Arapilor,

care er preste toate vistieriile ei,

care a fost venit s se închine în

Ierusalim.

28. i erâ înforcându-se, i e-
zând în crua sa, citea pre proro-

cul Issia.

29. iar duhul a zis lui Filip: a-

propie-te i te lipete de crua a-

ceasfa.

30. i alergând Filip, i-a auzit

cetind el pre prorocul Isaia, i a
zis: oare înelegi cele ce citeti?

31. Iar el a zis: cum voiu putea,

de nu m va povuî cinevâ? i a
rugat pre Filip de s'a suit i a e-
zut cu ei.

32. Iar cuvântul scripfurei care ci-

tea erâ acesta: ca o oaie spre jun-

ghiere s'au adus; i ca un miel îna-

intea celui ce'l tunde pre el fr de
gîas, aa nu'i deschide gura sa.

33. Intru smerenia lui judecata

lui s'a ridicai; i neamul Iui cine îl

va spune? C se ridic dela p-
mânt vieaa lui.

34. i rspunzând famenul lui Fi-

lip, a zis: rogu-fe, pentru cine zice

prorocul acestea? Pentru sine, sau
pentru altcinevâ?

35. i deschizând Filip gura sa,

i începând din scriptura aceasta,

a binevestit Iui pre lisus.

36. i mergând ei pre cale, au
venit la oarecare ap, i a zis fa-

menui: iat ap; ce m oprete am botez?
37. Iar Filip a zis lui: de crezi

din toat inima ta, cu putin este.

i el rspunzând, a zis: crez c Fiul

lui Dumnezeu este lisus Hristos.

38. i a poruncit s steâ crua;
i s'au pogorît amândoi în ap, i
27. Sof. 3, 17 32. Is, 53, 7.

36. Fapt. 10, 47.
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Filip i famenul; i 1-a botezat pre el.

39. Iar dac au ieit din ap, Du-
hul Domnului au rpit pre Filip, i
nu l-a mai vzut pre el famenui; i
mergea în calea sa bucurându-se.

40. Iar FiUp s'a aflat în Azot; i
trecând, binevesteâ în toate cetile,
pân a venit ei ia Chesariea.

CAP. 9-

Chemarea lui Pavcl i botezul su. Mi-
nunile lui Fetru in Lida i lopi,

Iar Savtu, înc suflând cu îngro-

ziri i cu ucideri împrotiva uce-
nicilor Domnului, a mers ia arhie-

reu,

2. i a cerut dela el cri în Da-
masc la Sinagoguri. ca, de ar aflâ

pre vre unii cari s fie din calea a-

eeasta, i brbai i muieri, lsgai
s'i aduc în Ierusalim.

3. i mergând, a fost când s'a a-

propiât el de Damasc, fr de veste

a strluci! preste ei lumin din cer.

4 i czând pre pmânt, a suzit

glas zicând lui: Savie, Savle, ce m
goneti?

5. i el a zis: cine eti, Doamna?
Iar Domnul au zis lui; eu sunî I-

isus pre care tu goneti; cu greu
î{i este ie a lovi cu piciorul împro-
tiva boldurilor.

6. i tremurând i spimântat fi-

ind, a zis: Doamne, ce voeti s
fac? i Domnul au zis ctre eî:

scoal-le i intr în cetate, i se
va spune {ie ce trebue iu s faci.

7. Iar brba|ii, cari mergeau pre
cale cu el, stau încremenii, auzind
glasul, i pre nimeni vzând.

8. i s'a sculat Savlu dela p-
mânt; i deschizându'i ochii si,
pre nimeni nu vedea; i ducându'i
de mâini, l-au bgat în Damasc.

9. i a fost trei ziîe nevzând,
i nici a mâncat, nici a but.

10. i erâ un ucenic în Damasc,
anume Anania; i au zis ctre el

Domnul în vedenie: Anania. Iar ei

a zis: Iat eu, Doamne.
11. Iar Domnul au zis ctre el:

Sculându-ie. mergi pre ulia ce se
chiarn Dreapt, i caut în casa
Iui Iuda pre Savlu anume, Tarse-
nsan; c tat, se roag,

12. i a vzut în vedenie pre un

Q. 1. Fapt. 25. 9, sq. 3. 1 Cor. 15, 8.

5. Fapt. 5, 39. 6. Fapt. 10, 6.

brbat anume Anania intrând, i
puindu'i pre el mâna, ca iar s
vaz.

13. i a rspuns Anania: Doam-
ne, auzlf-am dela muli pentru br-
batul acesta, câte rele a fcut sfin-

ilor ti în Ierusalim;

14. Înc i aici are putere dela

Arhierei s lege pre loji cari chiam
numele tu.

15. i au zis ctre el Domnul:
mergi; c vas ales îmi este mie
acesta, ca s poarte ' numele meu
înaintea neamurilor i a împiai-
lor i a fiilor iui Israil;

16. C eu voiu artâ lui câte î

se cade s ptimeasc el pentru
numele meu.

i
17. i a mers Anani3, i a intrat

în cas; i puindu'i pre el mâi-
nile a zis: Savle frate, Domnul î-

isus, care s'au artat ie pre calea
i care veniai, m'au trimes ca s vezi

j

i s te umpli de Duh Sîâni.

I

'

18. i îndat a czut de pre o-

j

chii lui ca nite solzi; i a vzut
|
îndat, i sculându-se, s'a botezat.

|

19. i luând mâncare, s'a întrit.

|
i aiosi Saviu cu ucenicii cari erau

j
în Damasc câlevâ zile.

20. i îndal în sinagoguri a pro-

poveduit pre Hrislos, c acesia^este
Fiul iui Dumnezeu.

21. i se mirau toi cei ce'l au-
zîau, i ziceau: au, nu este acesta
cel ce a prdat în Ierusalim pre
cei ce chemau numele acesta, i
aici pentru aceea a venit, ca legai
pre ei s'i duc la Arhierei?

22. Iar Savlu mai vârtos se în-

triâ, i turbur pre Iudeii cei ce
locuiau în Damasc, dovedind c
acesta este tlristos.

23. i dac s'au împlinit zile multe,

s'au sftuit Iudeii s 1 omoare pre
dânsul;

24. i s'a fcut lui Savlu cuno-
scut vicleugul lor. i pziau por-
ile ziua i noaptea ca s'i omoare
pre el.

25. i luându'î pre dânsul uce-
nicii noaptea, l-au slobozit preste

zid lsându'l într'o coni.
26. i mergând Saviu în Ierusa-

lim, se îspiiiâ s se lipeasc de u-

cenici; i foi se temeau de el, ne-

crezând c este ucenic.
27. Iar Varnava luându'î pre el,

16. 2 Cor. 11, 23. 21. Fapt. 8, r, £&. 10'
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1-a adus la apostoli, i Ie-a spus
lor în ce chip pre cale a vznf pre
Domnul, i cum c i-au grit lui, i
în ce chip în Damasc cu îndrz-
neal a grit întru numele lui lisus.

28. i er cu si intrând i ieind
în Ierusalim;

29. i cu îndrzneal vorbind în-

tru numele Domnului lius; i griâ
i se întreb cu Elinii; iar ei cu-
tau s'l omoare pre ei.

30. i dac au îneles aceasta
fraii, l-au dus pre el în Chesariea,
i l-au trimes în Tars.

31. Iar bisericile prin toat Iu-

deea i Galileea i Samaria, aveau
pace, zidindu-se i umblând întru

frica Domnului, i întru mângâierea
Duhului Sfânt se înmuliau.

32. i a fost, Petru trecând pre
la toi, a veni! i la sfinii cc lo-

cuiau în Lida.

33. i a aflai acolo pre un om
oarecare anume Enea, de opt ani

zcând în pat. care era slbnog.
34. i a zis Petru lui: Enea, vinde-

c-te îisus Hrîstos; sco?lM-îe, i'i
aterne ie. i îndat s'a sculat.

35. i l-au vzul pre el toi cei

ce locuiau în Lida i în Asarona
câr! s'au i întors la Domnul.

36. Iar în lopi er o uceni a-

numc Tavita, care tâîcuindu-se se
zice Cprioar; aceasta erâ plin
de fapte bune i de milostenii ce
fcea.

37. i a fost în zilele acelea bol-

nvlndu-se ea, a murit; i scldân-
du-o, o au pus în loîor.

38. i aproape fiind Lida de lopi,

ucenicii auzind c Petru este într'în-

sa, au trimes pre doi brbai la

dânsul, rugându'l s nu pregete a

veni pân la ei.

39. i scuîându-se Petru, a mers
cu dânii. Pre care dac a venit

î-au dus în foior; i au sttut în-

naintea iui toate vduvele plângând,
i artând hainele i îmbrcmin-
lele câte fcea, fiind cu dânsele
Cprioara.

40. i scoând Petru pre toi a-

far, îngenunchind, s'a rugat; iîn-
torcându-se ctre trup a zis: Ta-
vita, scoal. Iar ea i a deschis o-

chii si; i vzând pr-2 Petru, a
ezut.

41. i dându'i mâna, o a ridicat

30. Fapt. 11. 25.

pre ea, i chemând pre sfini i
pre vduve, o a dat pre ea vie.

42. i s'a auzit aceasta prin toat
lopi; i muli au crezut în Domnul.

43. i a fost de a rmas e! zile

destule în lopi la un Simon oare-
care cureîar.

CAP. IO.

Botezul lui Cornilie. Vedenia lui Pe-
tru pentru chemarea neamurilor la

credin.
-r

]
ar un brbat oarecare era în Che-

isariea, anum<? Cornilie, suta din
ceata ce se chemâ Italieneasc.

2. Cucernic i temtor de Dum-
nezeu cu toat casa iui, i fcând
milostenii multe norodului, i ru-

gânriu-se 'ui Dumnezeu deapururea.
3. A vzut întru vedenie aevea

ca la ai noulea cess din si pre

îngerul lui Dumnezeu intrând ctre
eî, i zicând iui: Cornilie!

4. Iar el. cutând spre dânsul, i
înîricoindu-se,2 zis: ce este, Doam-
ne? i i au zis iui: rugciunile taie

i milosteniile tale s'au suit întru

pomenire înaintea lui Dumnezeu.
5. i acum trimefe în lopi br-

bai, i chiam pre oarecare Si-

men, ce se numete Petru.

6. Acesta gzduiete Ia oarecare
Simon curdar, eiruia este casa lâng
mare; acesta va spune ie ce tre-

buie iu s faci.

7. i dac s'a dus îngerul, care

gr^iâ cu Cornilie, chemând pre doi

din slugile sale, i pre un osta
cucernic din cei ce îi slujiau Ini;

8. i poveslindu-Ie lor toate, i-a

trimes în lopi.

9. Iar a doua zi, mergând ei pre

cale, i de cetate apropiindu-se s
s'a

suit Petru în casa de sus s se
roage în ceasul al aselea;

10. t foarte flmânzind, vrea s
guste; i gtind aceia, czut-a pre-

sie dânsul uimire.

11. i a vzut cerul deschis, i
pogorându-se preste el un vas oare-
care, ca o mas mare de pânz în

patru coluri legat, i slobozindu-se
pre pmânt;

12. Intru care erau toate cele câte

cu patru picioare ale pmântului,
i hiarele, i cele ce se târsc, i
pasrile cerului.

43. Fant. 10, 6.

IO- 2. Dan. 4. 24.
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13. i s'a fcui gias clre el:

sculându-le, Petre, junghie i m-
nânc.

14. îar Petru a zis: nicidecum,
Doamne; c niciodat n'am mân-
cat tot ce este spurcat sau necurat.

15. i glasul iar a doua oar
griâ ctre el: cele ce Dumnezeu au
curit, tu nu le spurca.

16. i aceasta s'a fcut de trei

ori; i iar s'a ridicat vasul la cer.

17. i dac a venit întru sine, se
mirâ Petru, ce ar puteâ s fie ve-

denia care a vzut, si iat brbaii
cei trimei dela Cornilie întrebând
de casa lui Simon, au sttut îna-
intea porei.

18. i strigând, întrebau de gz-
dueîe aicea Simon, cel ce se nu-
mete Petru.

19. iar Petru gândind pentru ve-

denie, i-a zis lui Duhul: iat, trei

brbai te caut pre tine.

20. Ci sculându-fe, te pogoar
i mergi împreun cu ei, nimic în-

doindu-te; pentru c eu i-am tri-

mes pre ei.

21. i pogorându-se Petru ctre
brbai cei trirnei dela Cornilie c-
lre el a zis: iat, eu sunt pre care
cuta(i; ce este pricina pentru carz
aji venit?

22. Iar ei au zis: Cornilie suta-
ul, brbat drept i temtor de Dum-
nezeu i mrturisit de tot neamul
Iudeilor, rspuns a luat dela înger

sfânt s te cheme pre tine la casa
îui, i s auz graiuri dela tine.

23. Deci el chemând înluniru pre
ei, i-a osptat. Iar a doua zi Petru

a ieii cu ei, i unii din fraii cei

din Iopi au mers cu dânsul.

24. i în cealalt zi au intrat în

Chesariea. Iar Corniiie era atep-
tându'i pre ei, chemându'i împre-
un rudeniile sale i prietenii cei

iubii.

25. i a îost când erâ s intre

Petru, i-a întâmpinat Cornilie, i c-
zând la picioarele lui, s'a închinat

lui.

26. Iar Petru 1-a ridicat pre el, zi-

când: scoat i eu însumi om sunt.

27. i vorbind cu el, a intrat i
a aflat pre muli cari se adunaser.

28. i a zis ctre ei: voi tii c
nu se cuvine brbatului Iudeu s
se lipeasc sau s se apropie c-

14. Lev. 11, 4 sq. Iezecb 4, 14.

tre cel de alt neam; i mie Dum-
nezeu mi-au artat ca pre nici un
om s nu zic spurcat sau necurat.

29. Drept aceea, i fr îndoire
am venit, fiind chemat; deci v în-

treb, pentruce pricin m-ai chemat?
30.i Cornilie a zis: din ziua a pa-

tra pân în ceasul acesta, eram po-
stindu-m; i întru al noulea ceas
rugându-m în casa mea, i iat
un brbat a sttut înaintea mea în
hain luminat.

31. i a zis Cornilie: auzitu-ti-s'a

rugciunea ta, i milosteniile tale

s'au pomenit înaintea lui Dumnezeu.
32. Trimete dar ?n Iopi, i chia-m pre Simon, ce se numete Pe-

tru; acesta gzduete în casa lui

Simon curelarul lâng mare, csre
dac va venî, va spune ie.

33. Deci numai decât am trimes
la tine; i tu bine ai fcut cci ai

venit. Acum dar noi lo|i înaintea
lui Dumnezeu stm, s ascultm
toate câte sunt poruncite tie dela

Dumnezeu.
34. i deschizând Petru gura, a

zis: cu adevrat cunosc c Dum-
nezeu nu este farnic;

35. Ci în tot neamul, cela ce se
teme de el i face dreptate, primit
este la dânsul.

36. Cuvântul care l-au trimes Dum-
nezeu fiilor lui Israil, binevestind
pace prin Iisus Hrisfos; (acesta este
al tuturor Domn).

37. Voi tii cuvântul ce s'a fcut
prin toat Iudeea, începând din Oa-
likea, dup botezul care 1-a propo-
veduit loan.

38. Pre Iisus cel din Na zarei cum
l-au uns pre el Dumnezeu cu Du-
hul Sfânt i cu putere; care a um-
blat bine fcând i vindecând pre
toi cei împresurai de diavolul; c
Dumnezeu erâ cu dânsul.

39. i noi suntem marturi tuturor

care le-au fcut i în inutul Iude-

ilor i în Ierusalim; pre care l-au

omorît spânzurându'l pre lemn.
40. Pre acesta Dumnezeu l-au în-

vieat a treia zi, i l-au dat s se fac
artat.

41. Nu la toi norodul, ci nou
28. Ioan 4, 9.

34. H 2 Lege 10, 17; Iov 34, 19; Rom. 2,

11; I Petr. 1, 17.

36. Mat. 28,. 18; Rom. 5, l.

37. Mat. 4, 12. 38. Is. 61, I.

40. Fapt. 3, 15. 26.

41. Ioan 14, 22; 20, 19, 26.
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marluriior celor mai înainte rându-
ii dela Dumnezeu, cari am mâncat
i am but împreun cu el, dup
ce au învieat din morji.

42. i au poruncit nou s propo-
veduim norodului,s mrturisim
c el este cel rânduit dela Dumne-
zeu Judectorul viiior i al morilor.

43. De acesta foji prorocii mr-
turisesc, c iertare pcatelor va lu
prin numele lui iot cel ce va crede
întru dânsul.

44. fnc grind Petru cuvintele

acestea, au czut Duhu! Sfânt preste

toi cei ce auzeau cuvântul,

45. i s'au spimântat credincio-

ii cei' din tierea împrejur, câi ve-

niser cu Petru, cci i preste nea-
muri darul Duhului Sîânt s'a vrsat.

46. Peniruc îi auzeau pre ei gr-
ind în limbi i slvind pre Dumne-
zeu. Atunci a rspuns Petru:

47. Au doar poate cineva a opri
apa, ca s nu se boteze acetia,
cari au luat Duhul Sîânt ca i noi?

48. i le-a poruncit lor s se bo-
teze întru numele Domnului. Atunci
î-au rugat pre els petreac la dân-
ii câteva zile.

CAP. 11.

Petru 'â seam înaintea. Apostolilor

despre botezul lui Cornilie. Varnava
trimis în Antiohia. Prorocia lui Agav
despre foamete. Trimitere de ajutoare

la Ierusalim.

i au auzit apostolii i fraii cari

erau în îudeea, c i neamurile
au primit cuvântul iui Dumnezeu.

2. i când s'a suit Petru în Ieru-

salim, se priceau cu el cei din t-
ierea împrejur.

3. Zicând: cci ctre brbai, ne-

tiei împrejur ai intrat i ai mân-
cat cu ei.

4. i începând Petru le-a spus
lor pre rând zicând:

5. Eu eram în cetatea Icpi ru-

gându-m, i am vzut întru uimi-
rea minei vedenie: pogorându-se
un vas ca o mas mare de pânz,
de patru coluri slobozindu-se din
cer, i a venit pân la mine;

6. In care cutând, luam seam,

42. 2 Tim 4, 1.

43. Is. 53, 5, 6; Ier, 31, 34; Ez. 34, 16;

Ban. 9, 24; Os. 1, T, Mib. 7, 18.

45. Is. 60, 5 . 48. Ioan 4, 40.

11. 1. Efcs. 3, 1. 5. Fapt. 10, 10.

i am vzut cele câte cu patru pi-

cioare ale pmântului, i hiarele i
cele ce se târsc, i pasrile cerului.

7. i am auzit glas zicând mie:
scuiându-te Petre, junghie i m-
nânc.

8. i am zis: nicidecum Doamne;
c tot ce este spurcat sau necurat
niciodat n'a intrat în gura mea.

9. i mi-a rspuns mie glasul al

doilea rând din cer, zicând: cele ce
Dumnezeu au curit tu nu le spurc.

10. i aceasta Va fcut de trei

ori, iiar s'âu ridicat toate la cer.

11. i iat îndat trei oameni ve-

nir la casa în care eram, trimei
dela Chesariea la mine.

12. i mi-au zis mie Duhuls merg
împreun cu ei, nimic îndoindu-m.
i au venit împreun cu mine i a-

ceti ase frai, i am intrat în casa
brbatului;

13. i a vestit nou cum a vzut
pre înger în casa lui stând i zi-

când lui: frimele la Iopi brbai
i chiam pre Simon, cel ce se nu-
mete Petru;

14. Care va gri ctre tine gra-

iuri, întru care te vei mântui, tu i
toat casa ta.

15. i când am început eu a gri,
au czui Duhul Sfânt preste ei, ca
i preste noi întru începui.

16. i mi am adus aminte de cu-
vântul Domnului, cum au zis: Ioan
a botezat cu ap, iar voi v vei
boiezâ cu Duhul Sfânt.

17. Deci dac au dat lor Dumne-
zeu înlocma darul ca i nou, cre-

zând întru Domnul lisus Hristos;

dar eu ce puternic eram, s opresc
pre Dumnezeu.

18. i auzind acestea au încetat,

i slveau pre Dumnezeu, zicând:

i neamurilor dar au dat Dumne-
zeu pocin spre viea.

19. Deci cei ce s'au risipit pen-
tru lurburarea ce s'a fcut pentru

tefan, au trecut pân la Finichia,

i la Chipru i la Antiohia, nimenui
grind cuvântul fr numai Iudeilor.

20. i erau unii dintru ei brbai
! Chipriani i Chirineni, cari intrând

în Antiohia grlau ctre Elini, bi-

nevestind pre Domnul lisus.

21. i erâ mâna Domnului cu ei;

8. Levit. 11, 4. 11. Fapt. 10, 17.

15. Fapt. 2, 4 i 10, 44
16 Fapt. 1, 5; Mat. 3. 11.

19. Fapt, 8, 1. 21. Fapt. 2, 41.
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i' mult numr crezând, s'au întors

la Domnul.
22. i s'a auzit cuvântul pentru

dânii în urechile bisericei celei din
Ierusalim; i au trimes pre Varna-
va, s mearg pân îa Antiohia.

23. Care mergând i vzând ha-
rul lui Dumnezeu, s'a bucurat, i
îndemna pre toi ca întru voina i-

nimei s petreac întru Domnul.
24. CSci crâ brbat bun i plin

de Duhul Sfânt i de credin; i
s'a adaos norod mult la Domnul.

25. i a mers Varnava în Tars
s caute pre Savlu;

25. i aflându'l 1-a dus în Antio-
hia. i a fost un an deplin de s'au
adunat ei în biseric, i au învat
norod mult. i s'au numit întâiu în

Antiohia ucenicii cretini.

27. Iar în zilele acelea s'au pogo-
rîf din Ierusalim proroci în Antiohia.

28. i sculându-se unul dintru

dânii anume Agav, însemn prin

duhul c foamete mare va s îie

în toat lumea; care a i îost în
zilele lui Claudie Chesarul.

29. Iar ucenicii, dup cum cine
aveâ, au aezat fiecare din ei a trî-

mete spre slujb frailor celor ce
locuiau în ludeea;

3G. Care au i fcui, frimeând la

cei btrâni prin mâna lui Varnava
i a lui Savlu.

CAP. 12.

Irod ucide pre Iacov i prinde pre
Petru. Scparea lui frin minune din
închisoare. Pedeapsa strejarilor. Moar-

tea îngrozitoare a lui Irod.

Qi în vremea aceea pus-a Irod îm-
fpraîul mâinile ca s fac râu
unora din cei din biseric.

2. i a ucis pre Iacov fratele lui

loan. cu sabia.

3. i vzând c plcut este Iu-

deilor, a adaos a prinde l pre Pe-
tru. (i erau zilele azimelor).

4. Pre care i prinzându'l 1-a bgat
în temni, dându'l la pairu c2pi-

tenii câte cu patru ostai ca s'l
pzeasc pre ei; vrând dup Pati
s'l scoaf la norod.

23. Fapt. 13, 43. 26. Gal. 2, ll.

27. Fapt. 15, 32. 28. Fapi. 21, 10.

29. Rom. 15, 26. 30. Fapt. 12, 25.

12- 1- Fapt. 4, 3.

4. Fapt. 16, 24 sq.

5. Deci Petru se pziâ în temni;
iar rugciune se fceâ neîncetat

dela biseric ctre Dumnezeu pen-
tru dânsul.

6. i când vreâ s'l scoa pre
el Irod, în noaptea aceea er Petru

dormind între doi ostai, legat cu
dou lanuri, i pzitorii înaintea

uei pziau temnia.
7. i, iat îngerul Domnului a

venit, i lumin a strlucit în cas;
i lovind în coaste pre Petru, 1-a

deteptat pre el, zicând: scoal-te
curând. i au czut lanurile din

mâinile Iui.

8. i a zis îngerul ctre el: în-

cinge-te i te încal cu încâi-
miniele tale. i a fcut aâ. i a zis

lui: îmbrac-le în haina la t vino
dup mine.

9. i ieind mergeâ dup el, i
nu tiâ c este adevrat ceeace se
fceâ prin înger, ci i se prea c
vedenie vede. .

10. i trecând sîreaja cea dintâiu

i cea a doua, au venit la poarta
cea de fier ce ducea în cetate, care

singur s'a deschis lor; i ieind,
au trecut o uli, i îndat s'a dus
îngerul dela el.

11. i Petru venindu'i întru sine

a zis: acum îiu cu adevrat, c a

trimes Domnul pre îngerul su i
m'a scos din mâna lui Irod i din
loal ateptarea norodului Iudeilor.

12. i luând aminte, a venit ia

casa Mriei maicei lui loan, ce se
chiemâ Marco, unde erau muli a-

dunafi i fcând rugciune.
13. i btând Petru în ua por-

ei, 3 mers o slujnic s asculte,

anume Rod».

14. i cunoscând glasul lui Pe-
tru, de bucurie n'a deschis ua. ci

alergând înluntru a spus c Pe-
tru st înaintea porei.

15. iar ei au zis clrc dânsa: au
a'i nebunit? Iar ea înîriâ c este

aâ. Iar ei ziceau: îngerul lui este.

16. Iar Petru nu înceta btând;
i deschizându'i, l-au vzut pre el,

i s'au spimântat.
17. i tcându-le cu mâna s tac,

le-a povestit lor în ce chip Dom-
nul î-au scos pre el din temni. i
a zis: spunei lui Iacov i frailor

acestea. i ieind, s'a dus înrr'alt

loc.

7. 3 îînp. 19, 7. 12. Fapt. 15, 37.
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. 18. i fcându-se ziu, nu putn
turburar era între slujitori, oare ce

s se fi fcut Petru.

19. Iar Irod cerându'l pre el, i
neaîiându'l, cercetând pre strjari,

a poruncit s'i omoare. i pogo-
rând dela Iudeea la Chesariea, pe-

treceâ acolo.

20. i erâ irod mânios pre cei

din Tir i pre Sidoneni; i toi dim-
preun venise la el, i plecând pre
Vlast care erâ preste cmara îm-
pratului, cereau pace; pentruc se
hrniâ (ara lor din pmântul îm-
prtesc.

21. larînir'o zi rânduit, Irodîm-
brcându-se în hain împrteasc,
i ezând la divan, griâ ctre dânii.

22. Iar norodul strig: glas dum-
nezeesc i nu omenesc.

23. i îndat 1-a lovit pre el în-

gerul Domnului, pentru cci n'a dat

îui Dumnezeu slava; i fcându-se
mâncat de viermi, a murit.

24. iar cuvântul lui Dumnezeu
creteâ i se înmulfiâ.

25. Iar Varnava i Savlu s'au în-

tors din Ierusalim la Antiohia dup
ce au împlinit slujba, luând îm-
preuna cu sine i pre Ioan, cel ce
se chem Marco.

CAP. 13.

Trimiterea lui Varnava i Pavel la

fropovcduire. La Chifru ceart pe E-
litna Vrjitorul, Cuvântrile lui Pa-
vel despre Hrisios i vestirea Evan-

gheliei la Neamuri.

erau oarecari ia biserica cea
Vdin Antiohia, proroci i înv-
tori; Varnava i Simon ce se chemâ
Nigher, i Luchie Chirineanul, i
Manain, care erâ crescut împreun
cu teirarhul Irod, l Savlu.

2. i slujind ei Domnului, l po-
sUndu-se.au zis Duhul Sfânt: ose-

biji mie pre Varnava i pre Savlu
la lucrul la care i-am chemat pre ei.

3. Atunci postind i rugându-se (

i puindu'i pre ei mâinile, i-au

slobozii.

4. Deci acetia trimei fiind de
Duhul Sfânt, s'au pogorît în Selev-

chia, i de acolo au mers cu cora-

biea la Chipru.

20. 3. Imp. 5, 9, 11. 23. Dan. 5, 20.
24. Fapt 6, 7: îs. 55, li.

25. Fapt. u. 29.

13. 3. Fapt. 14, 23.

5. i venind în Salamin, vesiiau
cuvântul lui Dumnezeu în sinago-
gurile Iudeilor, i aveau i pre Ioan
slug.

6. i strbtând ostrovul pân la

Paf, au aflat pre oarecare vrjitor,
proroc mincinos Iudeu, cruia erâ
numele Variisus.

7. Care erâ împreun cu dreg-
torul Serghic Pavel, brbat înelept;
acesta chemând pre Varnava i
pre Savlu, poftiâ s auz cuvântul
lui Dumnezeu.

8. Iar Elima vrjitorul (c a se
tâlcuete numele lui) stâ împrotiv,
cutând s întoarc pre dregtorul
dela credinjâ.

9. Iar Savlu (cel ce se zice i
Pavel), umpîându-se de Duh Sfânt,

i cutând la el,

10. A zis: o plinuîe de toat vi-

clenia i de toat rutatea, fiul dia-

volului, vrjma a toat dreptatea,

nu vei înceta rsvrtind cile Dom-
nului cele drepte?

11. i acum iat, mâna Domnu-
lui pre'sle tine, i vei îi orb, nev-
zând soarele pân Ia o vreme. i
îndat a czut presie el ceaf i
întunerec; i umblând împrejur
cutâ povuUori.

12. Atunci vzând dregtorul ceea-

ce s'a fcut, a crezut, mirându-se
de învtura Domnului.

13. i purcezând dela Paf Pavel
i cei ce erau cu dânsul, au venit

în Perghia Pamfiiiei; iar îoan des-
prjindu-se de dânii s'a întors în

Ierusalim.

14. Iar ev trecând din Perghia, au
venit în Anliohia Pisidiei, i intrând

în sinagog în ziua sâmbetei, au
ezui.

15. i dup cetirea Iegei i a
prorociior, au trimes mai marii sina-

gogei la ei, zicârsdu-!e: brbai frai,

de este întru voi cuvânt de mân-
gâiere ctre norod, grii.

16. i scuîându-se Pavel, i f-
cându-îe cu mâna, a zis: brbai
Israilleni, i cari v temei de Dum-
nezeu, ascultai:

17. Dumnezeul norodului ace-

stuia al iui Israil au ales pre p-
,
rinjii notri, i pre norod l-au înl-
at când erâ nemernic în pmântul

5. Fa-ot. 12. 12, 25
8. Eir. 7, îl; 2. Tim 3, 8.

10 3 doua Leg, 13, 13: Mat. 13, 35.

15. Fapt, 15, 2î i6. Fapt. 19, 33
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Eghipetului, i cu bra înalt i-au scos
pre ei dintr'însul.

18. i ca la o vreme de patru-

zeci de ani au rbdat nravurile lor

în pusiie.

19. i pierzând neamuri apte
în pmântul lui Hanaan, le-au dat

lor întru motenire pmântul lor.

20. i dup acestea, ca la patru-

sutc i cincizeci de ani le-au dai Sor

judectori, pânîa Samuil prorocul.
21. i dup aceea au cerut îm-

prat; i le-au dat Dumnezeu lor pre

Saul feciorul lui Chis, brbat din
seminiea lui Veniamin, ani patru-

zeci.

22. i schimbându'i pre el, îe-au

ridicat lor pre David s ie îie îm-
prat; pentru care au i zis, mr-
turisindu'l: aflat-am pre David al

lui lesse, brbat dup inima mea,
care va face toate voile mele.

23. Din smâna acestuia Dum-
nezeu dup fgduin au ridicat

lui Israil Mântuitor, pre lisus.

24. Mai 'nainte propoveduînd Ioan
înaintea feei venirei lui botezul po-
cinei la lot norodul lui Israil.

25. Iar dac i-a împlini! Ioan c-
ltoria ziceâ: cine m socotii a fi?

Nu sunt eu. Ci iat vine dup mine,
cruia nu sunt vrednic înclmin-
lele picioarelor a dezleg,

26. Brbai frai, fiii neamului lui

Avraam i cari întru voi se tem de
Dumnezeu, vou cuvântul mântuirei
acesteia s'au trimis.

27. Pentruc cei ce locuesc în Ie-

rusalim i boierii lor, pre acesta ne-
cunoscându'l, i glasurile proroci-
lor cele ce în toate sâmbetele se ci-

tesc, judecând au plinit.

28. i nici o vinâ de moarte a-

flând, au cerut dela Piîat s'l o-

moare pre el.

29. i dac au svârit toate cele

ce erau pentru el scrise, pogorân-
du't de pre lemn, l-au pus în mor-
mînt.

30. Iar Dumnezeu l-au sculat pre
el din mori.

21. 1. frnp. 10, 21, sq.
22. I Imp. 16. 12, sq.
23. Is. 11, 1; Ps. S3, 20.

24. Mat. 3, 1. 25. Joan î, 20.

26. Rom. 1, 16
27. Fapt 3, 17; Ioan 16; 3.

28. Mat. 27, 22 sq; Marc. 15, 12 sq; Luc.
23, 23; Ioan 19, 6.

29. Mat 27, 59, 60.

30. Fapt. 3, 15; Marc. 16, 6.

31. Carele s'au artat în zile multe
ceior ce s'au suit împreun cu dân-
sul din Galileea în Ierusalim, cari

sunt lui mrturii ctre norod,
32. i noi binevestim vou fg-

duina cea fcut ctre prini.
33. C pre aceea Dumnezeu o au

plinit nou fiilor acelora, înviind pre
lisus; precum i în psalmul al do-
ilea scris este: Fiul meu eti tu, eu
astzi te-am nscut pre iine,

34. Iar cum c l-au înviat pre el

din mori, ca mai mult s nu se în-

toarc spre stricciune, aâ au zis:

voiu dâ vou cele cuvioase ale lui

David, ceie credincioase.

35. Drept aceea i înfr'alt loc zice:

nu vei dâ pre cel Cuvios al tu s
vaz stricciune.

36. Pentruc David în neamnl su
slujind sfatului lui Dumnezeu, a a-

dormif i s'a adaos lâng prinii
si i a vzut stricciune.

37. Iar pre care Dumnezeu l-au

învieat, n'au vzut stricciune.

38. Deci cunoscut s fie vou,
brbai frai, c prin acesta, ierta-

rea pcatelor vou se vestete.
39. i despre toate cele ce n'ai

putut în legea lui Moisî s v în-

dreptai, întru acesta foi cela ce crede,

se îndrepteaz.
40. Socotii dar, ca s nu vie s-

supra voasir ce s'a zis prin pro-

roci:

41. Vedei, cei nebgtori de sea-m i v mirai i v stingei; c
iucru lucrez eu în zilele voastre, lu-

cru cruia nu vei crede, de v? po-
vesti cinevâ vou.

42. i ieind ei din sinagoga Iu-

deilor, i-au rugat neamurile ca în

sâmbta cea viitoare s Ii se gr-
iasc lor graiurile acestea.

43. i împrtiindu-se sinagoga,

muii din Iudei i din nemernicii

cei cucernici au mers dup Pavel

i dup Varnava; cari grind lor, îi

îndemnau pre ei s rmâe întru

darul lui Dumnezeu.
44. Iar în cealalt sâmbt, mai

toat cetatea s'a adunat s auz
cuvântul lui Dumnezeu.

45. i vzând Iudeii noroadele,

. 31. Ioan 20, 19, 26-

32. Fac 3, 15 i 12, 3.

33. Evr. 1, 5. 34. Is. 55, 3.

35. Ps, 15, 8— li; Fapt. 2, 27. 36. Fapt.

2. 29. 38. Luc. 24, 47. 39. Rom. 8, 3; 10, 4.

40. Hvac. 1, 5.

43. Fapt. 11, 23 i 14, 22.
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s'au umplut de pism, i slau îm-
profiva celor ce se griau de Pa-
vel, împrotivindu-se i hulind.

46. Iar Pavel i Varnava îndrs-
nind, au zis: vou înlâiu er cu cu-

viin a se gri cuvântul lui Dum-
nezeu; iar de vreme ce îl lepdai
pre el i nevrednici pre voi v ju-

decai de vieaja cea venic, iai
ne întoarcem la neamuri.

47. C aâ ne-au poruncit nou
Domnul; pusu-te-am pre tine spre
lumin neamurilor, ca s fii tu spre
mântuire pân la marginea pmân-
tului.

48. i auzind neamurile se bu-
curau i siviau cuvântul Domnu-
lui, i au crezut câi erau rânduii
spre viea venic.

49. i se purtâ cuvâniul Domnu-
lui prin toat jara.

50. Isr Iudeii au învitat pre feme-
ile cele cucernice i de cinste, i
pre cei de frunte ai cetei i au ri-

dicat goan asupra lui Pavel i a

lui Varnava, i i-au scos pre ei din
hotarele lor.

51. Iar ei scuturând praful picioa-

relor sale asupra lor, au venit în

Iconia.

52. Iar ucenicii se umpleau de bu-
curie i de Duhul Sfânt.

CAP. 14.

Pavel în Iconia i Licamia. Vindeca-

rea unui chiop în Listra. însufleirea

mnlimei pentru Pavel i Varnava. Fu-
ria Iudeilor, întoarcerea în Ântiohia

Qi a fost în Iconia, de au intrat ei

"dimpreun în sinagoga iudeilor,

i aâ au grit, cât au crezut din

Iudei i din Elini mulime mult.
2. Iar Iudeii cei ce nu credeau,

au ridicat i au rsvrâfit sufletele

neamurilor asupra frailor.

3. Deci muli vreme au zbovit
cu îndrsneal grind întru Dom-
nul, cela ce mr'urisiâ cuvântul da-

rului su, dând sernne i minuni a

se face prin mâinile lor.

4. i s'a împrit mulimea cet-
{ei. i unii erau cu Iudeii, iar unii

cu apostolii.

5. i dac s'a fcut pornirea nea-

46. Mat. 10. 6.

47. Is. 42, 6; Luc. 2, 32.

48. Rom. 8, 29.

51. Fapt. 18, 6; Mat. 10, 14.

14. 3. Fapt, 19, 11. 5. 2 Titn. 3, 14.

murilor i a Iudeilor împreun cu
boierii lor, ca s'i ocrasc i s'i
ucid? cu pietre pre ei,

6. înelegând au fugit la cetile
Licaoniei, la Listra i la Dervi i
în inutul de primprejur.

7. i acolo erau binevestind.
8. i un brbat oarecare în Li-

stra, neputincios la picioare, edea,
chiop din pântecele maicei sale fi-

ind, care niciodat n'a fost umblat.
9. Acesta ascult pre Pavel când

griâ; care cutând la el, i vzând
c are credin a se mântui,

10. A zis cu mare glas: scoal
pre picioarele tale drept. i a s-
rit i umbla.

11. Iar noroadele vzând ceea ce

a fcut Pavel, au ridicat glasul lor,

licaonete zicând: dumnezeii, ase-

mnându-se oamenilor, s'au pogo-
rît ctre noi.

12. i numiau pre Varnava, Dia;

iar pre Pavel, Ermi, de vreme ce el

erâ povuitorui cuvântului.

13. Iar preotul lui Dia, celui ce
er înaintea cetei lor, tauri i cu-

nuni înaintea porilor aducând, îm-
preun cu noroadele vreâ s le fac
jertf.

14. i auzind apostolii, Varnava
i Pavel, rupându'i hainele lor au
srit în norod, strigând,

Î5. i zicând: brbai, cci facei
acestea? i noi oameni suntem a-

semenea ptimai ca voi, cari bi-

nevesiim vou, ca s v întoarcei
dela aceste deerte spre Dumnezeul
cel viu, carele au fcut cerul i p-
mântul i mar^a i toate cele ce

sun! într'înscle;

16. Carete întru neamurile cele tre-

cute au isal toate limbile s um-
ble în cile lor.

17. îns nu s'au lsat pre sine ne-

mrturisit, c bine fcând, din cer

au dat nou ploi i timpuri rodi-

toare, umplând de hran i de ve-

selie inimile noastre.

18. i acestea zicând, abia au
potolit pre noroade, ca s nu le

jertfeasc lor.

19. i au venit dela Ântiohia i
Iconia Iudei, i îndemnând preno-

6. Fapt. 8, 1. 7. Fapt. îl, 20.

8. Fapt. 3, 2.

15. Fapt. 10, 26", Ps. 145, 5; fipoc 14, 7.

16. Fapt. 17, 30; Ps. 80, 13.

17. Ps. 146, 8; Ier. 5, 24.

19. 2 Cor. 11. 25; 2 Tim. 3, 11.

Biblia 94.
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roade, i cu pieirc lovind pre Pa-
vel, l-au tras afar din cetate gân-
dind c a murit.

20. iar încunjurându'l prc eî uce-
nicii, sculându-se a infraf în cetate,

i a doua zi a ieii împreun cu
Varnava în Dervi.

21. i binevestind ceîei aceleea,

i învând pre muli, s'au întors

în Lisira i în Iconia i în Antiohia.

22. Întrind sufletele ucenicilor,

i rugându'i s rmâe în credin,
i cum c prin mulfe necazuri se
cade nou a intr întru împriea
lui Dumnezeu.

23. i hirotonindu-ie lor preoi
pre la biserici, rugându-se cu po-
sturi, i-au încredinai pre ei Dom-
nului întru care au crezut.

24. i trecând Pisidia, au venit

în Pamfiîia.

25. i grind în Perghia cuvân-
tul, s'au pogorît în Atalia;

26. i de acolo au mers cu co-

rabia în Antiohia, de unde erau dai
darului iui Dumnezeu, spre lucrul

care l-au împlinit.

27. i viind, i adunând biserica,

au vestit câte au îcut Dumnezeu
cu ei, i cum c au deschis neamu-
rilor ua credinei.

28. i au petrecut acolo vreme nu
puin împreun cu ucenicii.

CAP- 15-

Apostolii hotrsc a nu se tiâ împre-

jur cretinii dintre neamuri i ce a-

nume sa pzeasc. Cltoresc din nou
Pavel i Varnava la neamuri. Neîne-

legerea pentru loan Marcu.

Qi oarecari pogorându-se din îu-

Y<3eea învau pre frai, c: de nuv vei tiâ împrejur dup obiceiul

lui Moisi, nu vei pufeâ s v mân-
tuii.

2. Deci fcându-se pricire i în-

trebare nu puin de cire Pavel i
Varnava împrotiva acelora, au rân-

duit s se suie Pavel i Varnava i
alii oarecari dintru ei, ia apostoli

i la btrâni în Ierusalim pentru în-

Irebarea aceasta.

3. Deci ei trimii fiind de biseri-

c, au trecut prin Finichia i Sa-
inaria, povestind de întoarcerea nea-

22, Mat. 10, 38. 23. Tit. 1, 5.

27. Fapt. 15, 4; 1 Cor. 16, 9.

tL5. 1. Gal. 5, 2 2. Fapt. 11, 30.

murilor, i fceau bucurie mare tu-

turor frailor.

4. i dac au venit în Ierusalim,

au fost primii de biseric i de a-

postoli i de btrâni, i au vestit

câte au îîkut Dumnezeu cu dânii.
5. Iar s'au sculat oarecari din

cei din eresul Fariseilor cari cre-

zuse, zicând: c trebue a'i tiâ îm-
prejur pre ei, i a le poruncî s p-
zeasc legea lui Moisî.

6. i s'au adunat apostolii i b-
trânii s vaz de cuvântul acesta.

7. i mult întrebare fcându-se,
sculându-sc Petru a zis ctre ei:

brbai frai, voi tii c din zilele

cele mai dinainte Dumnezeu întru

noi au ales, ca prin gura mea s
auz neamurile cuvântul evanghe-
liei i s creaz.

8. i cunosctorul de inimi Dum-
nezeu le-au mrturisit lor, dând lor

Duhul Sfânt, ca i nou;
9. i nimfe n'au osebit între noi

i între ei, cu credina curind i-

nimile lor.

10. Acum dar ce ispitii pre Dum-
nezeu, a pune jug presie cerbicea
ucenicilor, care nici prinii notri,
nici noi n'am putut sâ'l purtm?

11. Ci prin darul Domnului no-
stru lisus Hrisfos credem c ne vom
mântui, ca i aceia.

12. i a tcut toat mulimea, i
ascult pre Varnava i prc Pavel,

cari povesteau câte au fcut Dum-
nezeu semne i minuni întru nea-
muri printr'înii.

Î3. îar dac an tcut ei, a rs-
puns facov, zicând: brbai frai»

ascuîfai-m pre mine;
Î4. Sirneon a spus cum întâiu

Dumnezeu au socotit s iâ din nea-
muri norod întru numele lui.

15. i cu aceasta se întocmesc
cuvintele prorocilor, dup cum este

scris;

16. Dup acesteam voiu întoarce,

i voiu zidi cortul iui David cel c-
zut; i cele spate ale iui le voiu
zidi, i voiu îndrepta pre el;

17. Ca s caute ceilali din oa-

meni pre Domnul, i toate neamu-
rile preste care s'a chemat numele
meu preste ei, zice Domnul, cela

ce face acestea toate.

i 4. Fapt. 14, 27. 7 Fapt. 11, 18.

9. Fapt, 10, 34. 10. Mat. 23, 4.

11. Efes. 2, 4, 8. 12. Fapt. 11, 18.

14. Fapt. 10, 44. 16. Hmos 9, 11.
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18. Cunoscute din veac sunt la

Dumnezeu toate lucrurile lui.

19. Penlru aceea eu judec, a nu
supra pre cei ce din neamuri se

întorc la Dumnezeu;
20. Ci a le trimite lor, ca s se fe-

reasc de pângriciunile idolilor i
de curvie i de sugrumat i de sânge.

21. Pentruc Moisî din neamurile
cele de demult, are în toate cetile
pre cei ce îl propoveduesc pre el,

cetindu-se în sinagoguri în toat
sâmbta.

22. Atunci s'a prut apostolilor

i btrânilor împreun cu toat a-

dunarea, ca, alegând brbai dintru

ei, s s

i lrimeat ia Annohia împre-
un cu Pavel i cu Varnava; pre
Iuda cel ce se chiamâ Varsava, i
pre Sila, brbai povuitori întru

irai;

. 23. Scriind prin mâinile lor a-

cestea: aposiolu i btrânii i fraii,

celor dela Antiohia i Siria i Chi-

lichia frai, celor ce sunt din nea-
muri, s se bucure.

24. De vreme ce am auzit c
oarecarî dintre noi ieind v'au tur-

burat pre voi cu cuvinte, slbind
sufletele voastre, zicând: s v t-
ei împrejur, i s pzii legea, c-
rora noi n'am poruncit.

25. Prutu-s'a nou cari ne-am
adunat cu un suflet, ca, alegând
brbai, sâ'i trimefem ctre voi îm-
preun cu cei iubii ai notri Var-
nava i Pavel.

26. Oameni, cari i-au dat suîle-

iele lor pentru numele Domnului
nostru lisus Hristos.

27. Drept aceea am trimes pre

îuda i pre Sila, cari i ei cu cu-

vântul vor vestî acesteai.
28. Pentruc s'au prut Sfântului

Duh i nou, c mai mult nici o
greutate s se pute preste voi, afar
de cele de nevoie, acestea:

29. A v îerî de cele jertfite ido-

lilor, i de sânge, i de sugrumat,
i de curvie; de care de v vei
pzi pre voi, bine vei face. Fii
sntoi.

30. Deci acetia slobozindu-se, au
venit la Antiohia, i adunând mul-
imea, au dat cartea;

31. i cetindu-o, s'au bucurat pen-

tru mângâiere.

20. Lev. 3, 17. 21. Fapt. 13, 15.

24. Fapt. 20. 50; Gal. î, 7.

31, Fapt. 13, 48.

32. i îuda i Sila, i ei proroci
fiind, prin cuvânt mult au mângâ-
leat pre frai i i-au întrit.

33. i fcând acolo câtvâ vreme,
s'au slobozit cu pace dela frai c-
tre apostoli.

34. Iar lui Sila i s'a prut sâ
rmâie acolo.

35. Iar Pavel i Varnava se z-
boviau în Antiohia, învând i
binevestind împreun i cu ali muli
cuvântul Domnului.

36. Iar tiup câtevâ zile a zis

Pavc! ctre Varnava: întorcându-ne,
s cercetm pre fraii notri prin

toate cetile, întru care am vestit

cuvântul Domnului, cum petrec.

37. i Varnava voiâ s iâ îm-
preun pre îoan, ce se chema
Marcu.

38. Iar Pavel ziceâ c pre cela

ce s'a desprit de ei din Pamhîia,
i n'a mers cu dânii la lucru, s
nu'l iâ împreun.

39. Drept aceea s'a fcut împere-
chiere între dânii cât s'au despr-
it ei unul de altul; i Varnavet lu-

ând pre Marcu, a mers cu corabiea
în Chipru;

40. Iar Pavel alegând pre Sila

s'a dus, dându-se darului lui Dum-
nezeu de ctre frai.

41. i trecea prin Siria i Chili-

chia, întrind bisericile.

CAP. 16.

Pavel în Macedonia Propoveduirea,

minunile i suferinele lui.

Jvi a sosit în Dervi i în Lisfra;

Yi iat, un ucenic oarecare er
acolo, anume Timotei, fiul unei mu-
ieri îudee credincioase; iar tatl lui,

Elin,

2. Care se mrturisiâ de fraii cei

cz erau în Listra i Iconia.

3. Pre acesta a voit Pavd s
mearg împreun cu el; i luân-
du'l 1-a tiat împrejur pre el pen-
tru Iudeii cei ce erau în locurile a-

celea; pentruc tiau toi pre tatl
lui c er Elin.

4. i cum treceau prin ceti, ie

dâ învtur s pzeasc dogmele
cele rânduite de apostoli i de b-
irânii cei din Ierusalim.

32. Fapt. 11, 27 si 13, 1.

38 Fapt. 13, 13.

16. 1- Fapt. 19. 22.

2, Fapt, 6, 3 i 10, 22.
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5. Deci bisericile se întriau cu
credina, i prisosiau cu numrul
în toate zilele.

6. i trecând prin Frlghia i prin

inutul Galatiei, fiind oprii de Sfân-
tul Duh a grî cuvântul în Asia.

7. Venind spre Misia, se ispitiau

a merge spre Vifinia; i nu i-a l-
sat pre ei Duhul.

8. i trecând Misia, s'au pogorît

în Trbada.
9. i vedenie noaptea^ s'a artat

lui Pevel: un brbat Machedonean
erâ stând, rugându'l pre el, i zi-

când: trecând în Machedonia, a-

jut-ne nou.
10. îar dac a vzut vedenia, în-

dat am cercat s ieim în Mache-
donia, socotind c ne chiam pre

noi Domnui s le binevesfim lor.

11. Drept aceea pornind dela Troa-
da, am mers drept ia Samotrachi,
i a doua zi la Neapoli;

12. i de acolo la Fiîippi, care
este cetatea cea dintâi a prei a-

cesieia a Machedoniei, colonie; i
eram într'aceast cetele petrecând
câievâ zile.

13. i în ziua sâmbeteîor am ie-

it afar din cetate lâng rîu, unde
se obinuiâ a îi rugciune; i e-
zând, grâiam femeilor celor ce se
adunaser.

14. i o femeie anume Lidis, care
vindea pânze mohorâte, din ceta-

tea Halirilor, cinstind pre Dumne-
zeu, ascult; creia Domnul au de-

schis inima ca s iâ aminte la cele

ce se griau de Pavel.

15. i dac s'a botezai ea i
casa ei, s'a rugat zicând: de m'ai
judecat pre mine a îi credincioas
Domnului, intrând în casa mea, r-
mânei. i ne-a silit pre noi.

16. i a fost când mergeam noi
la rugciune, oarecare siujnic a-

vând duh pitonicesc w-a întimpinaf
pre noi, care dobând mult d
stpânilor ei, vrjind:

17. Aceasta urmând lui Pavel i
nou, strig, zicând: aceti oameni
robii lui Dumnezeu celui de sus
sunt, cari vestesc vou calea mân-
tuirei.

18. i aceasfa fceâ în multe zile.

6. Fapt. 18, 23.

S. Fapt. 20, 6; 2 Cor. 2, 12; 2 Tim. 4, 13,

16. i. Iîm>, 28, 7;
17. Marcu 1, 24, 31.
1&- Marcu 16, 17,

Iar suprându-se Pavel i îniorcân-
du-se a zis duhului: poruncescu't
ie întru numele lui Iisus Hristos,

s iei dintr'însa. i a ieit înfr'a-

cel ceas.

1Q. i 'vzând stpânii ei, c s'a

dus ndejdea câtigului lor, prin-

zând pre Pavel i pre Sila, i-au dus
în târg la cei mai mari.

20. i ducându'i pre ei la voi-

vozi, au zis: aceti oameni turbur
cetatea noastr, Iudei fiind,

21. i vestesc obiceiuri care nu
este slobod nou a le prim!, nici a
le face, Romani fiind noi.

22. i s'a ridicat norodul asupra
lor; i voivozii rupSndu-le lor hai-

nele, au poruncit s'i bal cu to-

iege.

23. i multe lovituri dându-Ie lor,

i-au bgat în temni, poruncind
temnicerului prea bine s'i pzea-
sc pre ei;

24. Care porunc ca aceea lu-

ând, i-a pus pre ei în temnia cea
mai din lunfru, i picioarele lor

îe-a bgat în gros.

25. îar în miezul nopii Pavel i
Sila rugându-se, ludau pre Dum-
nezeu; i îi auz!au pre dânii cer
legai.

26. i fr de veste s'a fcut cu-
tremur mare, cât s'au cltit teme-
liile temniei; i numai decât s'au
deschis oale uile, i legturile
tuturor s'au dezlegat.

27. i deteptându-se temnicerul,

i vzând deschise uile temniei,
scoând sabiea, vreâ s se omoare,
socotind c au scpat cei legai.

28. Iar Pavel a strigat cu glas

mare, zicând: nimic ru s nu îi

faci ie; c toi suntem aici.

29. i cerând lumânare, a srit
în lunfru, i tremurând a czut
înaintea lui Pavel i a lui Sila,

30. i scoându'i pre ei afar, a

zis: domnilor! ce mi se cade s fac

ca s m mântuesc?
31. Iar ei au 2?s: crede întru Dom-

nui îisus Hrisios, i te vei mântuî,

tu i casa la.

32. i i-au grit lui cuvântul Dom-
nului, i tuturor celor din casa lui.

33. i îuându'i pre el într'acel

ceas al nopii, i-a splat de rane;

20. Fapt. 17, 6.

22. 2 Cor. 11, 25; Filip. 1, 30; 1 TC3S. 2, 2.

25. Fapt. 4, 31; 5, 41.

31. Ioan 3, 16.
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i s'a botezat el i ai lui toi în-

dat.
34. i ducându'i pre ei în casa

sa, le-a pus mas, i s'a bucurai
cu oal casa sa crezând întru

Dumnezeu.
35. i fcându-se ziu, au trimes

voevozii pre purttorii de toiege, zi-

când: slobozi pre oamenii aceia,

36. i a spus temnicerul cuvin-
tele acestea ctre Pavel, c au tri-

mes voevozii ca s v slobozi ji; a-

cum dar ieiji i mergei cu pace.

37. Iar Pavel a zis ctre ei: dup
ce ne-au btut pre noi înaintea no-
rodului fr de judecat, oameni PiO-

mani iiind, ne-au pus în temni,
i acum pre ascuns ne scot pre noi?C nu este aâ, ci s vie ei s ne
seoa.

38. i au vestit voivozilor purt-
torii de toiege graiurile acestea, i
s'au temut auzind c Romani sunt.

39. i venind s'au rugat lor, i
scoându'i îi poîtiau s ias din ce-

tate.

40. i ieind din temni, au in-

trat în casa Lidiei, i vzând pre
frai, i-au mângâiat pre ei i au ieit.

CAP. 17.

Turburarea din Tesaîonic din pricina

profoveduirei lui Pavel. El trece în

Veria i apoi în Atena. Cuvântarea lui

Pavel înaintea Areopagului.

i trecând prin Amfipoli i Apoîo-
nia, au venit în Tesaîonic, unde

era sinagoga Iudeilor;

2. i dup obiceiul su Pavel a
intrat la ei, i în trei sâmbele s'a

întrebat cu ei din scripturi.

3. Dovedind i artându-îe c se

cdeâ lui Hristos s ptimeasc i
s învieze din mori, i cum c a-

cesta este Hristos lisus, pre care

«u vestesc vou.
4. i unii dintr'înii au crezut i

s'au însoii cu Pavel i cu Sila, i
mulime mult din Elinii cei cucer-

nici i din femeile cele de frunte nu
puine.

5. Iar Iudeii cei necredincioi, um-
pîându-se de pism i luând lâng
€i pre nite oameni ri din cei proti

34. Luc. 5, 29, 39, Mat. 8, 34.

17. 1. 1 Tes. 2, 2.

3. Luc 24, 27, 45,
5. Rom. 16, 21.
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i fcând gloat, au întrâtat ceta-

tea, i nvlind asupra caset lui la-

son, cutau s'i scoat pre ei la

norod.
6. i neafiându'i pre ei, trgeau

pre iâson i pre unii din frai la

> mai marii cefei, strigând: c cei

ce au turburat toat lumea, acetia
i aicea au venit;

7. Pre cari i-a primit îason i a-

eetia toiîmprotiva rândueîeiorChe-
sarului fac, zicând c este alt îm-
prat lisus.

8. i au turburat pre norod i pre
mai marii cetei, cari auziau ace-
stea.

9. i luând multe deîa lason i
dda ceilali, i-au slobozit pre ei.

10. i fraii îndat noaptea au tri-

mes pfe Pavel i pre Sila la Veria;

cari mergând, au intrat în sinagoga
Iudeilor,

11. i acetia erau mai de bun
neam decât cei din Tesaîonic, cari

au primit cuvântul cu toat osâr-

dia, în toate zilele cercând scriptu-

rile de sunt acestea aâ.
12. Muli dar dintru dânii au cre-

zut i din femeiie Elinilor cele de
cinste, i din brbai nu puini.

13. i dac au îneles Iudeii cei

din Tesaîonic c i în Veria s'a ve-

stit de Pavel cuvântul lui Dumne-
zeu, au venit i acolo, turburând no-
roadele.

14. i îndat atunci fraii au tri-

mes pre Pavel s mearg spre mare
i au rmas Sila i Timotei acolo.

Î5. Iar cei cegrijiau s scape pre
Pavel, l-au dus pre el pân la A-
tena, i luând porunc ctre Sila i
Timotei, ca, cum mai curând s vie

la el; s'au dus.

16. Iar în Atena aiepiându'i pre

ei Pavel, se întrât întru dânsul
duhul lui, vzând cetatea plin de
idoli.

17. Drept aceea se întreb în si-

nagog cu Iudeii, i cu cei credin-

cioi, i în târg în toate zilele cu
cei ce se întâmplau.

18. Iar unii din filozofii Epicuri

i Stoici se priciau cu el. i unii

ziceau: oare ce voiete acest sm-
ntor de cuvinte s griasc? Iar

alii, se pare c de streini dumne-

6 Fac. 16, 20. Luc. 23, 2.

11. lez. 34, 12; Luc. 16, 29; Ioan 5, 39.

14, Fac. 16, 1. 16. 1 Tes. 3, 1.

18. t Cor. 4, 12.
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zei este vestitor; cci pre îisus i
învierea lui binevesteâ lor.

19. i prinzându'l pre dânsul, l-au

dus la' Ariopag, zicând: oare putem
a înelege ce este aceast înv-
tur nou, care de tine se griete?

20. Pentruc streine oarecare bagi
înauzurile noastre; drept aceea vo-
im s tim ce vor s fie acestea

21. (C Alinenii toi i cei streini

cari mergeau acolo, la nimic aiî nu
se zbovtau, îr numai a zice sau
a auzî cevâ nou).

22. i stând Pavel m mijlocul A-
rtopagului, a zis: brbai Atineni,

întru toate v vz pre voi ca i cum
ai fi mai cucernici.

23. Pentruc, trecând i privind

închinciunile voastre, am aîlat i
un jertfelnic, întru care era scris:

Necunoscutului Dumnezeu. Pre care
dar necunoscându'l voi îi cinstii,

pre acesta eu îl vestesc vou.
24. Dumnezeu care au fcut lumea

i toate cele ce sunt într'însa, ace-

sta fiind Domnul cerului i ai p-
mântului, nu în biserici fcute de
mâini îocueîe;

25. Nici de mâini omeneti se slu-

jete, având trebuin de cevâ, de
vreme ce el dl tuturor viea i su-

flare i toate;

26. i au fcut dintr'un sânge tot

neamul omenesc, s locuiasc pre-

ste oal faa pmântului, aezând
vremiie cele mai 'nainte rânduite i
hotarele locuinei lor;

27. Ca s caute pre Domnul ca

doar î-ar simi pre ei i l-ar afla,

mcar c nu este departe de fiecare

din noi;

28. Cci întru dânsul viem i ne
micm i suntem; precum i oare
cari din poeticii votri au zis: c
al lui i neam suntem.

29. Deci de vreme ce neamul lui

Dumnezeu suntem, nu suntem da-

tori a socoti cum c Dumnezeu este

asemenea aurului, sau argintului,

sau pietrei care este cioplitur a

meteugului i a gândului omului.
30. Deci anii netiinei acesteea

trecându'i cu vederea Dumnezeu,
acum poruncete tuturor oamenilor
pretutindenea s se pociasc;

31. Pentruc au pus ziu, întru

24. Fapt. 7, 46, 27. îs. 55, 6,
29. Is. 46, 5.

30. Fapt. 14, 16; Luc. 24; 47.
31. Rom. 14. io; Fapt. 3, 15.

care va s judece lumea întru drep-
tate prin brbatul pre care mai 'na-

inte l-au rânduit; dând credin tu-

turor, înviindu'l pre dânsul din mori.
32. Iar auzind de învierea mori-

lor, unii îi bteau joc, iar alii au
zis: te vom auzî iar pre tine pen-
tru aceasta.

33. i aâ Pavel a ieit din mi-
jlocul lor.

34. Iar oarecari brbai îipindu-se
de el, au crezut; între cari erâ i
Dionisie Âreopaghitul i o femeie
anume Damaris i alii împreun
cu dânii.

CAP. 18-

Pavel în Corint. Achila i Prischiia.

Cuvântarea lui Pavel. Crisp mai ma-
rele sinagogei vine la credin cu toat
casa lui. Vedenia lui Pavel. Proconsu-
lul Galion. Apolos, brbat cuvântre

i credincios.

Iar dup acestea ieind Pavel din
Atena, a venit la Corint;

2. i aflând pre oarecare Iudeu
anume Achila, de neam din Poni r

care de curând venise dela Italia

i pre Prischiia femeia lui; (pentru
c a îosi poruncit Claudie s ias
toi Iudeii din Roma); a venit la ei.

3. i pentruc erâ de un fel de
meteug cu ei, a rmas lâng dân-
ii i lucra; pentruc erau fctori
de corturi cu meteugul.

4. i se priciâ în sinagog în toate

sâmbetele i încredinâ i pre Iudei

i pre Elini.

5. îar dac s'au pogorît dela Ma-
chedonia Sila i Timotei, se cuprin-

sese de duhul Pavel, mrturisind Iu-

deilor c îisus este Hristos.

6. i stând ei împrotiv i hu-
lind, scuturându'i hainele a zis c-
tre dânii: sângele vostru asupra
capului vostru; curat sunt eu; de
acum Ia neamuri m voiu duce.

7. i mutându-se de acolo a ve-
nit la casa oarecâruia, anume Iust

care cinsfiâ pre Dumnezeu, a crui
cas erâ alturea cu sinagoga.

8. Iar Crisp mai marele sinago-
gei, a crezut în Domnul împreun
cu toat casa lui; i muli din Co-
rinteni auzind credeau i se botezau.

32. 1 Cor. 1, 23,

18. 2. Rom. 16, 3. 3. 1 Cor. 4, 12.

5. Fapte 17, 14, 15.

6, Fapte 13, 51; Mat. 10, 14.
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9. i au zis Domnul în vedenie
noaptea lui Pavel: nu te teme, ci

griete i nu tceâ:

10. C eu sunt cu tine i nimeni
nu se va ispiti asupra ta ca s'i
fac ru; pentruc norod mult este

mie în cetatea aceasîa.

11. i a ezut acoio un an i ase
luni, învând întru ei cuvântul lui

Dumnezeu,
12. i Galion fiind dregtor în A-

haia, s*au ridicat toi iudeii cu un
suflet asupra iui Pavel i î-au dus
pre el la divan,

13. Zicând: c aîar de lege ace-
sta îndeamn pre oameni s cin-

steasc pre Dumnezeu.
14. i vrând Pavei s deschiz

gura, a zis Galion ctre ludei: de
ar îi vre o nedreptate sau vre-o fap-

t rea, o Iudeilor, dup cuviin v'a
îi suferit pre voi;

15. Iar de vreme ce este între-

bare pentru cuvânt i pentru nume
i pentru legea voastr, ve(i cuta
voi; penlruc judector acestora eu
nu voiu s fiu.

16. i i-a gonit pre ei dda divan.

17. i apucând toi Elinii pre So-
stcn mai marele sinagogei, îl b-
leau înaintea divanului. i lui Ga-
lion nici o grije nu era de acestea.

15. îar Pavel, înc mai îngdu-
ind ziie multe, desprfindu-se deta
frai, a mers pre ap Ia Siria, i
împreun cu el Prischila i Achila;

care i-a tuns capul în Cheghrees,
peniruc aveâ fgduin.

19. i a sosit în Eîes i pre a-

ceia i-a lsat acolo; iar el intrând

în sinagog, se întreba cu Iudeii.

20. i rugându'l ei ca s rmâe
Ia dânii mai muitî? vreme, n'a voit;

21. Ci s'a desprit dela ei, zicând

:

mi se cade cu adevrat ca prazni-

cul cel ce vine s'liac în Ierusalim,

i iar m voiu întoarce la voi,

de va voî Dumnezeu. i a purces
dela Efes.

22. i pogorându-se în Chesaria,

suindu-se i închinându-se adun-
rei, s'a pogorît la Antiohia.

23. i fcând acolo câfvâ vreme,

9. 1 Cot. 2, 4.

10. Is. 41, 10; Ioan 10, 16.

15. Mat. 27, 24; Ioan 18, 31.

17. 1 Cor. 1, 1.

18. Fapt. 21, 24; Num. 6, 9, 18.

21. 1 Cor. 4. 19; Evt. 6, 3; Iac. 4, 15.

s'a dus, trecând de rând prin inu-
tul Galaiiei i prin Frighia, întrind
pre toi ucenicii.

24. îar un iudeu oarecare anume
Apolos, Alexandrean de neam, br-
bat meter Ia cuvânt, a venit în E-
îes, puternic fiind întru scripturi

25. Acesta erâ învat în calea
Domnului, i fierbând cu duhul, gr-
iâ i înv cu deadinsui cele ce
sunt pentru Domnul, tiind numai
botezul Iui Ioan.

26. Acesta a început a grî cu
îndrznial în sinagog; i auzhv
du'l pre el Achila i Prischila, l-au

luat i mai cu amruntul, îi au spus
lui calea lui Dumnezeu.

27. i vrând el s treac în A-
haia, îndemnându-se fraii au scris

ucenicilor s'l primiasc pre el, care

mergând acolo, mult a ajutat cu da-
rul celor ce crezuser.

28. Pentruc tare înfrunt pre Iu-

dei înaintea norodului, ar.lându-le

din scripturi c Iisus este Hristos.

CAP. 19.
Pavel fropoveduete în Efes, boteaz i
svârete multe vindecri minunate,

Dirnitrie Argintarul ridic poporul
asupra lui Pavel.

Ri a fost când erâ Apolos în Co-

i
rinî, Pavel trecând prin prile

ceîc ds sus a venit în Efes, i a-

îlând pre osrecari ucenici,

2. A zis ctre ei: luat-ai Duh Sfânt
dup ce ai crezut? Iar ei au zis

ctre dânsul: înc nici de este Duh
Sfânt am auzit.

3. i a zis ctre ei: dar în cev'ai
botezat? Iar ei au zis: în botezul

lui Ioan.

4. Iar Pavel a zis: Ioan a bote-

zat botezul pocinei, zicând noro-
dului, s creaz întru cela ce vine
dup dânsul, adec întru Hristos

Iisus.

5. i auzind, s'au botezat înlru

numele Domnului Iisus.

6. i punându-i Pavel mâinile
preste ei, au venit Duhul Sfânt pre-

ste dânii; i gri.au în limbi, i pro-

rociau.

7. i erau de toi brbai, ca la

doisprezece.

24. 1 Cor. 1, 12. 28. Fapt. 9, 22.

19, 1. Fapt. 18, 19. 24.

2. Fapt. 10, 44; Ioan 7, 39.

4. Mat. 3, 11. 6. Fapt. 6,6. i 2, 4.
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8. i el intrând în sinagog, cu
J

îndrzneal griâ în trei luni, în-
j

trebându-se i adeverind cele de
împria lui Dumnezeu.

9. Iar de vreme ce unii se îm-
pietreau i nu ascultau, grind de
ru calea înaintea norodului, Pavel
deprtându-se dela ei, a osebit pre

ucenici, în oale zilele pricindu-se
în coala unui Tiran

10. i aceasta s'a fcut în doi

ani; cât toi cei ce locuiau în Asia
au auzit cuvântul Domnului lisus,

i Iudeii i Elinii.

îl. i puteri nu mici fceâ Dum-
nezeu prin mâinile iui Pavel;

12. Cât i preste cei ce erau bol-

navi se aduceau de pre trupul lui

mhrmi sau tergtoare, i se de-

prtau dela ei boalele, i duhurile
cele rele ieau dintr'înii.

13. i s'au ispitit oarecari din

Iudeii cei ce încunjurau furtori, a
chem presie cei ce aveau duhurile
cele rele, numele Domnului lisus,

zicând: jurmu-v pre voi cu lisus

pre care Pavel propoveduete.
14. i erau apte leciori ai Iui

Scheva, Iudeului, arhiereului, cari

fceau aceasta.

15. i rspunzând duhul cei ru
a zis: pre lisus cunosc, i pre Pa-
vel tiu; dar voi cine suntei?

16. i srind asupra lor omul în-

tru care erâ duhul cel ru, i biru-

indu'i pre ei, s'a întrit asupra lor,

cât goli i rnii au fugit din casa
aceea.

17. i aceasta s'a {Scut tiut Ia

toi Iudeii i Elinii cei ce locuiau

în Efes; i a czut fric preste toi
aceia, i se mrea numele Domnu-
lui lisus.

18. i muli din cei ce crezuser
veneau de se mrturiseau, i ve-

steau faptele lor.

19. i muli din cei ce fcuse vr-
jile aducând crile, le ardeau îna-

intea tuturor; i au socotit preurile
lor, i au aflat cincizeci de mii de
argini.

20. Aâ cu trie cuvântul Dom-
nului cretea i se întreâ.

21. i dac s'au svârit acestea,

a pus Pavel cu duhul, ca trecând
prin Machedonia i Ahaia, s mesr-

8. Fapt, 14, 3. 17. Fapt. 5, 5, 11.

20. Fapt. 6, 7; 12, 24.

21. Fapt. 18, 21 i 20, 22.

g în Ierusalim, zicând c dup ce
voiu fi acolo, trebue i Roma s o
vz.

22. i trimiând la Machedonia
doi din cei ce slujeau lui, pre Ti-

motei i pre Erast; el a rmas câ-

tvâ vreme în Asia.

23. i s'a fcut în vremea aceea
turburâre nu puin pentru calea
Domnului.

24. Pentruc un argintar oarecare
anume Dimitrie, fcând biserici de
argint Artemidei, dâ meterilor lu-

cru nu puin;
25. Pre cari adunându'i i pre cei

ce erau lucrtori de unele ca ace-

stea, a zis: brbailor, tii c din-

tr'acest lucru este câtigul nostru.
26. i vedei i auzii, c nu nu-

mai în Efes, ci mai în toat Asia,
Pavel acesta mult norod învând
a mutat, zicând, c nu sunt dum-
nezei cei ce de mâini se fac;

27. i nu numai aceast parte a
noastr se prirrtefduefe a venî spre
defimare; ci i biserica dumneze-
oaei celei mari Artemidei, întru ni-

mic a se socoti, ba înc s se sur-

pe i mrimea ei, pre care toat
Asia i lumea o cinstete.

28. i auzind i umplându-se de
mânie strigau, zicând: mare esteÂr-
temida Efeseniiorl

29. i s'a umplut toat cetatea
de turburâre; i s'au pornit toi în-

tr'un suflet la privelite, rpind îm-
preun i pre Gaie i pre Aristarh,

Machedonenii, soiile lui Pavel.

30. Iar Pavel vrând s intre în

norod, nu l-au lsat pre el ucenicii.

31. înc i unii din mai marii A-
siei, fiind lui prieteni, trimeând la

dânsul, îl rugau s nu se deâ pre
sine în privelite.

32. Deci alii strigau alfeevâ; pen-
truc erâ adunarea turburat, i cei

mai muli nu tiau pentru ce s'au
adunat.

33. Iar din norod au scos înainte

pre Alexandru, puindu'l pre el îna-

inte Iudeii. Iar Alexandru fcând cu
mâna, vreâ s rspunz norodului.

34. Iar cunoscând c este Iudeu,

un glas s'a fcut de ctre toi, care
ca vre-o dou ceasuri strig: mare
este Artemida Efeseniiorl

35. Iar logoftul potolind norodul,
a zis: brbai Efeseni, cine este o-

22. Rom. 16, 23. 23. 2 Cor. I, 8.

24. Fapt. 16, 16. 29. 2 Coc. 1, 8.
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mul acela care nu tie c cetatea

Efesenilor este purttoare de grija

bisericei Artemidei, dumnezeoaei cei

mari i a chipului ei?

36. Deci fr de îndoial fiind a-

cesfea, se cuvine voi s v astâm-
prai, i nimic cu obrznicie s nu
facei.

37. C ai adus pre brbaii ace-

tia, nici îuri de cele sfinte fiind,

nici hulind pre dumnezeoaea voa-
str.

33. Iar de are Dimifrie i cei îm-
preun cu el meteri, ctre cineva
cuvânt, judectori sunt i dreg-
tori; pârasc-se unul pre altul.

39. Iar dac pentru alfeevâ cer-

cai, în adunarea cea legiuit se va
deslegâ.

40. Penfruc ne primejduim s ne
vinuim de zarv pe ziua de astzi,
fiindc nici o pricin nu este pen-
tru care am puteâ s dm seam
de turburarea aceasta.

41. i aceasta zicând, a slobozit

adunarea»

CAP. 20.
Cltoria lui Pavel prin Machedonia i-

Grecia în Asia. El învie pre Eutih în

Troada. Dâ sfaturi pstoreti la Milet

preoilor din Efes,

ar dup ce a încetat gâlceava, che-

mând Pavel pre ucenici, iînchi-
nându-se lor, a ieit s mearg în

Machedonia.
2. i trecând prin prile acelea,

i mângâindu'i pre ei cu cuvinte
multe, a venit !n Elada.

3. i fcând acolo trei luni, fiindc
s'a fcut vicleug asupra lui despre
ludei, vrând el s se suie în Siria,

s'a fcut socoteal s se întoarc
prin Machedonia.

4. i mergeâ împreun cu el pân
la Asia Sosipatru Verianuî; i din

Tesaîonicheni, Âristarh i Secund;
i Gaie Dervianul i Timotei; iar

din Asia, Tihic i Trofim.

5. Acetia mergând înainte ne-au
ateptai pre noi în Troada.

6. Iar noi, dup zilele azimelor,

am mers pre ap dela Filipi, i în

cinci zile am venit ia ei înTFoada;
unde am zbovit apte zile.

36. Fapt. 21, 5.

20. I- l Tim. l, 3.

4. Fapt. 17, 10; Rom 16, 21, 23; Efes. 6,

21 ; 2 Tim. 4, 20. 6. Eire 12, 15.

7. Iar întru una din simbete, a-

dunai fiind ucenicii s frâng pâi-
ne, Pavel vorbeâ cu dânii, vrând
s purcead a doua zi; i a lungit

cuvântul pân la miezui nopei.
8. i erau fclii multe în foior

sus, unde erau adunai.
9. i ezând un tinerei anume

Eutih înfr'o fereastr, cuprins fiind

de somn greu; vorbind Pavel de
multe, plecându-52 de somn, a c-
zut jos din casa de sus cea din
rândul al treilea i i-au luat mort.

10. îar Pavel pogorându-se, a c-
zut preste el, i îmbrâjiindu'l a zis:

nu v turburai, c sufletul lui în-

tr'însuî este.

11. i suindu-se i frângând pâi-

ne, i mâncând i mult vorbind cu
ei pân la ziu, aa a ieit.

12. Iar pre copil i-a adus viu,

i s'au mângâiat nu puin.
13. Iar noi venind la corabie, am

mers îa Ason, de acolo vrând ca

s lum pre Pavel, pentruc aa
crâ rânduit, vrând el s mearg pre
uscat, pedestru.

14. i dac s'a întâlnit cu noi la

Ason, iuându'î pre el, am venit la

Miiilinl.

15. i de acolo înnolâr.d cu co-

rabia, a doua zi am sosit în preaj-

ma Hiului; i în cealalt zi am a-

juns în Samos, i rrnâind în Tron-
ghilion, a doua zi am venit îa Milet,

16. Pentruc a socotit Pavel s
treac Efesul, ca s nu i se fac
lui s zboveasc în Asia; c se
grbiâ de ar puteâ în ziua prazni-

cului a cincizeci de zile s fie în

Ierusalim.

17. i din Milet trimiând în Efes,

a chemat pre presviterii bisericei.

Î8. t dac au venit la el, a zis

lor: voi tii din ziua cea dintâiu

înîru care am intrat în Asia, cum
am fost cu voi în toat vremea.

19. Slujind Domnului cu toat
smerenia i cu multe lacrmi i
ispite, care mi s'au întâmplat mie
întru vicleugurile Iudeilor.

20. Cum nimic n'am tcut din

cele de folos, s nu v vestesc

vou i s v înv pre voi înain-

tea norodului, i prin case.

21. Mrturisind i Iudeilor i Elini-

lor pocina cea ctre Dumnezeu,

7. Fapt 2, 42, 46. 16. Fapt. 19, 21.

21, Luc. 24, 47.
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i credin|a cea întru Domnul no-
stru Iisus Hristos.

22. i acum iat, eu legal fiind

cu Duhul, merg în Ierusalim, ne-

tiind cele ce mi se vor întâmpl
mie întru el;

23. Fr numai c Duhul cel Sfânt
prin ceti mrturisete, zicând c
legturi i necazuri pre mine m
ateapt.

24. Ci nici de una nu bag. seam,
nici am sufletul meu cinstit mie,

îr numai ca s svâresc aler-

garea mea cu bucurie, i slujba

care am luat dela Domnul Iisus. a

mrturisi evangheîiea Darului lui

Dumnezeu.
25. i acum, iat, eu tiu c nu

vei mai vedea faa mea voi loji,

pre la carii am trecut propovduind
împriea lui Dumnezeu.

26. Pentru aceea mrturisesc vou
în ziua de astzi, c curat sunt eu
de sângele tuturor.

27. Pcntruca nu m'am ferit ca s
nu v vestesc vou tot sftui îui

Dumnezeu.
28. Drept aceea, luai aminte de

voi i de toat turma, întru care Du-
hul Sfânt v'au pus pe voi episcopi,

ca s pstorii biserica iui Dum-
nezeu, care o au câtigat cu sân-
gele su.

29. C eu tiu aceasta, c dup
ducerea mea vor intrâ lupi grei în-

tru voi, cari nu vor cru turma.
30. i dintru voi îni-v se vor

sculâ brbai, grind îndrtnicii,
ca s trag pre ucenici dup dânii.

31. Pentru acees priveghiai adu-
cându v aminte, c trei ani noap-
tea i ziua n'am încetat cu lacrmi
înv|ând pre unul fiecare din voi.

32. i acum v încredinez pre
voi, frailor, lui Dumnezeu i cu-

vântului Darului îui, care poate s
v zidiasc, i sv deâ vou mo-
tenire între toi cei sfinii.

33. Argintul sau aurul sau haina;
nici a unuia n'am poftit.

34. Singuri voi îii, c trebuin-
elor mele i celora ce sunt cu mine,
au slujit mâinile acestea.

35. Toate am artat vou, c aâ
ostenindu-v se cade s ajutai ce-

lor slabi, aducându-v aminte de

23, Fapt. 21, 4. 24. Fapt. 21, 13.

26. Fapt. 18, 6. 28. i Petr. 5, 2.

31. Evr. 13, 17. 32. Fapt. 14, 3.

34. Fapt. 18, 3.

cuvântul Domnului Iisus, c el au
zis: mai fericit este a dâ decât a

luâ.

3G. i acestea zicând, plecându'i
genunchele sale, împreun cu toi
cu ei s'au rugat.

37. i mult plângere a fost tu-

turor, i czând pre grumazii Iul

Pavel, îl srutau pre el.

38. Cuprinzându'i jale mai vârtos
pentru cuvântul care a fost zis, c'
nu vor mai vedeâ faa îui. i îi pe-

treceau pre el la corabie.

CAP. 21.
Cltoria lui Pavel la Chesaria Pale-

stinei. Agav îi prevestete c& are s
sufere în Ierusalim. Sftui dat lui

Pavel de lacov. Iudeii se ridic asu-

pra lui în Ierusalim; el e scpai e-
cpitanul otii.

XI a fost, dup ce am purces noi,

Tdcsprindu-ne de ei, mergând
drept am venit la Con, i a doua
zi la Rodos, i de acolo la Paiara;

2. i aflând corabie trecând la

Finichia, suindu-ne într'însa, arn

purces.

3. i ivindu-ne Ia Chipru, i l-
j
sându'î pre el în stânga, mergeam
la Siria, i ne-am pogorît în Tir;

i penkuc acolo erâ corabia a de-

scrcâ povara.
4. i aflând ucenici, am rmas

acoio apte zile, cari ziceau lui

Pave! prin Duhul, s nu se suie la

Ierusalim.

5. i când a fost nou de am
împlinit zilele ieind mergeam; pe-

Irecându-ne pre noi toi împreun
cu femei i cu copii, pân afar
din cetate; i plecând genunchele
pre rmure. am tcut rugciune.

5. i închinându-ne unii altora,

am intrat în corabie; iar aceia s'au
întors la ale sale.

7. Iar noi calea pre ap svâr-
ind dela Tir, am venit la Ptole-

maida, i închinându-ne frailor, am
rmas o zi la ei.

8. Iar a doua zi ieind noi, cei

ce eram cu Pavel, am venit în Che-
saria; i intrând în casa lui Filip

evanghelistul, care erâ din cei ap-
te, am rmas la el.

36. Fapt. 21, 5, 38,

21. 4. Fat>t. 20, 23. 5. Fapt. 20, 36.

8. Fapt.*6, 8. 9. Ioil 2, 25.
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9. i acesta avea palru fete fe-

cioare, prorocie.
10. i zbovind u-ne noi acoiO I

multe zile, s'a pogorît din îudeea
oarecare proroc, anume Agav.

11. i viind ctre noi, i luând
brâul lui Pavel i iegându'i mâi-
nile i picioarele, a zis: acestea
zice Duhul Sfânt: pre brbatul al

cruia este brâul acesta, aa îi vor
lega în Ierusalim Iudeii, i îl vor
dâ în mâinile neamurilor.

12. i dac am auzit acestea, îi

rugam noi i cei de loc de acoîo,

ca s nu st; suie el în Ierusalim,

13. i a rspuns Pavel: ce fecei
de plângei i îmi întristai inima?C eu nu numai a fi legat, ci i a
inuri în ierusalim gata sunt pentru
numele Domnului lisus.

14. i nepulând noi pleca pre el,

am încetai, zicând: voea Domnului
s fie

15. iar dup zilele acestea, g-
tindu-ne, ne suiam în Ierusalim.

16. i au venit împreun cu noi
i din ucenicii dela Chesariea. adu-
când cu sine pre oarecare Mnason,
Chiprian, vechiu ucenic, la care s
ne solluim.

17. i sosind noi în Ierusalim,

cu bucurie ne-au primit pre noi
fraii.

18. îar a doua zi a intrat Pavel
împreun cu noi ctre lacov; i
foi btrânii au venit.

19. i închinându-se lor, spuneâ
câte una pe rând cele ce au fcut
Dumnezeu întru neamuri prin slujba
Iui.

20. i ei auzind, sîâvJau pre Dom-
nul, i an zis lui: vezi trate, câte

mii de ludei sunt carii au crezut;

i toi sunt râvnitori legei;

21. i au înfeles pentru tine, c
învei desprire dels Moisî pre toi
ludei cei dintre neamuri, zicând s
nu'i taie împrejur pre fiii lor, nici

dup obiceiuri s umble.
22. Ce dar este? Cu adevrat tre-

buie mulime s se adune; c vor
auzi c ai venit.

23. Deci aceasta f, care îi zi-

cem ie: sunt la noi patru brbai,
cari au fgduin întru sine;

24. Pre acetia luându'i, cure-
te-te împreun cu ei, i cheltuete

10. Fapt. 11. 28. 13. Rom 8, 36.

14. Luc. 22, 42. 19. Fapt. 20, 24.

pentru ei, ca* s'i raz capul; i
vor cunoate toi, c din cele ce
au îneles pentru tine, nimic nu este;

ci umbli i tu pzind legea.

25. Iar pentru neamurile care au
crezut, noi am trimis, judecând ni-

mic de acest fel s pzeasc ei,

fr numai s se fereasc ei de ce
este jertfit idolilor, i de sânge i
de sugrumai i de curvie.

26. Atunci Pavel luând pre br-
baii aceia, a doua zi curindu-se
cu ei, a intrat în biseric, vestind

plinirea zilelor cureniei, pân ce

s'a adus pentru unul fiecare din ei

jertf.

27 i când era s se împlineasc
apte zile, Iudeii cei din Asia, v-
zând pre el în biseric, au întârâ-

lat tot norodul i i-au pus mâinile

pre el.

28. Strigând: brbaji israilfenî, a-

jutai; acesta este ornui careîmpro-
tiva norodului i a legei i a locu-

lui acestuia, pre toi pretutindenea

înva; înc i Elini a bgat în bi-

seric, i a spurcat 2 cest sfânt loc.

29. C vzuser pre Trofim Efe-

seanul în cetate împreun cu el,

pre care socoteau c l-a bgat Pa-
vel în biseric;

30. i s'a pornii toat cetatea, i
a alergat norodul; i prinzând pre

Pavel, îl trgeau afar din biseric;

i îndat s'au închis uile.

3Î. i cutând ei s'l omoare pre

el, a venit veste la cpitanul oastei,

cum c s'a turburat tot Ierusalimul.

32. Care îndat luând ostai i
utai, a alergat asupra lor; iar ei

vzând pre cpitanul i pre ostai,

au încetat a bate pre Pavel.

33. i apropiindu-se cpitanul, l-a

apucat pre eî, i a poruncii s'l lege

cu dou lanuri; i întreb cine este

i ce a fcut.
34. i alii altceva strigau întru

norod; i nepulând s îneleag a-

devrul pentru gâlceava, a poruncit

sal duc pre el la tabr.
35. i când a ajuns la trepte, s'a

întâmplat de se purtâ el de ostai,
pentru sila norodului.

36. Pentruc mergea dup el mul-

24, Fapt. 18, 18. Numec. 6, 21.

25. Fapt. 15, 20, 29
20, Numer. 6. 13 sq. 27. Fapt. 24, 13.

28. Fapt. 19, 26 i 24, 5.

29. Fapt. 20, 4; 2 Tim. 4, 20.

30. Fapt. 26, 21.

33. Fapt. 20, 23 l 21, îl.
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imea norodului, strigând: ia'! pre el.

37. i vrând sa'! bage în tabr,
Pavel a zis cpitanului: de este slo-

bod mie a zicecevâ ctre line? iar

el a zis: elinete iii?
38. Oare nu eli iu Eghipfeanul,

ceia ce mai înainte de zilele ace-
siea le-ai ridicai asupra, i ai scos
în puslie pre cele pairu mii de br-
bai sicari?

39. i a zis Pavei: eu suni om
Iudeu din Tarsul Chiîichiei, cet-
ean al unei ceti, care nu este ne-
însemnat; i te rog pre tine, d'rni
voie s gresc ctre norod.

40. i dându'i voie el, Pavel stând
pre trepte, a fcut cu mâna noro-
dului. i mult tcere icându-se,
a grit în limba evreeasc, zicând:

CAP. 22.

Aprarea lui Pavel. Chemarea sa i tri-

miterea sa la propoveduire. Ca cet-
ean roman cere a nu fi btut.

Brbai frafi i prini, auzii a-

cum rspunsul meu cel clrevoi.
2. i auzind ei c în limba e-

vreeasc grete ior, mai multa i-
cere au dai, i a zis:

3. Eu sunt brbal Iudeu, nscut
în Tarsul Chiîichiei i crescut în

cetatea aceasta lâng picioarele iui

Gamaiiii, învat pre amruntul le-

gea printeasc, râvnitor fiind iui

Dumnezeu, precum voi suntei a-

stzi.
4. Care aceast cale o am gonit

pân la moarte, legând i dând la

temnie brbai i muieri.

5. Precum i arhiereul mrturise-
te de mine, i toat btrânirnea;
dela cari i cri luând ctre frai,

la Damasc mergeam, ca i pre cei

ce erau acolo s'i aduc legai în
Ierusalim, ca s se pedepseasc.

6. i a fost când mergeam eu im apropiam de Damasc, întru a-

miazzi, fr de veste din cer a str-
lucit împrejurul meu lumin mult.

7. i am czut la pmânt, i am
auzii glas zicându'mi: Savle, Savle,

ce m goneli?
8. Iar eu am rspuns: cine eli

Doamne? i au zis ctre mine: eu

39. Fapt 9, 11.

40. Fapt 12, 17 i 13, 16 i 19, 33.

22. 3. Fapt. 5, 34. 4 Fapt. 9, 2, sq.

7. Fapt. flp. 25, U, 15.

suni lisus Nazarineanul, pre care
lu goneti.

9. Iar cei ce erau împreun cu
mine lumina o au vzut, i s'au în-

fricoat; iar glasui celui ce griâ
mie nu l-au duzii.

10.i am zis: cevoiu face Doam-
ne? Iar Domnul au zis ctre mine:
sculându-te mergi în Damasc, i a-

colo se va gri ie pentru foaie cele

ce s'au rânduit ie s le faci.

11. i fiindc nu vedeam de sla-

va luminei aceleea, ducându-m de
mân de cei ce erau împreun cu
mine, am venit în Damasc.

12. Iar oarecare Anania, brbat
bine credincios dup lege, mrtu-
risit de toi Iudeii cari iocuesc în

Damasc,
13. Venind la mine, i stând îna-

inte, a zis mie: Savle frate, vezi ia-

r. i eu în ceasul acela am c-
ulal la ei.

14. iar el a zis: Dumnezeul p-
rinilor notri te-au ales pre tine,

ca s cunoti voea lui, i s vezi

pre cel Drept, i s auzi glas din

gura iui.

15. Cci vei fi lui mrturie ctre
toi oamenii de cele ce ai vzul i
ai auzit.

16. i acum ce zboveti? Scu«
lându-te boleaz-te, i îi spal p-
catele tale, chemând numele Dom-
nului.

17. i a fost mie, când m'am în-

tors în Ierusalim i m rugam în

biseric, m'am fcui întru uimire;

18. i l-am vzul pre el zicând
mie: grbete i iei curând din Ie-

rusalim, c nu vor primi mrturiea
la cea pentru mine.

19. i am zis: Doamne, ei tiu c
eu puneam în temnie i bteam la

sinagoguri pre cei <e credeau întru

tine;

20. i când se vrsa sângele lui

Slefan mucenicului tu, i eu eram
de fa, i m învoiam la moartea
lui, pzind hainele celor ce îl omo-
rau pre el.

21. i au zis ctre mine: mergi, c
eu la neamuri departe le voiu tri-

mite.

22. i l-au ascultat pre el pân
la cuvânful acesla, i au ridicat gta-

9. Fap. Hp. 9, 7. 14. Gal. 1, 15.

15. Fapt. 26, 16. 77. Fapt. 9, 26.

21. Fapt. 9, 15 si Îs, 2.

22. Fapt. 21, 36".
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sul lor, zicând: ia'l de pre pmânt
pre unul ca acesta, c nu se cade
el s triasc.

23. i strigând ei, i aruncând
hainele, i praf aruncând în vz-
duh,

24. A poruncit cpitanul s'l duc
pre el în tabr, zicând cu btaie
s se certe el, ca s cunoasc pen-
tru care pricin strigau aâ asupra
lui.

25. Iar fiindc prea îl strângeau
pre el cu curelele, a zis Pavel ctre
sutaul cel ce sta de fa: oare este

slobod vou a bate om Roman i
nejudecat?

26. i auzind sutaul, mergând
a spus cpitanului, zicând: caut
cc vei s faci, c omul acesta este

Roman.
27. i venind cpitanul, a zis Iui:

spune mie, de eti tu Roman? Iar

eî a zis: aâ.
28. l a rspuns cpitanul: eu cu

mult! cheltuial am câtigat cete-
niea aceasta. Iar Pavel a zis: iar

eiî sunt i nscut.
29. Deci îndat s'au depnat de

îa el cei ce voiau s'l bat; i c-
pitanul s'a înfricoa! dup ce a în-

eles e este Roman,, i câci îl le-

gase pre el.

30. i a doua zi vrând s cunoa-
sc adevrul pentru ce se pârte
de Iudei, l-a slobozit pre ei din le-

gturi, i a poruncit s vie Arhie-

reii i toata, adunarea lor, i adu-
când pre Pavel, l-a pus în mijio-

cul lor.

CAP. 23.

Pavel vorbind adunrci este plmuit.
Rspunsul su ctre arhiereu. Provoa-

c împerechere în adunare. Vicleugul
Iudeilor împroiiva lui Pavel dat pre

fa. Trimiterea lui în Chesaria.

i cutând Pavel spre adunare, a

zis: brbai frai, eu cu toat ti-

ina bun am vieuit înaintea iui

Dumnezeu pân în ziua aceasta.

2. Iar arhiereul Anania a porun-
cit celor ce'i stau lui înainte s'l bat
preste gur.

3. Atunci Pavel a zis ctre eî:

bate-te-ar Dumnezeu, perete vruit;

25. Fapt. 16, 37.

23. 1. Fapt. 24, 16.

i tu ezi judecându-m dup lege,
i împrofiva legei porunceti s m
bat?

4. Iar cei ce stau înainte, au zis:
dar pre arhiereul lui Dumnezeu ble-
stemi?

5. Iar Pavel a zis: n'am tiut fra-

ilor, ca est? arhiereu; c scris este:

pre mai marele norodului tu, s
nu'l greti de ru.

6. Deci cunoscând Pavel c o
parte este Saduchei, iar alta Fari-

sei, a strigat întru adunare: brbai
frai, eu sunt Fariseu, fecior de Fa-
riseu; pentru ndejdea i învierea

morilor eu m judec.

7. i aceasta el grind, s'a fcut
neunire între Farisei i între Sadu-
chei; i s'a îrnperechiaf mulimea.

8. Penlruc Saducheii zic c nu
este înviere, nici înger, nici duh; iar

Fariseii le mrturisesc amândou.
9. i s'a fcut strigare mare; i

sculându-se Crturarii din partea Fa-
riseilor, se priciau, zicând: nici un
ru nu afim în omul acesta; iar

de a grit lui duh sau înger, s nu
ne îrnprotivim lui Dumnezeu.

10. i mult gâlceavfcându-se,
femându-se cpitanul ca s nu sfâ-

ie ei pre Pavel, a poruncit ostai-
lor s se pogoare i s'l rpeasc
pre eî din mijlocul lor, i s'l duc
în tabr.

11. Iar în noaptea ce venise stan-

dul Domnul înainte, au zis: îndrs-
nete Pavel, c precum ai mrturi-
sit' de mine în Ierusalim, aâ ie se
cade i în Roma s mrturiseti.

12. Iar dup ce s'a fcut ziu, a-

dunându-se oarecari Iudei, s'au a-

nafematisit pre ei, zicând:- nici s
mnânce, nici s beâ pân nu vor
omorî pre Pavel.

13. i erau mai muli de patru-

zeci cei ce fcuser jurmântul a-

cesla.

Î4. Car; mergând la Arhierei i la

btrâni au zis: cu anatema ne-am
anatematisit pre noi îni-ne, nimic
s nu gusim pân nu vom omorî
pre Pavel.

15. Acum dar vot artai cpita-
nului împreun cu adunarea c mâi-
ne s'i pogoare pre el la voi, ca i
cum ai vreâ s cercai mai pre a-

5. Eire 22, 28; 2 Pete. 2, 10; Iud.V. 8.

6. Fapt. 26, 5. 8. Mat. 22, 23.

9. Fapt. 25, 25 i 5, 39.

11. Fapt. 19, 21.
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mruntul cele ce sunt peniru el; iar

noi, mai 'nainte de ce se va epro-
piâ el, gala suntem s'l omorîm
pre el.

16. i auzind feciorul surorei lui

Pavel vicleugul, mergând i intrând

în tabr, a spus lui Pavel.

17. i chemând Pavel pre unul
din utai, a zis: pre tinerelul ace-

sta du'l îa cpitanul, penlruc are

oarece s spue lui.

18. Deci acela iuându'l pre el, 1-a

dus ia cpitanul, i a zis: Pavel cel

legat chemându m pre rnines'a ru-

gat pentru acest tinerel s'l aduc
la tine, c are oarece s'ji spue fie.

19. Iar cpitanul Iuându'l de mân
i ducându-se în laturi, 1-a întrebat:

ce este care ai s'mi spui mie?
20. i a zis: c Iudeii s'au vor-

bit s se roage fie ca mâine s po-
gori pre Pavel îa adunare, ca i cum
ar vreâ cevâ mai pre amruntul s
întrebe pentru el.

21. Deci tu s nu'i asculi pre ei,

pentruc îi pândesc pre ei brbai
mai muli de patruzeci, cari s'au a-

naiernarisil pre ei'i, nici s m-
nânce nici s bea pân nu vor o-

morî pre ei; i acum gaia sunt, a-

teplând cea dela tine fgduin.
22. Deci cpitanul a slobozii pre

tinerelul, poruncind ca nimSrui s
nu spue c acestea ai artat ctre
mine.

23. i chemând pre doi utai a
zis: glifi dela al treilea ceas din

noapte dou sute de ostai, ca s
mearg pân la Chesarla i ci-
refi apiezeci i iuslai dou suie.

24. i dobitoace s aducei ca
puind pre Pavel s'l scape câîre Fi-

lix, domnul.
25. Scriind carte care cuprinde

înlr'acest chip:

26. Ciaudie Lisie, lui Filix prea
puternicului domn. s se bucure.

27. Pre acest brbat, fiind prins
de iudei, i vrând s se omoare de
dânii, mergând eu cu oaste, l-am
scos, înelegând c este Roman.

28. i vrând s îneleg pricina

pentru care îl pârsc pre el, l-am
pogorît ia adunarea lor.

29. Pre care l-am aflai pârându-
se pentru întrebrile legei lor; iar

nici o vin vrednic de moarte sau
de legtur i având.

27. Fapt. 21, 13; 22, 25.
28. Fapt. 22, 30.

23-24

30. i veslindu-mi-se mie cum c
va s fie vicieug asupra brbatu-
lui acestuia despre Iudei, dinlr'acel

ceas S-am trimis la tine, poruncind
i pârâilor s spue cele ce au a-

supra lui înaintea ta. Fii sntos.
31. Deci ostaii, dup cum li se

poruncise lor, luând pre Pavel, l-au

adus noaplea îa Anfipafrida.

32. Iar a doua zi isând pre c-
lrei s mearg cu el, s'au înlors

în tabr;
33. Cari intrând în Chesaria t

dând domnului cartea, au pus i pre
Pavel înaintea lui.

34. i celind domnul i înlrebân-

du'i din ce inut este, i înelegând
c este dela Chilichia,

35. Â zis: le voiu auzî pre fine

când i pârâii ti vor veni. i a
poruncii ca s se pzeasc el în

divanul lui Irod.

CAP. 24.
Pavel înaintea lui Filix i rspunsul

su la învinuirile Iudeilor,

Iar dup cinci zile s'a pogorît ar-

hiereul Anania. cu btrânii i cu
oarecare rilor, Terii, cari au artat
domnuiui asupra lui Pavel.

2. f chemându-se el, a începui
a'l pârî pre el Terii, zicând: mult
pace dobândind prin line i isprvi,
care se fac ia neamul acesta prin

a ta purlare de grije,

3. In loal vremea i în toi locul

mrturisim, puternice Filixe, cu oal
mulrnita,

4. Iar ca nu mai mult s le o-

slenesc; ie rog s ne auzi pre noi

în scurt cu a ta blândee.
5. C am aliat pre omul acesta

pierztor, i pornind zarv la loi
Iudeii ce suni în toat lumea i mat
mare eresului Nazarinenilor.

6. Care i biserica s'a ispitit s
o spurce, pre care l-am i prins,

i dup legea noasîr am vrut s'l
judecm.

7. Dor venind Lisie cpitanul, cu
mult sil din mâinile noastre 1-a

luat.

8. Poruncind pârâilor lui s vie

la tine; dela care vei puleâ singur
cercelând, de loale acestea s cu-

noti, de care noi pârîm pre el.

9. i împreun adeveriau i Iu-
.—__

1 24. 3. Fapt. 23, 25. 5. 3 Imp. 13, 17.
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deii, zicând cumc acestea aa sunt.

10. Iar Pavel a rspuns, fcându'i
lui semn domnul s griasc: ti-

induie pre fine c de muli ani eii
judector neamului acestuia, mai cu
bun voie cele pentru mine rspund;

11. C poi tu cunoate, c nu
sunt mai mult decât dousprezece
zile decând m'am suit s m în-

chin în Ierusalim.

12. i nici în biseric m'au aîlat

pre mine cu cinevâ pricindu-m, sau
iurburare fcând norodului, nici în

sinagoguri, nici în cetate.

13. Nici pot adeveri pentru care
- acum m pârsc.

14. i mrturisesc aceasta fie, c
dup calea pre care ei o zic eres,

aa slujesc Dumnezeului printesc,
crezând toate cele scrise în lege i
In proroci.

15. Ndejde având întru Dumne-
zeu, care i însu acetia ateapt,
cum c va s fie învierea morilor
i a drepjilor i a nedrepilor.

16. i întru aceasta i eu m ne-
voiesc, ca îr de poticnire tiin
s am ctre Dumnezeu i ctre oa-
meni pururea.

17. i dup muli ani am venit

ca s iac milostenii la neamul meu
i prinoase.

18. Intru care m'au aflat curit
!n biseric, nu cu gloat, nici cu
gâlceav, nite Iudei din Asia.

19. Cari trebuiau înaintea la s
Arie de fa i s pârasc de au ceva
asupra mea.

20. Sau acetia singuri s spuie
stând eu înaintea soborului, de au
aflai ceva înlru mine strâmbtale.

21. Fr numai pentru un gtas

acesta care am strigai, stând între

€i, c psnîru învierea morilor eum judec astzi de voi.

22. i auzind acestea Fiîix, i-a l-
sat pre ei, fiindc mai cu amrun-
tul tia cele pentru calea aceasia,

i a zis: cândLisie cpitanul se va
pogorî, voiu înelege cele pentru voi.

23. i a poruncit sutaului s se

pzeasc Pavel i s alb odihn,
i pre nimeni s nu opreasc din-

tr'ai lui de a'i sluji sau a veni la el.

24. Iar dup câteva zile venind

15. Dan. 12, 2; loan 5, 28. 29.

16. Fapt. 23, I; Iov 27, 6; 1 Petra 3, 16.

17. Fapt. 11, 29; 0al. 2, 10.

18. Fapt. 21, 27.

21. Fapt. 23. 6; 26, 6 i 28, 20-

23. Fapt. 27, 3.
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Fiîix cu Drusila femeia lui, care erâ
ludeic, a chemat pre Pavel i i-a

auzii pre ei pentru credina cea în-

tru Hristos.

25. i grind el pentru dreptate

i pentru înfrânare i pentru jude-

cata ce va s fie, întricoindu-se
Fiîix, a rspuns: acum mergi; i
aflând vreme, te voiu mai chem.

26. înc i ndjduind c bani
se vor dâ lui deîa Pavel, ca s'l
sloboziasc; pentru aceea i mai
dese ori chernându'l, vorbiâ cu el.

27. Iar dup ce s'au împlinii doi

ani, s'a pus în locul lui Filix, Por-
chie Fist; i vrând Filix s fac pre

piac Iudeilor, a isat pre Pavel legat.

CAP. 25.
Pavel se apr înaintea lui Fisl i cere

sa fie trimis la divanul Chesarului.

Fist îl aduce la Agripa i Vernichi,

cari dorian s'l asculte.

Deci Fist intrând în dregtorii,
dup trei zile s'a suit în Ieru-

salim dela Chesareia.

2. i au artat lui arhiereul i cei

mai de frunte ai Iudeilor asupra lui

Pavel, i îl rugau pre el,

3. Cerând har asupra lui, ca s'l
irimeat pre eî îa Ierusalim, fcând
vicleug ca s'l ucid pre ei pre
drum.

4. Deci Fisi a rspuns, c Pavel
s se pzeasc în Chesaria, i el

va degrab s mearg acolo.

5. Deci cei tari întru voi, zice:

pogorându se împreun, de este

cevâ ru întru brbatul acesta, pâ-
rasc'l pre el.

6. i zbovind la ei nu mai mult
decât zece zile, s'a pogorît în Che-
saria; i a doua zi ezând la divan
a poruncii s se aduc Pavel.

7. i viind eî, au sttut împreju-
rul lui iudeii, cari veniser din Ie-

rusalim, multe i grele vinuiri adu-
când asupra lui Pavel, pre care nu
le puteau s le dovedeasc.

8. Rspunzând el: nici împrotiva
legei Iudeilor, nici împrotiva bise-

ricei, nici împrotiva Chesarului am
greit cevâ.

9. Iar Fist vrând s fac plcere
Iudeilor, rspunzând, a zis lui Pa-

27. Fapt. 25, 14 si 25, 9.

25. 1- 24, 1, sq.
3. Fapt, 23, 15.

7 Fap. Hp. 24, 1, 5, 13.
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vel: voeli s le sui în Ierusalim,

i acolo pentru aceslea s ie ju-

deci înainiea mea?
10. Iar Pavel s zis: Ia divanul

Chesarului stau, unde frebue s m
judec; Iudeilor nici o nedreptate
n'am fcut, precum i fu mai bine
tii.

11. Pentruc de am fcut nedrep-
tate, i cevâ vrednic de moarte am
lucrat, nu m feresc de moarte; iar

dac nimic nu este din ceie ce a-

cetia m pârsc, nimeni nu poate
pre mine lor s m druiasc. Pre
Chesaruî chem.

12. Atunci Fist, grind împreun
cu sfatul, a rspuns: pre Chesaruî
ai chemat? La Chesaruî vei merge.

13. i dac au trecut câteva zile,

Agripa împratul i Vernichi s'au

pogorît în Chesaria ca s se închine
Iui Fist.

14. i zbovindu-se zile multe a-

colo, Fist a spus împratului pen-
iru Pavel, zicând: un brbat oare
care este isat de Filix legat;

15. Pentru care, fiind eu în Ieru-

salim, au artat înaintea mea Ar-

hiereii i btrânii Iudeilor, cerând
împrofiva lui judecat.

16. Ctre carii am rspuns, c nu
este obiceiu la Romani s dea pre
vre un om la pierzare, mai înainte

pân ce n'are de f?-| cel pârîf pre
pârîii lui, i Ioc de rspuns s'i
iâ pentru vina sa.

17. i adunându-se ei aici, nici

o zbav fcând, a doua zi ezând
ia judecat, am poruncit s se a-

duc brbatul.
18. Pentru cari stând pârîii lui

împrejur, nici o vin aduceau din-

tr'acelea care prepunearn eu;

19. Ci numai nite întrebri pen-
tru a lor credin aveau asupra lui,

i pentru un îisus, oarecare mort,
pre csre ziceâ Pavel c este viu.

20. i nedumerindu-m eu de în-

trebarea aceasta, am zis de voete
s mearg în Ierusalim, i acolo
s se judece pentru acestea.

21. Iar Pavel chemând s se p-
zeasc el la judecata lui Sevastu,
am poruncit s se pzeasc pân
îl voiu trimefe pre el la Chesaruî.

22. Iar Agripa ctre Fist a zis:

a fi voit i eu s auz pre acel om.

25—26

Iar el a zis: mâine vei auzî pre dân-
sul.

23. Deci a doua zi viind Agripa
i Vernichi cu mare parad, i in-

trând în divanul palatului, împreun
cu cpitanii i cu brbaii cei mai
de frunte ai cet(ei, i poruncind
Fist, s'a adus Pavel.

24. i a zis Fist: Agripo împ-
rate, i toi brbaii cei ce suntei
împreun cu noi, vedei pre acesta,

pentru care toat mulimea Iudeilor

mi s'a rugat i în Ierusalim i aici,

strigând c nu trebue s mai tr-
iasc ei.

25. Iar eu cunoscând c nimic
vrednic de moarte el n'a fcut, i
el singur chemând pre Chesaruî,
am socotit s'l trimet pre el.

26. Pentru care a scrie cevâ ade-
vrat domnului n'am. Pentru aceea
l-am adus pre el la voi, i mai vâr-

tos înaintea ta, împrate Agripo, ca
cercetare fcându-se s am ce s
scriu.

27. Pentruc fr cuviin mi se
pare a fi, s'l trimet legat, i prici-

neîe cele asupra lui s nu le în-

semnez.

CAP- 26.

Cuvântarea lui Pavel despre credina
sa cea dupre lege i chemarea la E-
vanghelie. Agripa socotete c n'are

nici o vin.

Îar Agripa ctre Pavel a zis: po-
runcete-i-se ie s greti sin-

gur pentru tine. Atunci Pavel întin-

zând mâna, a rspuns;
2. Pentru toate care m pârsc

Iudeii, o împrate Agripo, m so-

cotesc pre mine fericit a îi, vrând
s rspund înainiea ta astzi.

3. Mai vârtos, tiutor fiind tu de
toate cele ale iudeilor obiceiuri i
întrebri; pentru aceea m rog ca,

cu îngduin s m asculi pre

mine.
4. Pre vieaa mea cea din tineree

care din început s'a fcut în nea-

mul meu în Ierusalim, o tiu toi

Iudeii;

5. îiindu-m pre mine mai dina-

inte, de vor vreâ s mrturiseasc,
c dupre eresul cel prea cu cercare

al legei noastre am trit Fariseu.

25. H 2 Lege 17, 4.

19. Lucâ 24, 23. 26. 5. Fapt. 23, 6; Filip. 3, 5.
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6. i acum stau judecându-m
pentru ndejdea fgduinei cei ce
s'au fcui ctre prinii notri dela

Dumnezeu.
7. La care ndjduesc s ajung

cele dousprezece seminii ale noa-
stre, neîncetat ziua i noaptea slu-

jind. Pentru aceast ndejde sunt
pârît, împrate Agripo, de ludei.

8. Ce lucru necredincios se ju-

dec la voi, dac Dumnezeu pre

mori învieaz?
9. Deci mie mi s'a prut, c* a-

supra numelui lui lisus Nazarinea-
nul trebuiâ multe împroliv s fac.

10. Care am i fcut în Ierusalim;

i pre muli din sfini, eu în temni
i-am închis, luând putere dela Ar-

hierei, i când se omorau ei dam
hotrâre.

11. i la toate sinagogurile de
multe ori muncindu'i pre ei, îi în-

demnam s huleasc; i mult tur-

burându-m asupra lor, îi goniam
pân i la cetile cele din afar.

12. Intru care mergând i la Da-
masc cu putere i cu porunc dela

Arhierei,

13. Intru amiazzi am vzut pre
cale, împrate, din cer mai mult de
cât strlucirea soarelui, lumin str-
lucind împrejurul meu i a celor

ce mergeau cu mine.
14. i toi noi czând la pmânt,

am auzit eu glas zicând ctre mine
i grind în limba Evreiasc: Sa-
vle, Savle, ce m goneti? Cu greu
îi este ie a lovi cu piciorul împro-
tiva boldurilor.

15. Iar eu am zis: cine eti, Doam-
nei Iar el au zis: eu sunt lisus pre

care tu goneti.
16. Ci te scoal i sti pre picioa-

rele fale, c spre aceasta m'am a-

rtat ie, ca s te aleg slug i mar-
tur, i a celor ce ai vzut, i a ce-

lor întru care m voiu arlâ ie;

17. Scoându-te pre tine dela no-

rod i dela neamurile, la care acum
te trimet.

18. S deschizi ochii lor, ca s
se întoarc dela înfunerec la lumin
i dela puterea satanei la Dumne-
zeu, ca s iâ ei iertare pcatelor i

6. Fapt. 18, 32; 28, 20; Fac. 3, 15; H do.
ua Lege 18, 15, 7. Fapt. 24, 15.

9. Fapt. 8, 3; 9, 1 sq; 22, 4.

14. Fapt. 9, 4. 16. Fapt. 22, 15.

18. Is. 35, 5; Efes. 1, 18; Fapt. 20, 32; Co-
las. î, 12.

soart între sfini prin credina cea
întru mine.

19. Pentru aceea, împrate Agripo,
nu m'am fcut neasculttor vede-
niei cereti.

20. Ci celor din Damasc întâiu i
din Ierusalim i din (oal ara Iu-

deei i neamurilor am mrturisit s
se pociasc i s se întoarc la

Dumnezeu, fcând lucruri vrednice
de pocin.

21. Pentru aceasta Iudeii prinzân-
du-m în biseric, se ispiteau s m
omoare.

22. Iar dobândind ajutorul cel de
la Dumnezeu, pân în ziua aceasta
s/au, mrturisind la mic i la mare,
nimic grind afar de cele ce t
prorocii au prorocit c vor s fie

i Moisi.

23. C va ptimi Hrisfos, c el

întâiu din învierea morilor, lumin
va vesti norodului i neamurilor.

24. i acestea el rspunzândi Fist

cu mare glas a zis: eti nebun Pa-
vle, cartea cea mult te duce la ne-
bunie.

25. Iar el a zis: nu sunt nebun,
puternice Fiste; ci ale adevrului
i ale înelepciunei cuvinte griesc.

26. C tie pentru acestea, împ-
ratul, ctre care i îndrznind gr-
iesc: c nu socotesc a fi ceva din-

tr'acestea netiut Iui; c nu s'a f-
cut în unghiu aceasta.

27. Crezi împrate Agripo, pre pro-
roci? tiu c crezi.

28. Iar Agripa ctre Pavei a zis:

cu puin de nu m pleci s fiu cre-

tin.

29. Iar Pavel a zis: a pofti dela

Dumnezeu i cu puin i cu mult,

nu numai tu, ci i toi cei ce m
aud pre mine astzi, s se fac în-

tr'acest fel precum i eu sunt, afar
de legturile acestea.

30. i acestea zicând el, s'a scu-
lat împratul i domnul i Vernichi
i cei ce edeau împreun cu ei;

31. i deprtându-se, griâ unul
ctre altul zicând: nimic vrednic de
moarte sau de legturi face omul
acesta.

32. Iar Agripa a zis lui Fisl: se

puteâ slobozi omul acesta, de n'ar

fi chemat pre Chesarul.

19. Gal 1, 16. 20. Fapt. 9, 20
21. Fapt. 21, 30. 22. Lucâ 24, 27.

23. 1 Cor. 15, 20; Col. 1, 18, Hpoc. 1, 5.

26. loan 18, 20. 32. Fapt. 25, 26.

Biblia 95.
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CAP. 27-

Pavel cltorete cu multe primejdii la

Roma. îndemnri pentru ndejdea mân-
tuirei. Stricarea corbiei.

Iar dup ce s'a judecai ca s mer-
gem noi în Italia, dat-au pre Pa-

vel i pre alii oarecari legai unui
suta anume Iulie, din ceafa Seva-
stieneasc.

2. i intrând într'o corabie dela A-
dramit, vrând s mergem pre lâng
locurile Asiei, am purces; îiind cu
noi Aristarh, Machedoneanul din Te-
salonic.

3. i a doua zi am venit în Si-

don. i cu iubire de oameni ar-
tându-se Iulie ctre Pavel, i-a dat

voie s mearg pre la prieteni s
dobândeasc purtare de grije.

4. i de acoio purcezând, am ve-

nit supt Chipru, penlruc vânturile

erau împrotiv.

5. i trecând marea Chilichiei i
a Pamfiliei, am venit în Mira Lichiei.

6. : acolo aflând sutaul o co-

rabie din Alexandria mergând în

Italia, ne-a bgal pre noi într'însa.

7. i în multe zile vâslind cu z-
bav i abia sosind lâng Cnid, ne-

lsându-ne pre noi vântul, am tre-

cut pre supt Crif, alturea cu Sal-

mona;
8. i de abia trecând, am venit la

un loc ce se chemâ Limanuri bune,
de care erâ aproape cetatea Lasia,

9. i mult vreme trecând, i fi-

ind mergerea corbiei cu primejdie,

pentruc i postul trecuse, îi sf-
tuiâ pre ei Pavel,

10. Zicându-le lor: brbailor, vz
c cu necaz i cu mult pagub,
nu numai a povrei i a corbiei,
ci i a sufletelor noastre, va s fie

mergerea corbiei.

11. Iar sutaul pre cârmaciu i
pre cpitanul corbiei ascult mai
mult, decât cele ce gria Pavel.

12. i nefiind limanul bun de ier-

nat, cei mai mulji fceau sfat s se

duc de acolo, ca de ar puteâ s
ajung s ierneze în Finica, lima-

nul Crilului, care caut spre Liva
t spre Hor.

13. i suflând austrul, prându-le
lor c vor dobândi voea sa, plecând

27-2. Fapt. 19, 29 i 20, 4.

9. 2 Cor. 11, 25, 26.

au vslit pre marginile Critului.

14. Iar nu dup mult vreme s'a

întrâtat asupra lui un vânt viforâ*

(or. ce se chiam Evroclidon.

15. i rpindu-se corabia i nepu-
tând merge împrotiv vântului, slo-

bozind u-ne dup valuri ne purtam.
16. i trecând unjostrov oarecare,

ce se chemâ Clavdi, abia am putuf
prinde luntrea.

17. Care irgându-o în corabie,

ajutorine întrebuinau încingând co-
rabia; i temându-se s nu caz în
Sirt, slobozind vetrelele, aâ se pur-
tau.

18. i îiind noi foarte împresurai
de viscol, a doua zi au fcut lep-
dare din corabie;

19. i a treia zi noi cu mâinile
noastre am lepdat uneltele corbiei.

20. i nici soarele nici stelele a-

rtându-se în multe zile, i vifor nu
puin fiindu-ne asupr, se luase de
acia, toat ndejdea de a ne mân-
iul noi,

21. i mult îlmânzie fiind, a*

tunci stând Pavel în mijlocul lor,

a zis: se cdea, o brbailor, ascul-

tându-m pre mine, s nu fi pur-

ces din Crit, i s fi câtigat ne-
cazul acesta i paguba.

22. i acum v îndemn pre voi
s avei voie bun; c pierire nici

unui suflet nu va fi dintru voi, fr
numai corbiei.

23. C mi-a sttut înainte înlr'a-

ceast noapte îngerul lui Dumnezeu,
al cruia sunt eu i cruia slujesc,

24. Zicând: nu le teme Pavle; îna-

intea Chesarului i se cade s stai;

i iat i-audruil ie Dumnezeu pre
foi cei ce sunt în corabie cu tine.

25. Drept aceea, fii cu bun ndej-
de brbailor, c cred lui Dumnezeu,
c aâ va îi precum mi s'a zis mie.

26. iîntr'un ostrov oarecare este

s cdem noi.

27. i dac s'a împlinit a patru-

sprezecea noapte, purtându-ne noi
cu corabia în marea Adriei, pre la

miezul nopei le prea corbierilor
c se apropie la vre o margine;

28. i slobozind msura, au aflat

stânjini douzeci, i puin de acolea
trecând i iar msurând, au aflat

stânjini cincisprezece.

29. i temându-se ca nu cumvâ
în locuri prundoase s caz, arun-

18. Ionâ 1, 5.
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când patru anghire despre cârma
corbiei, se rugau s se fac ziu.

30. Iar corbierii cutând s fug
din corabie, i slobozind luntrea în

mare, cu prilej ca acela, ca i cum
ar vreâ despre pisc s sloboziasc
anghirele,

31. Zis a Pavel sulaului i osta-
ilor: de nu vor rmâneâ acetia în

corabie, voi nu v vei puteâ mântui.
32. Atunci au tiat ostaii funiile

iuntrei i o au lsat s caz.
33. Iar pân când vreâ s se fac

ziu, Favel ruga pre toi s m-
nânce bucate, zicând: patrusprezece
zile sunt astzi de când n'ai mân-
cat, ateptând i nimic gustând.

34. Pentru aceea v rog pre voi
s mâncai, c aceasta este spre
mântuirea voastr; c nici unuia
din voi pr din cap nu va cdeâ.

35. i zicând acestea i luând pâi-

ne, a muijmit lui Dumnezeu îna-
intea tuturor i îrângând, a început
a mâncâ.

36. i voie bun toi fcând, au
luat i ei de au mâncat.

37. i eram în corabie de lo|i,

suflete dou sute i aptezeci i
ase.

38. i sturându-se de bucate, au
uurat corabia, aruncând grâul în

mare.
39. i dac s'a fcut ziu, pmân-

tul nu'l cunoteau; iar vedeau de
departe un sân ce aveâ rmuri, la

care se sftuiau, de ar fi cu putin
s scoa corabia.

40. i trgând afar anghirele, o au
slobozit pre mare, i împreun sl-
bind funiile cârmelor i ridicând ve-

trila cea mic dup vântiorul care
sufiâ, trgeau spre rmuri.

41. i czând într'un loc dintre

dou mri s'a înfipt corabia i pi-

scul dinainte s'a împlântat i sta

necltit, iar partea dinapoi se ru-

pea de sila valurilor.

42. Iar ostaii au fcut sfat s
omoare pre cei legai, ca s nu în-

noate cinevâ i s scape.
43. Iar sutaul, vrând s fereasc

pre Pavei, a oprit sfatul lor, i a

poruncit ca cei ce vor puteâ s în-

noate, srind mai întâiu, s ias la

pmânt;
44. Iar ceilali, unii pre scânduri,

alii pre allcevâ din corabie. i aâ
s'a fcut de au scpat toi la uscat.

CAP. 28.
Pavel iese în ostrovul Melit, unde face
minuni. Ajunge la Roma, unde cuvin-

teaza Iudeilor.

Qi dac au scpat, atunci au cuno-
yscut c se chiam ostrovul Melit.

2. Iar varvarii au fcut nu puin
mil cu noi; c fcând foc, ne-au
primit pre noi pre foi, pentru ploa-

ia i frigul ce era.

3. i strângând Pavel gteje multe
i puindu-le în foc, ieind o viper
din cldur, s'a apucat de mâna lui.

4. i dac au vzul varvarii spân-
zurând vipera de mâna lui, ziceâ

unul ctre altul: cu adevrat uci-

ga este omul acesta, care mântu-
indu-se din mare, judecata lui Dum-
nezeu nu 1-a lsat s triasc.

5. Deci el scuturând vipera în foc,

nici un ru n'a ptimit.
6. Iar ei ateptau s se umfle el,

sau s caz de prip mort; i a-

teptând ei mult, i vzând c nu
se fcuse nici un ru întru el, în-

torcându se, îi ziceau c este Dum-
nezeu.

7. i împrejurul locului aceluia

erau satele mai marelui ostrovului,

anume Poplie; care primindu-ne pre
noi, trei zile cu omenie ne-au osptat.

8. i s'a întâmplat de zcea ta-

tl lui Poplie, fiind cuprins de fri-

guri i de urdinare cu sânge, ctre
care intrând Pavel, i rugându se,

puindu'i mâinile pre el, l-a vin-

decat.

9. i aceasta fcându -se, i alii

cari aveau boale în ostrovul acela

veneau i se vindecau;
10. Cari i cu mult cinste ne-au

cinstii pre noi; i când am purces
noi, ne-au pus cele ce erau de tre-

buin.
11. i dup trei luni ne-am por-

nit cu' o corabie Alexandrineasc,
ce iernase în ostrov, care era cu
semnul Dioscurilor.

12. i sosind în Siracusa, ne-am
zbovit acolo trei zile.

13. i de acolo încunjurând, am
venit în Righia; i preste o zi su-

34. Mat 10, 30; Luc. 21, 18.

35. Ioan 6, 11. 41. 2 Cor. 11, 25.

28. Fapt. 27, 26 2. 2 Cor. 11, 27.

5. Marcu 16, 18. 8. Mat. 8, 14.
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flând ausirul, a doua zi am venit

în Poholi;

14. Unde aflând frai, ne-au ru-

gai de ne-am zbovit la ei apte
zile, i aâ am venit în Roma.

15. i de acolo fraii auzind cele

pentru noi, au ieit întru întâmpi-
narea noastr pân la forul lui A-
pie i la Trifaverne; pre cari vzân-
du'i Pavel, i mulumind lui Dum-
nezeu, a luai îndrsneal.

16. Iar dac am venit în Roma,
sulaul a dat pre cei legai voivo-
dului oastei; iar lui Pavel i s'a dat
voie s petreac deosebi cu osta-

ul cel ce îl pzeâ pre el.

17. i a fost, dup trei zile, a che-
mat Pavel pre cei mai mari ai Iu-

deilor, i adunându-se ei, a zis c-
tre dânii; brbai frai, eu nimic
împrotiva norodului fcând, sau o-

biceiurilor printeti, legat fiind în

Ierusalim m'am dat în mâinile Ro-
manilor.

18. Cari judecându-m, voiau sm slobozeasc, pentruc nici o
vin de moarte erâ întru mine.

19. Iar grindu'mi Iudeii împro-
tiv, am fost silit a chem pre Che-
sarul; nu c a aveâ întru cevâ a
pârî pre neamul meu.

20. Deci pentru aceast pricin
v'am chemat pre voi, s v vz i
s vorbesc cu voi, c pentru n-
dejdea lui Israil cu acest lan sunt
legat.

21. Iar ei ctre dânsul au zis: noi
nici cri peniru line am luat din
Iudeea, nici viind cinevâ din frai

ne-au spus, sau au grit cevâ ru
pentru tine.

22. Ci ne rugm s auzim dela

19. Fapte 25, 11.

line socotelile ce ai; c de eresul
acesta tim noi c pretutindenea
împrotiv i se zice.

23. i rânduindu'i lui zi, au ve-
nit la dânsul la gazd mai muli;
crora mrturisind le spuneâ de îm-
pria lui Dumnezeu, dovedindu-le
lor cele pentru Iisus, din legea lui

Moisî i din proroci, de dimineaa
pân seara.

24. i unii credeau cele ce se zi-

ceau, iar alii nu credeau.

25. i neunindu-se ei unul cu al-

tul, s'au dus, zicând Pavel un cu-
vânt: bine au grit Duhul Sfânt prin

prorocul Isaia ctre prinii notri,
26. Zicând: mergi la norodul a-

cesta, i zi: cu auzul vei auzî, i
nu vei înelege, i privind vei pri-

vi, i nu vei vedeâ;
27. C s'a îngroat inima noro-

dului acestuia, i cu urechile greu
au auzit, i ochii lor i-au închis;

ca nu cumvâ s vaz cu ochii, i
cu urechile s auz i cu inima s
îneleag, i s se întoarc, i s'i
vindec pre ei. -

28. Drept aceea, cunoscut s v
fie vou, c neamurilor s'a trimis

mântuirea lui Dumnezeu, i ei vor
auzî.

29. i acestea zicând el, au ieit
Iudeii, mult prigonire având între

dânii.
30. i a petrecut Pavel doi ani

deplin cu a sa cheltuial, i primeâ
pre toi cari veneau ctre el.

31. Propoveduind împriea lui

Dumnezeu, i învând cele ce sunt
peniru Domnul lisus Hristos, cu toa-

t îndrzneala, fr opreal.

23. Fapt. 26, 22. 24. Fapt. 17, 4.

26. Is. 6, 9, 10; Lucâ 8, 10.

28. Fapt. 13, 39, 46; Ps. 17, 48.



EPISTOLIA

SFANULUI apostol pavel
CEA CTRE ROMANI

CAP. 1.

învtura Evangheliei desfre cei ce

vieuesc afar de darul lui Dumnezeu
i în dar. Ndejdea i vieaa cea du-
hovniceasca. Judecata neamurilor c
\& îy^U nu pzesc legea firet.

l^P>avd sluga lui Iisus Hrisfos,

chemat apostol, rânduit spre

*^$$t evanghelia lui Dumnezeu.
<&®^k 2. Care mai înainte au f-
gduit-o prin prorocii si întru sfin-

te scripturi,

3. Pentru Fiul su lisus Hristos,

Domnul nostru, cel ce s'au nscut
din sSmân(a iui David dup trup;

4. Carele s'auhotrît Fiul lui Dum-
nezeu întru putere, dup duhul sfin-

eniei, dintru învierea din mori a
iui Iisus Hristos, Domnul nostru.

5. Prin care am luat darul i a-

postoliea, spre ascultarea credinei
întru toate neamurile, pentru nu-
mele lui;

6. Intru cari suntei i voi che-

mai ai lui lisus Hristos;

?. Tuturor celor din Roma, iubi-

ilor lui Dumnezeu, celor chemai
sfini; dar vou i pace dela Dum-
nezeu Tatl nostru i dela Domnul
Iisus Hristos.

8. Intâiu dar, mulumesc Dumne-
zeului meu prin lisus Hristos pen-

1. 1. Fapt. 9, 15; Gal. 1, 15.

3. 2 Timot. 2, 8.

4. loan 10, 36; Evr. 1, 5.

7. 1 Cor. 1, 2.

8. 1 Cor. 1, 4; Tcs. 1, 2.

tru voi loji, cci credina voastr
se vestete în toat lumea.

9. C marlur îmi este mie Dum-
nezeu, cruia slujesc cu duhul meu
întru evanghelia Fiului lui, c ne-
încetat fac pomenire de voi;

10. Totdeauna întru rugciunile
mele rugându-m, ca doar cândvâ
bine mi s'ar întâmpl cu voea lui

Dumnezeu ca s vin la voi.

11. C doresc s v vz pre voi

ca s v dau vou cevâ dar du-
hovnicesc spre întrirea voastr;

12. i aceasta este, ca s m
mângâi împreun cu voi prin cre-

dina cea dimpreun a voastr i a

mea.
13. i nuvoiu s nu tii voi fra-

ilor, c de multe ori am gândit ca

s vin la voi, i am fost oprit pân
acum, ca s am cevâ road i în-

tru voi, precum i întru celelalte

neamuri.
14. C Elinilor i Varvarilor, în-

elepilor i neînelepilor dator sunt.

15. Aijderea cât este dup a mea
osârdie i vou celor din Roma s
v binevestesc.

16. C nu m ruinez de evan-
ghelia lui Hristos; c puterea lui

Dumnezeu este spre mântuire tot

celui ce crede; Iudeului mai întâiu,

i Elinului.

17. C dreptatea lui Dumnezeu

9. Fitip. 1, 8. 10. Efes. 1, 16.

11. Rom. 15, 23, 32; Fapt. 28, 31.

12. 2 Petr. 1, 1. 13. \ Tes. 2, 18.

16. Ps. 39, 12; Ps. 118, 46; 1 Cor. 1, 18,

24; Evr. 4, 12. 17. Rom. 3, 21. sq.; Hvac.
2, 4; loan 3, 36; Gal. 3, Îl; Evr. 10, 38.
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Intru dânsa se descopere din cre-

din în credin, nrecum este scris:

iar dreptul din credin va fi viu.

18. Pentruc se descopere mâ-
niea lui Dumnezeu din cer preste

toat pgântatea i nedreptatea oa-

menilor, cari in adevrul întru ne-

dreptate,

19. Pentruc ce este cunoscut a

lui Dumnezeu, artat este întru dân-
ii; c Dumnezeu le-au artat lor.

20. Pentruc cele nevzute ale lui

dela zidirea lumei. din fpturi so-

cotindu-se, se vd, si venic pu-
terea lui i Dumnezeirea, ca s fie

ei fr de rspuns.
21. De vreme ce cunoscând pre

Dumnezeu, nu ca pre Dumnezeu
l-au slvit, sau i-au mulumit; ci

s'au fcut înzadarnici întru cugetele

sale, i s'a întunecat inima lor cea
neînelegtoare.

22. Zicându-se pre sine a fi în-

elepi, au nebunit.

23. i au mutat slava lui Dum-
nezeu celui nestricâcios, întru ase-

mnarea chipului omului celui stri-

ccios. i al psrilor, i al celor

cu patru picioare i al celor ce se
târsc.

24. Pentru aceea i-au i dat Dum-
nezeu pre ei întru poftele inimilor

lor în necurie, ca s se spurce
trupurile lor întru sinei.

25. Carii au mutat adevrul lui

Dumnezeu întru minciun, i au
cinstit i au slujit fpfurei în locul

Fctorului, care este binecuvântat
în veci, Amin.

26. Pentru aceea i-au dat pre ei

Dumnezeu întru patimi de ocar;
c i muierile lor i-au schimbat
rânduiala cea fireasc întru ceeace
este împrotiva firei;

27. Aijderea i brbaii, lsând
cea dup fire rânduial a prei
femeeti, s'au aprins întru pofta lor

unul spre altul; brbai cu brbai
ruinea lucrându-o, i rspltirea
ce li se cdeâ a rtcirei lor, în-

tru sinei luându-o.
28. i precum n'au cercat ei a

aveâ pre Dumnezeu întru cunotin,
aâ i-au dat pre ei Dumnezeu înlru

19. Fapt. 14, 15. 21. Efes. 4, 18.

22. i. Cor. 1, 20; Ier, 10, 14.

23. A doua Leg. 4, 15.

24. Ps. 80, li: Fapt. 14, 16; Ps. 105, 20.
26. Lev. 18, 23: 1 Cor. 6, 9.

minte neiscusit, a face cele ce nu
se cade;

29. Plini fiind de toat nedrep-
tatea, de curvie, de viclenie, de l-
comie, de rutate; plini de pism,
de ucidere, de sfad, de înelciune,
de nravuri rele;

30. optitori, gritori de ru, ur-
tori de Dumnezeu, ocrâtori, se-

mei, trufai, afltori de rele, neas-
culttori de prini,

31. Neînelegtori, nestatornici în-

tru aezmânturi, fr dragoste, ne-
împcai, nemilostivi;

32. Carii dreptatea lui Dumnezeu
tiind, cum. c cei ce fac unele ca
acestea vrednici de moarte sunt, nu
numai fac acestea, ci înc i bine-

voesc cu cei ce le fac.

CAP. 2.

Judecata ce se aduce asupra lui Is-

rail c nu pzete legea.

Pentru aceea fr de rspuns eti,

o omule, tot cel ce judeci; cci,
întru ce judeci pre altul, pre tine

însui te osândeti; c aceleai faci,

cel ce judeci.

2. i tim c judecata lui Dum-
nezeu este dup adevr asupra ce-

lor ce fac unele ca acestea.

3. i oare socoteti aceasta, o
omule, cel ce judeci pre cei ce fac

unele ca acestea, i tu însui ace-

leai faci, c vei scp de judecata
lui Dumnezeu?

4. Sau au nu bagi seam de bo-
giile buntei lui, t de îngdu-
ina, i de îndelung rbdarea lui;

necunoscând c buntatea lui Dum-
nezeu te aduce la pocin?

5. Ci dup împietrirea ta i ne-

pocita inim, îi aduni ie mânie
în ziua mâniei i a o*i?coperirei

dreptei judeci a lui Dumnezeu;
6. Care va rsplti fiecruia du-

p faptele lui.

7. Celor ce prin rbdarea lucru-

lui bun, caut slav i cinste i ne-

stricciune, vieaa venic.
8. Iar celor prigonitori, cari se

pun împrotiva adevrului, i se su-

pun nedreplei, mânie i urgie,

29. Gal. 5, 19; 1 Cor. 6, 9; 2 Cor. 12, 20;
Efcs. 5, 3; 2 Tim. 3, 2

2. 1- Mat. 7, 2; loan 8, 7, 5, Iacov 5, 3.

6. Ps. 61, llî Is. 40, io; Ier 17, io; Mat
16, 27; 1 Cor 3, 8; 2 Cor. 5, 10.

8. Fitip. 1, 16.
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9. Necaz i strâmtorare preste tot

sufletul omului celui fctor de ru,
al Iudeului maiînlâiu, i al Elinului;

10. Iar slav i cinste i pace,
toi celui ce face binele, Iudeului
mai întâiu, i Elinului;

11. C nu este frnicie la Dum-
nezeu.

12. Cci câi frdelege au greit,
frdelege vor i pieri; i câi în
lege au greit, prin lege se vor ju-

dec;
13. C nu auzitorii legei sunt drepi

îa Dumnezeu, ci fctorii legei se
vor îndrept.

14. Cci când neamurile, cele ce
n'au lege, din fire fac ale legei, a-

ceia lege neavând, ei singuri îi
sunt lege;

15. Carii arat fapta legei scris
întru inimile sale, împreun mr-
turisindu-le lor cunotina lor, i
cugetele lor întru sine pârându-se
sau i dându'i rspuns de îndrep-
tare;

16. In ziua când va judec Dum-
nezeu cele ascunse ale oamenilor
dup evanghelia mea prin Iisus
Hristos.

17. Iat, tu ie numeti Iudeu, i
te odihneti în lege, i ie lauzi în-

tru Dumnezeu.
18. i cunoti voea lui, i alegi

cele de folos, fiind învat din lege;

ld. i te ndjdueti a fi pov-
uitor orbilor, lumin celor dintru
întunerec,

20. Îndrepttor celor fr de minte,
învtor pruncilor, având închipui-
rea tiinei i a adevrului în lege.

21. Deci cel ce învei pre altul,

pre tine nu te învei? Cela ce pro-
poveduefi s nu fure, furi?

22. Cela ce zici s nupreacurvea-
sc. preacurvefi? Cela ce urti
idolii; furi cele sfinte?

23. Cela ce te lauzi în lege prin
clcarea legei, necinsteti pre Dum-
nezeu?

24. C numele lui Dumnezeu pen-
tru voi se hulete întru neamuri,
precum este scris.

25. C tierea împrejur folosete,
dac faci legea; iar dac eti cl-

11. Fapt 10. 34; Efes. 6, 9. sq.
13. Iac. 1, 22.

15. Evr. 8. 10; Rom. 9. 1.

16. Mat. 25, 31. 18. Filip. 1, 10.

21, Mat. 23, 2. 3.

24. îs. 52, 5; 1 Tim. 6, 1.

25. 1 Cot. 7, 19.

ctor de lege, tierea ta împrejur,
netiere împrejur s'a fcut.

26. Drept aceea de va pzi ne-

fierea împrejur îndreptrile legei,

au nu se va socoti netierea lui

împrejur în loc de tiere împrejur?

27. i va judec nelierea împre-
jur cea din fire, plinind legea, pre

tine care prin slov i prin tierea
împrejur, eti clctor de lege.

28. C nu cel din afar artat
este Iudeu; nici cea din afar ar-
tat în trup este tiere împrejur;

29. Ci cel întru ascuns, acela este

Iudeu; i tierea împrejur este cea

a inimei, întru duhul, iar nu prin

slov; a crui laud nu este dela

oameni, ci dela Dumnezeu.

CAP. 3.

Apostolul amenin cu judecata lui

Dumnezeu. Iudeii se laud în deert

cu legea i tierea împrejur, cci mân-
tuirea este prin har.

Ce este dar mai mult Iudeului?

Sau dre este folosul tierei îm-
prejur?

2. Mult în tot chipul; întâiu, c
lor s'au încredinat cuvintele lui

Dumnezeu.
3. C ce este dac n'au crezul

unii? Au doar necredina lor va
face netrebnic pre credina lui Dum-
nezeu?

4. S nu fie; ci fie Dumnezeu a-

devrat, i tot omul mincinos, pre-

cum este scris. Ca s te îndreptezi

întru cuvintele fale, i s birueti

când vei judeca tu.

5. i de vreme ce nedreptatea

noastr adevereaz pre dreptatea

lui Dumnezeu, ce vom zice? Au
doar nedrept este Dumnezeu care

aduce mânia? (Ca un om gresc).
6. S nu fie, c atuncea în ce

chip va judec Dumnezeu lumea?
7. C de vreme ce adevrul lui

Dumnezeu întru a mea minciun a

prisosit spre slava lui; drept ce înc
i eu ca un pctos m judec?

8. i nu, (precum suntem hulii,

i precum zic unii c grim noi);

s facem cele rele, ca s vie cele

bune? A crora osând, dreapt
este.

29. H 2 Lege 10, 16.

3 • 2. Fapt. 9 38. 4. Ps. 50, 6.

8. Rom. 6, 1, 2.
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9. Ce dar? Intrecem pre ei? Nici

decum, penfruc mai înainte am vi-

nuit i pre Iudei i pre Elini, c
1o|i supt pcat sunt;

10. Precum este scris: nu este

drept nici unul;

11. Nu este cel ce înelege, nu
este cel ce caut pre Dumnezeu.

12. Tot» s'au abtut, împreun ne-
trebnici s'au fcut; nu este cel ce
face buntate, nu este pân la unul.

13. Groap deschis gâtlejul lor;

cu limbile lor vicleneau; venin de
aspid supt buzele lor;

14. A cror gur de blestem i
de amrciune este plin.

15. Grabnice sunt picioarele lor

a vrsâ sânge;
16. Sfrâmare i nevoie întru c-

ile lor.

17. i calea pcei n'au cunoscut.
18. Nu este frica lui Dumnezeu

înaintea ochilor lor.

19. Iar tim, c: câte zice legea,

celor ce sunt în lege zice; ca toat
gura s se astupe, i vinovat s
fie toat lumea lui Dumnezeu.

20. Penfruc din faptele legei nu
se va îndrept nici un trup înain-

tea lui; c prin lege este cunotina
pcatului.

21. Iar acum afar de lege drep-
tatea lui Dumnezeu s'a artat, fiind

mrturisit de lege i de proroci;

22. Dreptatea lui Dumnezeu prin

credinfa lui lisus Hristos la toi i
preste toi cei ce cred; c nu este

osebire.

23. Penfruc toi au pctuit, i
se lipsesc de slava lui Dumnezeu;

24. Cari se îndrepteaz în dar cu
harul Iui prin rscumprarea cea
întru Hristos lisus;

25. Pre care l-au rânduit Dumne-
zeu curire prin credin întru sân-
gele lui, spre artarea dreptei lui

pentru iertarea pcatelor celor mai
înainte fcute.

26. Intru mult rbdarea lui Dum-
nezeu, spre artarea dreptei lui

în vremea de acum; ca s fie el

9 Gl. 3, 22. 10. Ps. 13, 3.

13. Ps. 5, 9. 14. Ps. 9, 28.

15. Is. 59, 7. 18. Ps, 35, 1.

19. Ps. 106, 42} Gal. 3, 22.
20. Ps. 142, 2: Gal. 2. 16.
21. Ioan 5, 46. 22. Rom. 10, 12.

24. Efes. 2, 8.

25. Evt. 4, 16; 1 Ioan 2, 2.

drept, i îndreptând pre cel ce este

din credina lui lisus.

27. Deci unde este lauda? S'a în-

cuiat. Prin care lege? A faptelor?

Nu, ci prin legea credinei.

28. Socotim dar c cu credina
se va îndrept omul fr faptele le-

gei.

29. Au doar Dumnezeu este al

Iudeilor numai? Iar nu i al nea-
murilor? Adevrat, i al neamurilor;

30. Cci unul este Dumnezeu, care
va îndrept tierea împrejur din

credin, i nefierea împrejur prin

credin.
31. Deci au doar stricm îegea

prin credin? S nu fie, ci înt-
rim legea.

CAP. 4.

Avraam chi i pild despre. îndrep-

tarea prin credin.

Deci ce vom zice c Avraam p-
rintele nostru s fie aflat dup

trup?
2. C de s'a îndreptat Avraam

din fapte, are laud; ci nu la Dum-
nezeu.

3. C ce zice scriptura? i a cre-

zut Avraam lui Dumnezeu i s'au
socotit lui întru dreptate.

4. Iar celui ce lucreaz, plata nu
i se socotete dup dar, ci dup
datorie.

5. Iar celui ce nu lucreaz, ci

crede întru cela ce îndrepteaz pre
cel necredincios, i se socotete cre-

dina lui întru dreptate.

6. Precum i David vorbete de-

spre fericirea omului, cruia Dum-
nezeu îi socotete dreptatea fr
de fapte:

7. Fericii crora s'au iertat fr-
delegile, i crora s'au acoperit p-
catele.

8. Fericit brbatul, cruia nu'î

va socoti Domnul pcatul.
9. Deci fericirea aceasta întru t-

ierea împrejur este numai, sau i
întru netierea împrejur? C zicem
c s'au socotit lui Avraam credina
întru dreptate.

10. Dar cum s'au socotit lui? In-

tru tierea împrejur fiind, sau în-

27. Rom. 2, 17, 23. 28. Gal. 2, 16.

29. Rom. 10, 12: Efes 4, 6.

31. Mat. 5, 17; Gal. 3, 24.

4. 3. Fac. 15, 6; Gal. 3, 6. Iac. 2, 23.

7. Ps. 31, 1, sq.
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fru netierea împrejur? Nu întru

tierea împrejur, ci îniru netierea
împrejur.

11. i semnul (ierei împrejur a

luai, peceie a dreptei credinei,

care aveâ întru netierea împrejur;
ca s fie el tat tuturor celor ce
cred prin netierea împrejur; ca s
se socotiasc i lor spre dreptate;

12. i tat tierei împrejur nu
numai celor ce sunt din tierea îm-
prejur, ci i celor ce umbl în ur-

mele credinei cei dintru netierea
împrejur a printelui nostru Avraam.

13. C nu prin lege este lui A-
vraam fgduina, sau seminiei lui

ca s fie el motenitor lumei, ci

prin dreptatea credinei.
14. C de sunt cei din lege mo-

tenitori, zadarnic s'a fcut cre-

dina, i s'a stricat fgduina;
15. C legea mânie lucreaz, c

unde nu este lege, acolo nici cl-
care de lege nu este.

16 Pentru aceasta din credin
este, ca dup dar; ca s fie stt-
toare fgduina la toat seminia;
nu numai la ceea ce este din lege,

ci i la ceea ce este din credina
lui Avraam, care este tat nou tu-

turor,

17. (Precum este scris; ctat al

multor neamuri te-am pus), înain-

tea lui Dumnezeu cruia a crezut,

celui ce învieaz morii i chiam
cele ce nu sunt ca i cum ar îi.

18. Care mai pre sus de ndejde
întru ndejde a crezut, c va îi el

tat al multor neamuri; dup cum
i s'au zis: aa va fi smâna ta.

19. i neslbind în credin, nu
s'a uitat la trupul su cel omorît,

fiind mai de o sut de ani, nici la

omorârea pântecelui Sarei;

20. i întru fgduina lui Dum-
nezeu nu s'a îndoit cu necredina,
ci s'a întrit cu credina, dând sla-

v lui Dumnezeu;
21. i adeverit fiindc ce i-au f-

gduit, puternic este a i face.

22. Pentru aceea i s'au i socotit

lui spre dreptate.

23. i nu s'a scris pentru el numai,
c i s'au socotit lui spre dreptate,

24. Ci i pentru noi, crora va

11. Fac. 17, 11. 12. Mat. 3, 9.

13 Fac. 22, 17. 14: Gal. 3, 18.

15. Rom. 3, 20. 17. Fac. 17, 5, sq.

!8. Fac. 15, 5, 20. Ioan 9, 24.

24. Fapt. 2, 24.

s ni se socoteasc, celor ce cre-
dem întru cela ce au sculat pre I-

isus Hrisfos Domnul nostru din
mori;

25. Care s'au vândut pentru gre-
alele noastre, i s'au sculat pentru
îndreptarea noastr.

CAP. 5.

Roadele îndreptarei prin credin.
Adam i Hristos.

Drept aceea îndreptai fiind din
credin, pace avem ctre Dum-

nezeu prin Domnul nostru îisus

Hristos;

2. Prin care i apropiere am a-

flat prin credin la darul acesta
întru care stm, i ne ludm în-

tru ndejdea slavei lui Dumnezeu.
3. i nu numai, ci ne i ludm

întru necazuri; tiind c necazul
rbdare lucreaz;

4. Iar rbdarea curire; iar cu-
rirea ndejde;

5. Iar ndejdea nu ruineaz; c
dragostea lui Dumnezeu s'a vrsat
întru inimile noastre prin Duhul
Sfânt cel ce s'au dat nou.

6. Penfruc Hristos, înc fiind noi

neputincioi, în vremea cea cuviin-

cioas pentru cei necredincioi au
murit.

7. C abia va muri cineva pen-
tru cel drept; c pentru cel bun
poate i îndrznete cinevâ a muri.

8. i întrete Dumnezeu drago-
stea sa spre noi, c înc pctoi
fiind noi, Hristos pentru noi au murit.

9. Cu mult mai vârtos dar acum,
îndreptai fiind cu sângele lui, ne
vom mântui printr'însul de mânie.

10. C devreme ce fiind noi vrj-
mai, ne-am împcat cu Dumne-
zeu prin moartea Fiului lui, cu mult
mai vârtos fiind împcai, ne vom
mântui întru vieaa lui.

11. i nu numai, ci ne i ludm
întru Dumnezeu prin Domnul no-
stru Iisus Hrisfos, prin care acum
împcarea am luat.

12. Pentru aceea, precum prin-

tr'un om a intrat pcatul în lume

25. Is. 53, 12.

5. 1. Ioan 16, 33. 2. Efes. 2, 18.

3. Iac. 1, 2, sq.

5. Evr. 6, 18, 19; 1 Petr. 3, 18.

7. Ioan 15, 13. 8. Ioan 3, 16.

9. 1 Petr. 1, 19

12. 1 Cor. 15, 21, sq.
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i prin pcat moartea; i aâ la

toji oamenii moartea a trecui, întru

acela, prin care toi au pctuit.
13. C pân la lege pcatul er

în lume; dar pcat nu se socotea,
nefiind legea.

14. Ci a împrit moartea dela

Adam pân la Moisi, i preste cei

ce n'au pctuit dup asemnarea
greelei lui Adam, care era chip al

celui viitor.

15. Ci nu precum greala. aâ i
darul. C de au murit prin greala
unuia cei mul|i. cu mult mai vâr-

tos harul lui Dumnezeu i darul
prin harul unui om, lisus Hristos,

întru muli s'a înmulii.
16. i nu precum prin unul ce a

pctuit, este darul, c pcatul din-

tr'unul este spre osândire, iar da-
rul din multe greale spre îndrep-
tare.

17. C de vreme ce pentru gre-

ala unuia moartea a împrit prin
unul; cu mult mai vârtos cei ce au
luat prisosina harului i a darului

dreptei, vor împrî întru viea
prin cel unul, lisus Hristos.

18. Pentru aceea dar, precum prin

greala unuia întru toi oamenii a
intrat osândirea; aâ i prin îndrep-
tarea unuia întru toi oamenii a in-

trat îndreptarea vieei.

19. C precum pentru neasculta-
rea unui om. pctoi s'au fcut
cei muli, aâ i prin ascultarea u-

nuia, drepi se vor face cei muli.
20. Ins legea a intrat, ca s se

înmuleasc greala. i unde s'a în-

mulit pcatul, acolo a prisosit ha-
rul;

21. C precum a împrit pca-
tul spre moarte, aâ i harul s îm-
preasc prin dreptate spre vi-

ea venic, prin lisus Hristos Dom-
nul nostru.

CAP. 6-

Lucrarea faptelor bune ce se cuvine sa

urmeze credinei, Îndemnare la vieaa
duhovniceasc.

Ce vom zice dar? Rmâneâ-vom
în pcat, ca s se înmuleasc

darul?
2. S nu fie. Cci cari am murit

13, Rom. 4, 15. 14. l Cor. 15, 45.

20. Rom. 4, 15! Gat. 3, 19.

21. Rom. 6, 23.

6. i. Gal. 2, 17. 2. Gal. 6, 14.

pcatului, în ce chip înc vom fi

vii întru dânsul?
3. Au nu tii, c ori câi întru

lisus Hristos ne-am botezat, întru

moartea lui ne-am botezat?
4. împreun cu el ne-am îngro-

pat prin botez întru moarte; ca în

ce chip s'au sculat Hristos din mori
prin slava Tatlui, aâ i noi întru

înnoirea vieei s umblm.
5. C de vreme ce împreun o-

drâslii ne-am fcut cu asemnarea
morei lui, deci i învierei lui vom
fi prtai.

6. Aceasta tiind, c omul nostru
cel vechiu cu dânsul împreun s'a

rstignit, ca s se strice trupul p-
catului, ca s nu mai slujim noi

pcatului.
7. Pentruc cel ce a murit, s'a în-

dreptat de pcat.
8. C de am murit împreun cu

Hristos, credem c vom i vieâ îm-
preun cu dânsul;

9. tiind c Hristos cel ce auîn-
vieat din mori, nu mai moare; c
moartea pre dânsul nu'l mai st-
pânete.

10. C ce au murit, pcatului o-

dat au murit; iar ce vieaz. vieazâ
lui Dumnezeu.

11. Aâ i voi socotii-v pre voi

mori a fi pcatului, i vii lui Dum-
nezeu întru lisus Hristos, Domnul
nostru.

12. S nu împreasc dar p-
catul în trupul vostru cel murilor,

ca s'l ascultai pre el întru poftele

lui.

13. Nici s v facei mdulrile
voastre arme de nedreptate pca-
tului; ci s v punei pre voi înain-

tea lui Dumnezeu, ca din mori vii,

i mdulrile voastre arme de drep-

tate înaintea lui Dumnezeu.
14. C pcatul pre voi nuv st-

pânete; c nu;suntei supt lege, ci

supt dar.

15. Ce dar? Pctuî-vom cci nu
suntem supt lege, ci supt dar? S
nu fie.

16. Au nu tii, c celui cev dai
pre voi robi spre ascultare, robi

suntei aceluia pre care ascultai;

3. Gal 3, 27 4. Col. 2, S, sq.; Efes. 4,

23; Evr. 12, l; 1 Petr. 2. 1 i 4, 12.

5 Fii. 3. 10 6. Gal. 5, 24.

8. 2 Tim. 2, 11.

12. Fac. 4, 7; Ps. 118, 133.

14. Gal. 5, 18. 15. loan 8, 16.

16. Ioan 8, 34.
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sau pcatului spre moarte,- sau a-

scultrei spre dreptate?
17. Ci mulumim lui Dumnezeu,

cci ai fost robi pcatului, dar ai
ascultat din inim dup chipul în-

vtturei la care v'ai dat.

18. i slobozindu-v de pcat, v'ai
fcut robi drepltei.

19 Omenete gresc pentru sl-
biciunea trupului vostru; c precum
v'ai fcut mdulrile voastre roa-
be necuriei i frdelegei spre f-
rdelege; aâ acum v facei
mdulrile voastre roabe dreptei
spre sfinenie.

20. Cci când erai robi pcatu-
lui, erai slobozi de dreptate.

21. Care road dar ai avut atunci
întru acelea de care acum v ru-

inai? C sfâritul acelora este

moartea.
22. Iar acum slobozindu-v din

pcat, i fcându-v robi lui Dum-
nezeu, avei road voastr spre sfin-

enie, iar sfâritul, vieaa venic.
23. Pentruc plata pcatului este

moartea, iar darul lui Dumnezeu este

vieaa venic întru lisus Hristos,

Domnul nostru.

CAP- 7.

Osânda pcatului supt lege. Slbiciunea
Jirei omului, împiedicându'l a plini

legea, aduce moarte.

Au nu tii frailor, c celor ce
tiu legea griesc, c legea st-

pânete pre om în cât vreme tr-
iete?

2. C femeia cu brbat, legat
este de lege cu brbatul cât triete
el; iar de i-a murit brbatul ei, s'a

dezlegat de legea brbatului.
3. Drept aceea, lrindu'i brbatul

ei, preacurv se chiam, de va fi

cu alt brbat; iar de îi va murî br-
batul ei, slobod este de lege, a nu
fi ea preacurv, fiind cu alt brbat.

4. Pentru aceea, fraii mei, i voi

v'ai omorît legei prin trupul lui Hri-

stos; ca s fii voi ai altuia, ai ce-

lui ce au înviat din mori ca s a-

ducem road lui Dumnezeu.
5. Cci când eram în trup, pati-

mile pcatelor, cele prin lege lucrau

18. 1 Cor. 7, 22,

21. Rom. 8, 6; Filip. 3, 19.

22. 1 Petr. 1, 9.

23. Rom 5, 21} Iacov 1, 15.

7. 1. Rom. 6, 14. 2. 1 Cor. 7, 39.

3. Mat. 5, 32. 5. Rom. 6, 21.

întru mdulrile noastre, ca s a-

duc road morei.
6. Iar acum ne-am slobozit de lege,

murind noi aceia întru care eram
inui, ca s slujim întru înnoirea
duhului, iar nu întru vechitura slovei.

7. Ce dar vom zice? Au doar
legea pcat este? S nu fie. Ci p-
catul nu l-am cunoscut, fr numai
prin lege: c i pre poft nu o a
fi tiut, de n'ar fi zis legea: s nu
pofteti.

8. Ci pricin luând pcatul prin

porunc, a lucrat întru mine toat
pofta. C frdelege, pcatul er
mort.

9. i eu triam frdelege oare-

când, iar viind porunca, pcatul a

învieat.

10. Iar eu am murit i mi s'a a-

îlat mie porunca, care erâ spre vi-

ea, aceasta a fi spre moarte.
11. C pcatul luând pricin prin

porunc, m'a amgit i prin aceea
m'a omorît.

12. Drept aceea, legea sfânt este

i porunca sfânt i dreapt i bun.
13. Deci oare ce erâ bun, mie mi

s'a fcut moarte? S nu fie. Ci p-
catul ca s se arate pcat, prin ce
erâ bun lucrându'mi mie moarte; ca

s se fac preste msur pctos
pcatul prin porunc.

14. Cci tim c legea duhovni-
ceasc este, iar eu sunt trupesc,

vândut supt pcat.
15. C ceea ce lucrez, nu tiu, c

nu care voesc eu, aceasta fac; ci

care ursc, aceea lucrez.

16. Iar de fac aceasta, care nu vo-

esc, laud legea c este bun.
17. Iar acum nu eu fac aceea, ci

pcatul care lcuete întru mine.
18. Pentruc tiu c nu lcuete

întru mine, adec în trupul meu ce

este bun, c a voi se afl la mine,
iar a face binele nu ailu.

19. C nu fac binele care voiesc,

ci rul care nu'l voiesc, acela fac.

20. Iar de fac aceasta care nu vo-
iesc eu, iat nu fac eu aceasta, ci

pcatul care lcuete întru mine.
21. Aflu drept aceea, legea mie

celui ce voiesc s tac binele, c ce
este ru, la mine se afl.
"

S. 2 Cor. 3, 6. 7. E 20, 17.

R. Rom. 4. 15; loan 15, 22.

10. Lev. 18, 5; Iezecb. 20, 11, 13
12. i Tim. 1, 8. 14. Horn. 8, 3.

18. Fac. 6, 6, 5.

21. Ps. 50, 7.
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22. C împreun m veselesc cu

legea lui Dumnezeu dup omul cel

dinluntru.
23. Dar vd all iege înlru m-

dulrile mele, otindu-se împroliva

legei minei mele i dându-m pre

mine rob legei pcatului, care este

întru mdulrile mele.
24. Ticlos om sunt eu! Cinem

va izbvi de trupul morei acesteia?

25. Mulmesc lui Dumnezeu prin

Iisus Hrislos Domnul nostru. Deci
dar eu însumi cu mintea mea slu-

jesc legei lui Dumnezeu; iar cu tru-

pul legei pcatului.

CAP. 8.

Schimbarea patimilor prin vieuirea
cea dup Duh. Mângâerea celor ce su-

fer cu artarea slavei sfinilor. Dra-
gostea ctre Hristos.

Drept aceea, nici o pedeaps nu
este acum celor ce sunt întru

Hristos Iisus, cari nu umbl dup
trup, ci dup Duh.

2. C legea Duhului vieei întru

Hristos Iisus m'a izbvit de legea
pcatului i a morjei.

3. Pentruc ceea ce er cu ne-
putin legei, cci er slab prin
trup, au svârii Dumnezeu trimiând
pre Fiul su îniru asemnarea tru-

pului pcatului i pentru pcat, au
osândit pcatul în trup:

4. Ca îndreptarea legei s se pli-

neasc întru noi, cari nu umblm
dup trup, ci dup Duh.

5. C cei Ce sunt dup trup, cele
ale trupului cuget; iar cei ce sunt
dup Duh, cele ale Duhului.

6. Pentruc cugetul trupului este

moarte; iar cugetul Duhului viea
i pace.

7. Pentruc cugetul trupului vrj-
ma este la Dumnezeu, c legei lui

Dumnezeu nu se supune, c nici

poate.

8. i cei ce sunt în trup, Iui Dum-
nezeu a plceâ nu pot.

9. Iar voi nu suntei în trup, ci

în Duh, c Duhul lui Dumnezeu l-
cuete întru voi. Iar de n'are cinevâ

22. Ps. 1, 2. 23. Gal. 5, 17.

25. 1 Cor. 15, 57.

8. 1 Rom. 3, 27.

3. Fapt. 15, 10; Filip. 2, 7.

6. Rom. 6, 21. 7. Iac. 4, 4.

9. l Cor. 3, 16.

Duhul lui Hristos, acela nu este al

lui.

10. Iar de este Hristos întru voi,

trupul dar este mort pentru pcat;
iar Duhul vieaz pentru dreptate.

11. Iar de lcuete întru voi Du-
hul celui ce au sculat pre Iisus din

morji, cel ce au sculat pre Hristos

din mori, va face vii i trupurile

voastre cele muritoare, pentru Du-
hul lui cel ce lcuete întru voi.

12. Drept aceea frailor, datori sun-
tem nu trupului, ca s vieuim du-

p trup.

13. C de vieuii dup trup, vei
s muriji; iar de veti omorî cu Du-
hul faptele trupului, veti îi vii.

14. C ori câi cu Duhul lui Dum-
nezeu se poart, acetia sunt fii ai

lui Dumnezeu.
15. Pentruc n'a{i luat iar du-

hul robiei spre temere, ci ai luat

Duhul punerei de Iii, întru care stri-

gm: Avvâ, Printe.
16. Insu Duhul acesta mrturi-

sete dimpreun cu duhul nostru,

c suntem Iii ai lui Dumnezeu.
17. Iar de suntem iii, suntem dar i

motenitori; motenitori adec ai lui

Dumnezeu i împreun motenitori
ai lui Hrislos, de vreme ce ptimim
împreun cu dânsul, ca s ne i
proslvim împreun cu dânsul.

18. C socotesc c nu sunt vred-

nice ptimirile vremei de acum de
a se asemna cu slava cea viitoare,

care va s se descopere întru noi.

19. Pentruc ndejdea zidirei, de-
scoperirea fiilor lui Dumnezeu a-

feapt.
20. C deertciunei s'a supus zi-

direa, nu de voie, ci pentru cel ce

o au supus.
21. Spre ndejde, c i singur

zidirea aceasta se va slobozi din

robia stricciunei întru slobozenia
slavei fiilor lui Dumnezeu.

22. Cci tim c toat zidirea îm-
preun suspin i împreun are du-

rere pân acum.
23. i nu numai aceia, ci i noi

cari avem pârga Duhului, i noi sin-

guri întru noi suspinm, ateptând

11. 1 Cor. 6, 14. 13. Gal. 5, 19.

14. Gal. 5, 18.

15. Gal. 3, 26 i 4, 6; 2 Tim. 1, 7.

16. 2 Cor. 1, 22.

17. Gal. 4, 7; Fapt 14. 22.

18. 2 Cor. 4, 17. 19. Col. 3, 4,

23. 2 Cor. 5, 2 sq; Luc. 21, 28; Gal. 4, 5.
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punerea de fii, pre izbvirea trupu-

lui nostru.

24. C prin ndejde ne-am mân-
tuit; îns ndejdea care se vede nu
este ndejde, c ceea ce vede ci-

neva, pentruce o i ndjduete?
25. Iar dac ceea ce nu vedem

ndjduim, prin rbdare ateptm.
26. Aijderea i Duhul împreun

ajutoreaz nou întru slbiciunile
noastre, pentruc de ce ne vom ruga,

precum se cade nu tim; ci singur
Duhul se roag pentru noi cu sus-
pinuri negrite.

27. Iar cela ce cearc inimile, tie
ce este cugetul Duhului, c dup
Dumnezeu se roag pentru sfini.

28. i tim c celor ce iubesc
pre Dumnezeu, toate li se lucreaz
spre bine, acelora adec cari du-

p voin sunt chemai.
29. C pre cari mai înainte i-au

cunoscut, mai înainte i-au i hot-
rît s fie asemenea chipului Fiului
su, ca s fie el întâiu nscut în-

tre muli frai.

30. Iar pre cari mai înainte i-au

hotrît, pre acetia i-au i chemat;
i pre cari i-au chemat, pre acetia
i-au i îndreptat; iar pre cari i-au în-

dreptat, pre acetia i-au i proslvit.
31. Ce vom zice dar ctre ace-

stea? De este Dumnezeu pentru noi,

cine este împroliva noastr?
32. C cel ce nu au cruat pre

Fiul su, ci pentru noi toi l-au dat
pre dânsul, cum nu împreun cu
el i toate ne va drui nou?

33. Cine va pârî împrotiva alei-
lor lui Dumnezeu? Dumnezeu este

cel ce îndrepteaz.
34. Cine este cel ce judec spre

pierzare? Hristos este cel ce au mu-
rit, i mai ales care au i învîeat,

care i este deadreapfa lui Dum-
nezeu, care i se roag pentru noi.

35. Cine ne va despri pre noi
de dragostea lui Hristos? Necazul,
sau strâmtorarea, sau goana, sau
foametea, sau goltatea, sau nevoia,

sau sabia?
36. Precum este scris: c pentru

tine suntem omorîi toat ziua; so-

cotitu-ne-am ca nite oi de jun-
ghiere.

29. Col. I, 18; Evr. l. 6.

32. loan 3, 16. 34. 1 Pctr. 3, 22.

35. loan 10, 28.

36. Ps. 43, 23: 1 Cor. 4, 9; 2 Cor. 4, 11.

37. Ci întru acestea toate prea
biruim peniru cela ce ne-au iubit

pre noi.

38. Pentruc încredinat sunt, c
nici moartea, nici vieaa, nici în-

gerii, nici cpeteniile, nici puterile,

nici cele de acum, nici cele viitoare,

39. Nici înlimea, nici adâncul,

nici alt fptur oarecare, nu poate
pre noi s ne despreasc de dra-

gostea lui Dumnezeu, care este în-

tru Hristos lisus Domnul nostru.

CAP. 9.

Israil cel czut s'a lepdat. Chema-
rea neamurilor, Israilul cel adevrat.

Adevrul zic întru Hristos, nu
mint, împreun mrturisindu'mi

mie cunotina gândului meu întru

Duhul Sfânt.

2. C întristare mare îmi este mie,

i neîncetat durere inimei mele.

3. C a îi poftit eu însumi a fi

anatema dela Hristos pentru fraii

mei, rudele mele dup trup;

4. Cari sunt Israilteni; a crora
este punerea de fii i slava, i a-

ezmânturile i punerea de lege,

i slujba, i fgduinele;
5. Ai crora sunt prinii, i din-

tru cari este Hristos dup trup,

care este preste toate, Dumnezeu
binecuvântat în veci. Amin.

6. Nu se poate s cad cuvântul

lui Dumnezeu. C nu toi cari sunt

din Israil, acetia sunt Israil;

7. Nici, cci sunt smâna lui A-

vraam, toi sunt fii; ci, întru lsaac

au zis, se va numi ie smân.
8. Adec: nu cari sunt fii ai tru-

pului, acetia sunt fii ai lui Dum-
nezeu; ci cari sunt fii ai fgduinei
se socotesc întru smân.

9. C al fgduinei este cuvân-
tul acesta: întru aceast vreme voiu

veni, i va fi Sarei fiu.

10. i nu numai, ci i Reveca
dintru unul având aternut, dela I-

saac printele nostru;

11. C înc nici fiind fiii nscui,
nici fcând ceva bine sau ru, ca

cea dup alegere rânduial a lui

37. 1 Cor. 15, 57.

38. Fii. 1, 6; 2 Tim. 1. 12.

9. 1. Rom. 1. 9, 3 E. 32, 32.

6. Numer. 23, 19; loan 8, 39.

7. Fac 21, 12; Evr. 11, 18; Gal. 4, 28.

9. Fac. 18, 10. 10. Fac. 25, 21.
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Dumnezeu s rmâie, nu din fapte,

ci dela cel ce chiam;
12. 1 s'a zis ei, c cel mai mare

va slujî celui mai mic.

13. Precum este scris: pre lacov
am iubit, iar pre Isav am urît.

14. Ce dar vom zice? Au doar
este nedreptate la Dumnezeu? S
nu fie.

15. C lui Moisi zice: voiu milui

pre care miluesc, i m voiu în-

dur de care m îndur.

16. Deci dar nu este nici a celui

ce voele, nici a celui ce alearg;
ci a lui Dumnezeu celui ce milu-

ete.
17. C zice scriptura lui Faraon:

c spre îns aceasta te-am ridi-

cat, ca s art întru tine puterea

mea, i ca s se vesteasc numele
meu în tot pmântul.

18. Deci dar pre care voete mi-

luete, i pre care voete împie-

trete.A
19. îmi vei zice dar mie: ce mai

prihnete? C voiei lui cine poale

sta împrotiv?
20. Ci, o omule, tu cine eti care

rspunzi împrotiv lui Dumnezeu?
Au doar va zice fptura celui ce

o au fcut pre ea: cci m'ai fcut
aa?

21. Au n'are putere olarul preste

lut, ca dintr'aceea frâmânttur s
fac un vas de cinste, iar altul de
necinste?

22. Iar dac vrând Dumnezeu s'i
arate mânia i s'i descopere pu-
terea sa, au suferii întru mult rb-
dare vase ale mâniei, gtite spre
pierire.

23. i ca s'i arate bogia sla-

vei sale spre vase ale milei, care
au gtit mai înainte spre slav.

24. Pre noi, pre cari ne-au i che-

mat, nu numai din ludei, ci i din

neamuri.
25. Precum i la Osie zice: che-

mâ-voiu pre cel ce nu este noro-
dul meu, norodul meu; i pre cea
rie iubit, iubit.

26. i va fi în locul unde s'au zis

16f: niî norodul meu suntei voi;

acolo se vor chema fii ai lui Dum-
nezeu celui viu.

12. Fac. 25, 23. 13. Mal. 1, 2.

15. E. 33, 19, 17. E. 9, 16.

20, Is. 45, 9; 29, 16; Ierem. 18, 6;
23. Efes. 1, 4, 7; Col. 1, 27.

25. Osie 2, 23. 26. Os. 1, 10.

27. Iar Isaia strig pentru Israil:

de va fi numrul fiilor lui Israil ca
nisipul mrei, rmia se va mân-
tui;

28. Pentruc cuvânt svârind, i
scurtând întru dreptate, c cuvânt
scurt va face Domnul pre pmânt.

29. i precum au zis mai înainte
Isaia: de nu ne-ar fi lsat nou
Domnul Savaot smân, ca So-
doma ne-am fi fcut, i cu Oomora
ne-am fi asemnat.

30. Ce dar vom zice? C nea-
murile care nu umblau dup drep-
tate, au ajuns dreptatea; îns drep-
tatea care este din credin.

31. Iar Israil umblând dup le-

gea dreptei, la legea dreptei n'a
ajuns.

32. Pentruce? Pentruc nu din
credinj, ci ca din faptele legei. C
s'au poticnit de piatra poticnirei;

33. Precum este scris: iat, pun
în Sion piatr de poticnire i pia-

tr de sminteal; i tot cel ce va
crede întru el, nu se va ruina.

CAP. IO.

Iudeii caut dreptatea din faptele
legei, iar nu din sfâritul legei, care
este Hristos. Deosebirea între drepta-

tea cea din lege i cea din credin,
care este deobte i iudeului i nea-

murilor,

Frailor, bunvoina inimei mele
i rugciunea cea ctre Dumne-

zeu pentru Israil este spre mântuire.
2. C mrturisesc lor c drago-

stea lui Dumnezeu au, ci nu dup
cunotin.

3. C netiind dreptatea lui Dum-
nezeu, i cutând s'i puie drep-
tatea lor, dreptei lui Dumnezeu
nu s'au supus.
4 C sfâritul legei este Hristos

spre îndreptare tot celui ce crede.

5. C Moist scrie de dreptatea

care este din lege, c omul care

face acelea, viu va fi într'însele.

6. Iar dreptatea cea din credin
aâ zice: s nu zici întru inima ta:

cine se va sul în cer? Adec, s
pogoare pre Hristos.

27. Is. 10, 22, sq. 29. Is. 1. 9.

33. Is. 8, 14; 28, 16; Rom. 10, 11.

IO- 3. Rom. 9, 31, 32; Filip. 3, 9.

4. Mat. 5, 17; loan 3, 18.

5. Lev. 18, 5; Luc. 10, 28; Gal. 3, 12.

6. Fi doua Leg. 30, 12, sq.
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7. Sau, cine se va pogorî întru

adânc? Adec, s ridice pre Hristos
din mori.

8. Dar ce zice scriptura? Aproape
este de tine cuvântul, în gura ta

i întru inima ta; adecâ, cuvântul
credinei care propoveduim.

9. C de vei mrturisi cu gura
ta pre Domnul Iisus, i vei crede
întru inima ta, c Dumnezeu l-au

ridicai pre el din mori, te vei mântui,
10. C cu inima se crede spre

dreptate; iar cu gura se mrturise-
te spre mântuire.

11. C zice scriptura: tot cel ce
crede întru el nu se va ruina.

12. C nu este osebire iudeului

i elinului, pentruc acela este

Domnul tuturor care îmbogete
pre toi cei ce'l chiam pre el.

13. C toi oricare va chemâ nu-
mele Domnului, se va mântui.

14. Cum dar vor chemâ întru care
n'au crezul? i cum vor crede, de
care n'au auzit? i cum vor auzi
fr de propoveduitor?

10. i cum vor propoveduî, de nu
se vor'trimete? Precum este scris:

cât sunt de frumoase picioarele ce-

lor ce binevestesc pacea, ale celor

ce binevestesc cele bunel
16. Ci nu toi au ascultat evan-

ghelia. C Isaia zice: Doamne, cine

a crezut auzului nostru?
17. Deci credina este din auz,

iar auzul prin cuvântul lui Dumne-
zeu.

18. Ci zic: au doar n'au auzit?

C în lot pmântul a ieit vestirea

lor, i la marginile lumei cuvintele

lor.

19. Ci zic: au n'a cunoscut îsra-

il? Intâiu Moisi zice: eu voiu înt-
rât pre voi spre cel ce nu este

neam, spre neam neînelegtor voiu
mânia pre voi.

20. Iar Isaia îndrznete, i zice:

aîlalu-m'am celor ce nu m caut
pre mine, artatu-m'am celor ce nu
întreab de mine.

21. Iar ctre Israilzice: toat ziua

am întins mâinile mele ctre noro-
dul cel neasculttor i împrotiv
gritor.

8. R doua Leg. 30, 14; 1 Tim. 4, 6.

11. Is. 28, 16.

13. lo\\ 2, 32; Fapt. 2, 21,
15. Is. 52, 7, 15.

16. Is. 53. 1; Ioah 12, 38.

18. Ps. 18, 4, 19. B. 2 Lege 32, 21.
20. Rom. 9, 30; Is. 65, 1, sq.

CAP. 11.

Alegerea unei pri din ludei, spre

mântuire prin credina în Hristos; l-
sarea altei pri în orbirea ei, luând
pre neamuri. îndemnarea acestora a
nu se suntei, cci la urm i Iudeii

se vor mântui.

Zic drept aceea: au doar au le-

pdat Dumnezeu pre norodul su?
S nu fie. C i eu Israiltean sunt
din smâna lui Avraam, din nea-
mul lui Veniamin.

2. Nu au lepdat Dumnezeu pre
norodul su, pre care mai înainte

au cunoscut. Au nu tii de Ilie ce
zice scriptura? Cum se roag lui

Dumnezeu împrotiv lui lsrail, zi-

când:
3. Doamne, pre prorocii ti a o-

morît, i altarele tale a surpat; i
eu am rmas singur, i caut su-

îletul meu.
4. Dar ce îi zice lui dumnezees-

cul rspuns? Lsatu-mi-am mie
apte mii de brbai, cari nu i-au
plecat genunchiul înaintea lui Vaal.

5. Aâ dar i în vremea aceasta,

rmi* dup alegerea darului s'a

fcut.
6. i de este dup dar, de aceea

nu este din lapte; c apoi darul
n'ar îi dar. Iar de este din fapte, de
aceea nu este darul; c apoi fapta

nu ar fi tapt.
7. Ce dar? Ce cuta lsrail, aceea

n'a nemeril; iar alegerea a nemerit,

iar ceilali s'au împietrit.

8. Precum este scris: datu-le-au

lor Dumnezeu duh de împietrire,

ochi ca s nu vaz i urechi ca si
nu auz, pân în ziua de astzi.

9. i David zice: îac-semasa lor

spre curs i spre la i spre smin-
teal i spre rspltire lor;

' 10. Intunece-se ochii lor ca s nu
vaz, i spinarea lor de tot o gâr-
bovete.

11. Zic drept aceea: au doar s'au
poticnit ca s caz? S nu îie; ci

prin poticnirea lor mântuire s'a î-
cut neamurilor, ca s râvneasc
pre ele.

12. i de vreme ce poticnirea lor

este bogie lumei, i împuinarea

11, 1. Ps. 93, 14. 3. 3 Imp. 10. io.

4. 3 Imp. 19, 18.

8. Lucâ 8, 10; Is. 29, 11; H 2 Lege 29, 4.

9. Ps. 68, 26.

11. Rom. 10, 19; Fapt. 13, 46, sq.
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lor bog{ie neamurilor; cu cât mai
mult plinirea lor?

13. C vou zic neamurilor? In-

tru cât sunt eu neamurilor apostol,

slujba mea o slvesc;
14. Ca doar a face trupul meu

s râvneasc, i s mântuesc pre
vreunii dintr'înii.

15. C de este lepdarea lor îm-
pcare lumei, ce alt este luarea lor,

fr numai viea din mori?
16. C de este pârga sfânt, este

i frmânttura; i de este rdcina
sfânt, sunt i ramurile.

17. i de s'au frânt unele din ra-

muri, iar tu, mslin slbatec fiind,

te- ai altoit întru ele, i prta r-
dcinei i grsimei mslinului te-ai

fcut;
18. Nu te lud asupra ramuri-

lor. Iar de te lauzi, nu porii tu pre
rdcin, ci rdcina pre tine.

19. Dar vei zice: frântu-s'au ra-

murile, ca s m altoesc eu.

20. Bine; pentru necredin s'au

frânt, iar tu pentru credinj stai.

Nu te înl cu mintea, ci te teme;
21. C de n'au prtinii Dumnezeu

ramurilor celor fireti, nu cumvâ i
ie s nu'i prtineasc.

22. Vezi dar buntatea i nepr-
tinirea iui Dumnezeu, spre cei ce
au czut neprtinire; iar spre tine,

buntate, de vei rmânea în bun-
tate; iar de nu, i tu le vei tia.

23. i aceia iar de nu vor r-
mâneâ în necredin, se vor altoî;

c puternic este Dumnezeu iar
sâ'i altoiasc pre ei.

24. C dac tu din mslinul cel

din fire slbatec te-ai tiat, i afar
de fire te-ai altoit în mslin bun;
cu cât mai vârtos acetia cari sunt
dup fire, se vor altoî întru al lor

mslin?
25. Pentruc nu voesc ca s nu

tii voi frailor, taina aceasta, ca
s nu fii întru voi singuri înelepi;
c orbire din parte lui lsrail s'a f-
cut, pân ce va inlrâ plinirea nea-
murilor.

26. i aâ tot Israilul se va mân-
tui, precum este scris: venî-va din

Sion Izbvitorul, i va întoarce ne-
curiile dela Iacov;

14. l Tim 4, 16. 17, Ier. II, 16.

19 Fapt. 13, 46. 20. 1 Cor. 10, 12.

22. Ioan 15, 24.

23. Rom. 14, 4; 2 Cor. 3, 16.

26. Is. 59, 20 i 27, 9.

27. i aceasta este lor cea dela
mine fgduin, când voiu luâ p-
catele lor.

28. Dup evanghelie cu adevrat
vrjmai sunt pentru voi; iar dup
alegere, iubii pentru prini.

29. C fr cin sunt darurile

i chemarea lui Dumnezeu.
30. C precum i voi oarecând

n'ai crezut lui Dumnezeu, iar acum
v'ai miluit prin necredina acestora;

31. Aâ i acetia acum n'au cre-

zut întru mila voastr ca i ei s
se miluiasc.

32. C au încuiat Dumnezeu pre
toi întru necredin, ca pre toi s'i
milueasc.

33. O adâncul bogiei i al în-

elepciunei i al tiinei lui Dumne-
zeul Cât sunt de necercate judec-
ile lui, i neurmate cile luil

34. C cine a cunoscut gândul
Domnului? Sau cine s'a fcut lui

sfetnic?

35. Sau cine i-a dat mai înainte
lui, i i se va rsplti lui?

36. C dintr'însuî i printr'însul

i întru dânsul, sunt toate; aceluia

slava în veci. Amin.

Sfiuire pentru fapta bun cea ctre
Dumnezeu i ctre oameni.

Rogu-v dar pre voi, frailor, pen-
tru îndurrile lui Dumnezeu, s

v punei înainte trupurile voa-
stre jertf vie, sfânt, bine plcut
lui Dumnezeu, slujba voastr cea
cuvânttoare.

2. i s nu v asemnai chipu-
lui veacului acestuia; ci v schim-
bai la fa întru înnoirea minei
voastre, ca s cunoatei voi care
este voia lui Dumnezeu cea bun
i plcut i deplin.

3. C zic, prin darul ce mi s'a

dat mie, tuturor celor ce sunt întru

voi, a nu cugeta înalt afar decât
li se cade a cuget; ci a cuget spre
a fi cu mintea întreag, precum fie-

cruia au împrit Dumnezeu m-
sura credinei.

27. Ier. 31, 33. 32. Gal. 3, 22.

34. Is. 40, 13; 1 Coc 2, 16.

36. 1 Cor. 8, 6; Col. 1, 16; Rom. 16, 27.

12- 1- Rom. 6, 13; l Tesal. 4, 3.

2. Efes. 4, 23. 3. 1 Cor. 7, 17.
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4. C precum înir'un trup multe
mdulri avem, i modulrile n'au
foaie o lucrare;

5. Infr'acesfa chip noi, cei muli,
un trup suntem întru Hrfetos, i fie-

care unul altuia mdulare.
6. i având daruri de mulie fe-

luri dup harul care este dat nou,
ori prorocie, dup msura credin|ei;

7. Ori slujb întru slujb, ori cela

ce mva|2, întru învtur;
8. Ori cel ce mângâie, întru mân-

gâiere; cel ce druefe întru nevi-

cleug ; uzi ce este ispravnic, întru

osârdie; cel ce miluete, întru buna
voin.

6, Dragostea neffarnic. Urînd
rul i lipindu-v de lucru bun.

10. Cu dragoste freasc unul
pre altui iubind; cu cinstea unul pre
altul mai mare fcând;

11. Cu osârdia nelenevoi, cu du-
"hui arzând, Domnului slujind.

12. Intru ndejde bucurându-v,
întru necaz rbdând, întru rugciu-
ne îngduind;

13. In trebuinele sfinilor prtai
fiind; iubirea de streini urmând.

14. Binecuvântai pre cei ce v
gonesc pre voi; binecuvânta]! i nu
osândii.

15. Bucurai-v cu cei ce se bu-
cur, i plângei cu cei ce plâng.

16. Aceea unul ctre altul cuge-
tând, nu cele înalte cugetând, ci cu
cei smerii împreun puriându-v.
Nu fii înelepi întru voi îni-v.

17. Nimnui râu pentru ru rspl-
tind; fcând purtare de grije de cele

bune înaintea tuturor oamenilor.
18. De este cu putin, în cât este

despre voi, cu toi oamenii având
pace.

19. Nu v izbândii singuri vou
iubiilor, ci dai loc mâniei; c scris

este: a mea este izbânda; eu voiu
rsplti, zice Domnul.

20. Drepf aceea de- flmânzete
vrjmaul tu, d'i lui pâine; de în-

seteaz, adap'l pre el; c aceasta

fcând crbuni de foc grmdeti
pre capul tui.

4. l Cor. 12, 12, sq. 6. Efes. 4, 11.

8. Mat. 6. 2. 9. 1 Tim. 1, 5, Ps. 96, 11.

71. Rom. 14, ÎS i 16, 18. 12. Col. 4, 2.

14. Mat. 5, 44; 1 Cot. 4, 12.

16. Rom. 15, 5.

17.Pild. 3, 4; 2 Cot. 8, 21.

19. H doua Lege 32, 35; Evt. 10, 30.

20. Pild, 25, 22.

Biblia

21. Nu te birui de râu, ci biruete
cu binele pre ru.

CAP. 13.

Sftuire la supunere, dragoste i aîtt

fapte bune

Tot sufletul s se supue stpâni-
rilor celor mai înalte. C nu este

stpânire fr numai dela Dumne-
zeu, i sfpâniile care sunt, dela
Dumnezeu sunt rânduite.

2. Pentru aceea cel ce seîrnpro-
fivete sfpânirei, rânduielei Iui Dum-
nezeu se împrotivete; i cari se îm-
profivesc.judecaf îi vor Iuâ lorui.

3. C dregtorii nu sunt fric fap-

telor celor bune, ci celor rele. Iar

voiefi s nu'i fie fric de stpâ-
nire? F bine i vei aveâ laud dela

dânsa;
4. C slujitor al lui Dumnezeu este

ie spre bine. Iar de faci ru.teme-le;
c nu în zadar poart sabia; c slu-

jitor al lui Dumnezeu este, izbân-

ditor spre mânie celui ce face rul.
5. Pentru aceea trebue s v su-

punei, nu numai pentru mânia, ci

i pentru tiina.
6. C pentru aceasta i djdii dai;
c slujitori ai lui Dumnezeu sunt,

spre îns aceasta îndeletnicindu-se

7. Dai dar tuturor cele ce sunt
cu datorie: celui cu dajdia, dajdie;

celui cu dijma, dijm; celui cu frica

fric; celui cu cinstea, cinste.

8. Nimnui cu nimic nu fii da-

tori, fr numai cu a iubi unuî pre

altul; c cel ce iubete pre altul, le-

gea a împlinit.

9. Pentruc aceea: s nu curveli,

s nu ucizi, s nu furi, s nu fii

mrturie mincinoas, s nu pofteti;

i oricare alt porunc, într'acesf

cuvânt se cuprinde adec: s iu-

beti pre vecinul tu ca însui pre

tine.

10. Dragostea nu lucreaz ru ve-

cinului; drept aceea plinirea legei

este dragostea.

11. i aceasta, tiind vremea, c
acum vreme este noi din somn s
ne sculm; c mai aproape este no-

13- 1- Petru 2, 13 sq; Tit 3, 1.

3, Lucâ 22, 25; 1 Petru 2, 14.

7. Mat 22, 21.

8. Gal. 5, 14; Col. 3, 14; 1 Tlm. 1, 5,

9. Marcu 12, 31. 10. 1 Cor. 13, 4.

11. 2 Cor. 6, 2; Efes. 5, 14; 1 Tea. 5,6 sq
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u mântuirea acum decât când am
crezul.

12. C noaptea a trecui, iar ziua

s'a apropiat; s lepdm dar lucru-

rile întunerecuiui, i s ne îmbr-
cm în arma luminei.

Î3. Ca ziua, cu bun chip s um-
blm, nu în ospe|e i în beii, nu
întru curvH i întru fapte de ruine,
nu întru prlcire i pism.

14, Ci v îmbrca{t întru Dom-
nul nostru Iisus Hristos, i pur-
tarea de grije a trupului s nu o
facei spre pofte.

CAP. 14.

Despre cei slabi îti credina, Snuju-
- dectn unul pre altul. Despre pace.

S nu smintim pre fratele.

i pre cel slab întru credin, pri-

mii'l, nu întru îndoirea gânduri-
lor.

2. C unul crede c va mâncâ
toate, iar cel slab legumi mnânc.

3. Cei ce mnânc pre cei ce nu
mnânc nu'l defimeze, i cel

ce nu mnânc pre cel ce mnânc
s nu'l osândiasc; c Dumnezeu
l-au primit pre dânsul.

4. Tu cine eti care judeci pre
sluga strein? Domnului su st
sau cade. i va stâ, c puternic este
Dumnezeu a'i pune pre dânsul s
sleâ.

5. Unul judec zi presfe zi, iar

altul judec în toate zilele. Fiecare
.tfru a sa minte s se adevereze.

6,.
;
Cel ce socotete ziua, Domnu-

lui o socotete; i cei ce nu soco-
tete ziua, Domnului nu o socote-
te. i; cel ce mnânc, Domnului
mnânc, c mulmete lui Dum-
nezeu; i cer ce nu mnânc, Dom-
nului nu mnânc, i mulmete
lui Dumnezeu.

7. C nimeni din noi lui vieaz,
i nimeni lui moare.

8. C de vtem, Domnului viem, i
de murim, Domnului murim, deci
sau de viem sau de murim, ai Dom-
nului suntem.

12. 1 Ioan 5, 5; Efes. 5, 11.

13. Luc. 21, 34; Efes. 5, 18; Iac. 3, 14.
14. Gal. 3, 27; Col. 3, iO.

14=. 1. Rom. 15. l sq; Fapt. 20, 35; 1 Cor.
8, 9; Gal. 5, 10, 3> Col. 2, 16*
4 Rom 2. 1; Mat. 7, 1; Iac 4, 12.
5J3al. 4, 10.

6. n doua Lege 8, io; l Cor."10, 31.

9. C spre aceasta Hristos i au
murit i au învieat l au vieuit, ca

s stpâneasc i pre cei mori i
pre cei vii.

10. Dajs tu, ce judeci pre fratele

tu? Sau i tu, ce defimezi pre fra-

tele tu? C toi vom stâ înaintea

judecei lui Hristos.

11. Pentruc scris este: viu sunt

eu, zice Domnul, c mie se va plecâ

tot genunchiul, i toat limba seva
mrturisi lui Dumnezeu.

12. Deci dar fiecare din noi d,e

ine îi va dâ seama înaintea iui

Dumnezeu. -

13. Deci mai mults nu judecm
unul pre altul; ci aceasta mai vâr-

tos s judecai, câ s nu punei îm-
piedicare fratelui sau sminteal.

14. tiu, i bine adeverit sunt în

Hristos Iisus, c nimic nu este spur-

cat prin ine, fr numai celui ce

i se pare a fi cevâ spurcat, aceluia

este spurcat,
"

15. îar de se mâhnete fratele tu
pentru bucate, iat nu umbli dup
dragoste. Nu pierde cu bucatele fale

pre acela» pentru care Hristos au
murit.

"'«-
-

16. S nu se huliasc dar lucrul

vostru cel bun.
1?. C nu este împria lui Dum-

nezeu mâncare i butur.'-ci drep-

tate i pace i bucurie întru Duhul
Sfânt.

18. C cel ce întru acestea slu-

jete lui Hristos, bine plcut este

lui Dumnezeu i ales la oameni.
19. Deci cele ce sunt ale pcei

s le urmm, i cele ce sunt spre
zidirea unuia ctre altul.

20. Pentru mâncare nu stric lu-

crul lui Dumnezeu. C toate sunt

curate; ci ru este omului celui ce

prin sminteal mnânc.
21. Bine este a nu mâncâ carne,

nici a bea vin, nici de care fratele

tu se poticnete, sau se smintete
sau se slbete.

22. Tu credin ai? Intru tine în-

sui s o aibi înaintea lui Dumne-
zeu. Fericit este cel ce nu se judec
pre sine întru ceea ce alege.

9. Fapt. 10, 42; 2 Cor. 5, 15.

10. 2 Cor. 5, 10.

11. Is, 45, 23; Tit. 2, 10.

12. Mat. 12, 36; Gal 6, 5.

13. Mat. 18, 7. 14. Mat. 15, 11.

15. 1 Cor. 8, 11, 13.

17. Luc. 17, 20; 1 Cor. 8, 8.

21. 1 Cor. 8, 13. 22. l Ioan 3, 21.
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23. Iar cel ce se îndoiete cu gân-
dul, dac mnânc se osândete,
pentruc nu este din credin; i
tot ce nu este din credin, pcat este.

CAP. 15.

Urmarea blânde(ei lui Hristos. Pavel

arata slujba Evangheliei plinit de el.

Îndeamn d d ajutoare la sraci.

i datori suntem noi cei tari s
purtm slbiciunile celor neputin-

cioi i nu nou s plcem.
2. Ci fiecare din noi s fac spre

plcere vecinului întru bine spre
zidire.

3. C i Hristos nu lui singur au
fcu! spre plcere* ci precum este

scris: ocrele celor ce te ocrsc
pre tine au czut preste mine.

4. Cci câte s'au scris mai îna-
inte, spre învtura noastr s'au
scris/caprin rbdare i mângâie-
rea scripturilor ndejde s avem.

5. Iar Dumnezeul rbdrei i al

mângâierei s deâ vou aceea s
gândii între voi întru Hristos lisus:

6. Ca toi într'un suflet cu o gur
s slvii pre Dumnezeu i Tatl
Domnului nostru lisus Hristos.

7. Deci dar primiji unii pre alii,

precum i Hristos au primit pre voi
întru slava lui Dumnezeu.

8. i zic eu, c lisus Hristos au
îost slujitor tierei împrejur pentru
adevrul lui Dumnezeu, ca s în-

treasc fgduinele prinilor.
9. Iar neamurilor pentru mil, s

proslveasc» p&e Dumnezeu, pre-

cum este scris: pentru aceasta m
voiu mrturisi ie întru neamuri,
Doamne, i numelui tu voiu cânt.

10. i iar zice: veselii-v nea-
muri cu norodul lui.

11. i iar: ludai pre Domnul,
toate neamurile, ludafi'l pre el toate

noroadele.

1% i iar Isaia zice: fi-va r-
dcina lui Ies£ i cel ce se va sculâ

s stpâneasc pre neamuri, întru

acela neamurile vor ndjdui.

23. Tit 1, 15} Evt. 11, €.'

15. 1. Rom. 14, 1; ©al. 6, 1.

2. 1 Cor. 9, 19, 22. 3. Ps. 68, 9.

4. 1 Cor. 10, 11. 5. Fii. 3, 16.

8. Mat. 15, 24; Fapt. 3, 25.

9. Rom. 11, 30; 2 Imp; 22, 50; Ps. 17, 53.

10. B. doua Lege 32, 43; Ps. 66, 5.

11. Ps. 116, 1.

12. Îs. 11, 10 î Mat. 12, 21.

13. Iar Dnmriezeu! ndejdei s v
umple pre voi de toat bucuria i
pacea crezând, spre a prisosi voi

întru ndejde, cu puterea Duhului
Sfânt.

14. i adeverit sunt i eu însu'mi
fraii mei, pentru voi, c i voi plini

suntei de buntate, plini de toat
tiina, putând i unii pre alii a v
înv.

15. i mai cu îndrzneal am scris

vou, frailor, din parte, ca i cum
v'a mai aduce aminte vou, pen-
tru darul ce mi s'au dat mie dela

Dumnezeu.
16. Ca s fiu eu slujitor lui lisus

Hrislosîntru neamuri, cu slujb sfân-

t lucrând Evanghelia lui Dumne-
zeu, ca s fie jertfa neamurilor bine

primit, sfinit întru Duhul Sfânt.

17. Drept aceea, am laud întru

Hristos lisus întru cele ce sunt c-
tre Dumnezeu.

18. C nu voiu cutez a zice cevâ
din cele ce n'au lucrat Hristos prin

mine, spre ascultarea neamurilor,

cu cuvântul i cu fapta.

19. Intru puterea semnelor i a

minunilor, întru puterea Duhului lui

Dumnezeu, aâ cât din Ierusalim

i împrejur pân la Hirte, am pli-

nit Evanghelia lui Hristos.

20. i aâ m'am nevoit a bine
vesti, nu unde s'au numit Hristos,

ca s nu zidesc pre temelie strein.

21. Ci precum este scris: crora
nu s'a vestit pentru dânsul, îl vor
vedeâ, i cari n'au auzit,vor înelege.

22. Pentru aceea m i opriam
de multe ori a veni la voi.

23. Iar acum ne mai având loc

într'aceste laturi, i dorin având
a veni ctre voi de muli ani;

24. Când voiu merge în Ispania,

voiu veni Ia voi, c am ndejde fre-

când pre âcolea s v vz pre voi,

i , de voi sm petrec acolo, dup
ce mai întâiu despre o parte m
voiu sturâ de voi.

25. Iar acum merg în Ierusalim

slujind sfinilor.

26. C bine au voit Machedonia
i Ahâia a face o împrtire oare

13. Rom. 14, 17.

14. 2 Petru 1, 12; I loan 2, 21.

20, 2 Cor. 10, 15, 16. 21. Is. 52, 15.

22. Rom. 1, 13; 1 Tes. 2, 18.

23. Fapt. 19, 21.

25. Fapt. 18, 21; 19, 21; 20, 22.

26. 1 Cot. 16, 1.
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care la sracii sfinilor cari, sunt în

Ierusalim. r.

27. C bine au voit, i datori le

sunt lor. C de vreme ce întru cele

duhovniceti ale lor s'au împrt-
it neamurile, datori sunt i întru

cele trupeti ale sluji lor.

28. Aceasta dar svârind, i pe-

cetluind lor road aceasta, voiu
merge pre la voi în îspania.

> 29. t tiu c venind ctre voi,

întru plinirea binecuvântrei evan-
gheliei lui Hristos voi veni.

30. Iar v rog pre voi frailor, pen-
tru Domnul nostru Iisus Hristos i
pentru dragostea Duhului, ca îm-
preun cu mine s v nevoii întru

rugciuni pentru mine ctre Dum-
nezeu;

31. Ca s m izbvesc de cei

neasculttori în Iudeea, i cas h'e

slujba mea în Ierusalim bine pri-

mit sîinjilor;

32. Ca, cu bucurie s viu Ia voi

prin voea lui Dumnezeu, i s m
odihnesc împreun cu voi.

33. Iar Dumnezeul pcei cu voi
cu loji, Amin.

CAP. 16.

încredinare a Fivei slujitoare bistri-

cei din Cheghrees. închinciune a lui

Pavel ctre toi.

i încredinez vou pre Fivi sora
noastr, care este slujitoare bi-

sericei din Cheghrees;
2. Ca s o primii pre ea întru

Domnul dup vrednicia sfinilor, i
s'i fii ajuttori ei întru tot lucrul

orice ar pofti dela voi; c i acea-
sta ajuttoare a fost multora, i mie
însu'mi.

3. Spunei închinciune Prischiîei

i lui Achila celor împreun cu mine
lucrtori întru Hristos Iisus;

4. Cari pentru sufletul meu gru-
mazii lor i-au supus; crora nu
numai eu singur mulamesc, ci i
toate bisericile neamurilor.

5. i bisericei celei din casa lor.

Spunei închinciune lui Epenet iu-

bitului meu, care este pârga Ahaiei
întru Hristos.

6. Spunei închinciune Mariamei,
care mult s'a ostenit pentru noi.

27. l Coc. 9, n.
30. 2 Tcs, 3, 1; Colos. 4, 12.

±Q. 3. Fapt. 18, 2. 5, 1 Cor. 16, 19.

7. Spunei închinciune lui An-
dronic i Iuniei, rudelor mele i so-

iilor mele în robie, cari sunt ve-

stii între Apostoli, cari i mai îna-

inte de mine au fost întru Hristos.

8. Spunei închinciune lui Am-
plie, iubitului meu Hi Domnul.

9. Spunei închinciune lui Urban,
celui împreun cu noi lucrtor în-

tru Hristos, i lui Stahie iubitului

meu.
10. Spunei închinciune Iul A-

peli celui ales întru Hristos. Spu-
nei închinciune celor ce sunt din

ai iui Aristovul.

11. Spunei închinciune lui Iro-

dion rudei mele. Spunei închin-
ciune celor ce sunt din ai lui Nar-
chis, cari sunt întru Domnul.

12. Spunei închinciune Trifenei

i Trifosei, care s'au ostenit întru

Domnul. Spunei închinciune Per-
sidei iubitei, care mult s'a ostenit

întru Domnul.
13. Spunei închinciune lui Ruf

celui ales întru Domnul, i mumei
lui i a mele.

14. Spunei închinciune lui A-
sincrit, lui Flegon, lui Erman, iui

Palrova, lui Ermin i frailor celor

ce sunt împreun cu ei.

15. Spunei închinciune lui Fi-

lolog i Iuliei, lui Nireu i surorei

lui i iui Oiimpan l tuturor sfini-

lor celor împreun cu ei.

16. Inchinai-v unul altuia cu
srutare sfânt. Inchin-se vou bi-

sericile lui Hristos.

17. i v rog pre voi frailor, s
v pzii de cei oe fae împerechieri
i sminiele împrotiva învturei,
care voi v'ai învat; i v ferii

de ei.

18. C unii ca aceia Domnului
nostru Iisus Hristos nu slujesc, ci

pânfecelui lor; i prin cuvinte bune
i prin cuvântare de bine, înal i-

nimile celor proti.
19.- C ascultarea voastr a toi

a ajuns. i m bucur drept aceea
de voi; i voesc s fii înelepi spre
bine, i proti spre ru.

20. Iar Dumnezeul pcei s zdro-

beasc pre satana supt picioarele

voastre curând. Darul Domnului no-

stru Iisus Hristos cu voi.

13, Marc. 15, 21.

16. i Cor. 16, 20; 2 Cor. 13, 12; 1 Tes. 5,

26; l Petr. 5, 14.

17. Mat. 7, 15! Tit. 3, 10.

|
ÎS, Fitip. 3, 19; 2 Cor. 2, 17; Cot, 2, 4.
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21. Inchin-se vou Timotei cel

împreun cu mine lucrtor, i Lu-
chie i Iason i Sosipatru, rudele
mele.

22. Inchinu-m vou i eu Terfie,

cel ce am scris cartea, întru Domnul.
23. Inchin-se vou Gaie, gazda

mea i a toat adunarea. Inchin-se
vou Erast dregtorul ce!|ei, i
Cuart fratele.

24. Darul Domnului nostru Iisus

Hristos cu voi, cu toi. Amin.
25. Iar celui ce poate s v în-

treasc pre voi dup evanghelia

2t. Fapt. 16, 1, 2; Filip. 2, 19.

23. Fapt. U, 22; 1 Cor. 1, 14; 2 Tim. 4, 20.

mea, i propoveduirea lui Iisus Hri-

stos, dup descoperirea tainei care
din anii vecilor erâ tcut,

26. Iar acum s'a artat i prin

scripturile prorocilor, dup porun-
ca venicului Dumnezeu, spre as-

cultarea credinei întru toate nea-
murile s'a cunoscut;

27. Unuia prea înjeleplului Dum-
nezeu prin Iisus Hristos, cruia sla-

va în veci, Amin.

Ctre Romani s'a scris dela Corint, prin
Fivi diaconia biscricci din Cfcegbrees.

25. Ef. 1, 9; 3, 20; lud. 24.

26. 2 Tim 1, 10. 27. 1 Tim. i, 17.



EPISTOLIA

SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL
ÎNTÂIA CTRE CORINTENI

CAP. 1.

Mulamiri lui Dumnezeu pentru cre-

dina Corintenilor. Mustr împerechie-

rile dintre ei din iubirea de slava

pentru înelepciunea lumeasc, punând
înainte Crucea Domnului ca adev-

lf|îpavel chemat apostol al Iul

lisus Hrislos prin voea lui

Dumnezeu, i Sosten fratele.

2. Bisericel lui Dumnezeu,
care este în Corinf, celor sfinii
întru Hristos lisus, celor chemai
sfini, împreunS cu lofi cei ce chia-m numele Domnului nostru lisus

Hristos în tot locul, i al lor i al

nostru;
3. Dar vou, i pace dela Dum-

nezeu Tatl nostru i dela Domnul
lisus Hristos.

4. Mulmesc Dumnezeului meu
pururea pentru voi, pentru darul lui

Dumnezeu ce s'au dat vou întru
lisus Hrislos;

5. C întru toate v'afi îmbogfit
întru dânsul, în tot cuvântul i în

toat tiinfa;

6. Precum mrturisirea lui Hri-

stos s'a adeverit întru voi;

7. Cât a nu fi lipsii voi nici în-

lr'un dar, ateptând descoperirea
Domnului nostru lisus Hristos;

1. 1. 1 Fapt. 18, 17. 2. 1 Cor. 6, 11.
3. Rom. 1, 7; 2 Cor. 1, 2; Efcs. 1, 2.

4. Efcs. 1, 15, sq. 5. 2 Cor. 8, 7.

6. Rom. 1, 16.

7. Ps 33, 11; Filip. 3, 20.

8. Care va i întri pre voi pân
la sfârit, nevinovai în ziua Dom-
nului nostru lisus Hristos;

9. Credincios este Dumnezeu, prin

care v'ai chemat spre împrtirea
Fiului su lisus Hristos Domnului
nostru.

10. i v rog pre voi frailor, pen-
tru numele Domnului nostru lisus

Hristos, ca toii s grii aceea, i
s nu fie între voi împerechieri; ci

s fii întemeiai într'un gând i în-

tr'o înelegere.
11. Pentruc mi s'a artat mie

pentru voi fraii mei, dela cei ce
sunt ai Hjoii, c priciri sunt între

voi.

12. i zic aceasta, c fiecare din

voi zice: eu sunt al lui Pavd; iar

eu al lui Apolo; iar eu al lui Chi-

fa; iar eu al lui Hristos.

13. Au doar s'au împrit Hristos?

Au Paveî s'a rstignit pentru voi?
Sau întru numele lui Pavel v'ai bo-
tezat?

14. Mulmesc lui Dumnezeu c
nici pre unul din voi n'am botezat,

fr numai pre Crisp i pre Gaie;

15. Ca s nu zic cinevâ c în-

tru numele meu am botezat.

16. Boiezat-am i casa lui tefa-
na; iar mai mult nu tiu s fi bo-

tezat pre altcinevâ.

17. C nu m'au trimis pre mine
Hristos s botez, ci s binevestesc,

8. 1 Tes. 5, 23. 10. Filip. 2, 20 i 3, 16.

12. 1 Cor. 3, 4; Fapt 18, 2*.

14. Fapt. 18, 8. 16. 1 Cor. 16, 15, sq.
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nu întru înelepciunea cuvântului,

ca s nu se fac înzadarnicâ Crucea
lui Hristos.

18. Pentruc cuvântul Crucii ce-

lor perilori. nebunie este; iar nou
celor ce ne mântuim, puterea lui

Dumnezeu este.

19. C scris este: pierde-voiu în-

elepciunea înelepilor, i tiina ce-

lor tiutori o voiu lepd.
20. Unde este îneleptul? Unde

este crturarul? Unde este întreb-
torul veacului acestuia? Au n'a f-
cut nebun Dumnezeu înelepciunea
lumei acesteea?

21: C de vreme ce întru înelep-
ciunea lui Dumnezeu, n'a cunoscut
lumea prin înelepciune pre Dum-
nezeu, bine au voit Dumnezeu prin

nebunia propoveduirei a mânfuî
pre cei ce cred.

22. Pentruc i Iudeii semn cer,

i Elinii înelepciune caut;
23. Iar noi propoveduim pre firi-

stos cel rstignit, Iudeilor sminteal,
iar Elinilor nebunie;

24. Iar celor chemai, Iudeilor i
Elinilor, pre Hristos puterea lui Dum-
nezeu i înelepciunea lui Dumne-
zeu.

25. C ce este nebun al lui Dum-
nezeu, mat înelept decât oamenii
este; i ce este slab âl lui Dumne-
zeu, mai tare decât oamenii este.

26. C vedei chemarea voastr
frailor, c nu sunt muli înelepi
dup trup; nu sunt muli puternici,

nu sunt muli de bun neam;
27. Ci cele nebune âle lumei au

ales * Dumnezeu ca pre cei înelepi
s'i ruineze; i cele slabe ale lu-

mei au ales Dumnezeu ca s ru-

ineze pre cele tai;

28. i cele de neam prost, i ne-

bgate în seam âle lumei au ales

Dumnezeu, i cele ce fiu sunt, ca
pre cele ce sunt s strice;

29. Ca s nu se laude nici un
trup înaintea lui.

30. i diniru dânsul voi suntei
întru Hristos Iisus, carele s'au fcut

18. l Cot. 2, 2, 4; Rom. 1, 16.

19. Is. 29, 14. 20, Iov. 12, 17; Is. 33, 18.

21. Mat. 11, 25; Lticâ 10, 21. r^

22. loan 4, 48.

23. Rom 9, 32; 1 Cor. 2, 14,

24. Col. 2, 8.

26. Mat. 11, 25 i Iac. 2, 5.

29. Efes. 2,9. .

30. Ier. 23, 5, sq.) Rom. 4, 25; 2 Cor. 5,

21; loan 17, 9-. »
-

nou înelepciune dela Dumnezeu,
i dreptate i sfinire i izbvire;

31. Ca precum este scris: cel ce
se laud, întru Domnul s se laude.

CAP. 2.

Propoveduirea Evangheliei nit st în
mestrid cuvintelor, nici în înelepciu-

ne lumeasc, ci în înelepciunea cea

dup Dumnezeu. J "' 1

i eu venind la voi frailor, Venif-

am nu întru înlarea cuvântului
i a înelepciunei, vestind vou
mrturisirea lui Dumnezeu.

2. C n'am judecat a fî cev în-

tru voi, fr numai pre iisus Hri-

stos, i pre acesta rstignit.

3. i eu întru slbiciune i în-

tru fric, i întru cutremur mream
fost la voi.

4. t cuvântul meu i propove-
duirea mea nu . er întru cuvinte

îndemntoare ale înelepciunei o-

meneti, ci întru artarea Buhului
i a pulerei;

5. Ca credina voastr s nu fie

întru înelepciunea oamenilor, ci în-

tru puterea lui Dumnezeu.
6. i înelepciunea o grim întru

cei desvârit; îns înelepciunea
nu a veacului acestuia, nici a dom-
nilor veacului acestuia, cari sunt
pieriiori;

7. Ci grim înelepciunea lui Dum-
nezeu întru tain, cea ascuns, ,care

o au rânduit Dumnezeu mai înainte

de veci spre slava noastr; *

8. Care nimeni din domnii - vea-
cului acestuia nu o a cunoscut; c
de o ar fi cunoscut, n'ar fi rstig-

nit pre Domnul slavei.

9. Ci precum este scris-;, cele ce
ochiul n'a vzut, nici urechea n'a
auzit, nici la inima omului jiu s'au

suit, acestea au giil Dumnezeu ce-

lor ce îl iubesc pre dânsul.

10. Iar nou ne-au descoperit Dum-
nezeu prin Duhul su; c Duhul
toate., le cearc, i adâncurile lui

Dumnezeu.
11. C cine tie din oameni ale

omului, fr numai duhul omului

31. Ier. 9, 23, sq.; 2 Cor. 10, 17.

2. 1. Gal. 6, 14. 3. Fapt. 18, 1.

4. 2 Petr. 1, 16.

5. Efes. 1, 17; 1 Tcs. 1.5.
Z. Ps. 50, Tr Rom, 16, 25.
8. Fapt. 3i 15. 9. Is. 64. 4.

• 10. Mat. 16, 17. li. Mat. 11, 27-
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care este într'însuî? Aâ i ale lui

Dumnezeu nimeni nu le tie, fr
numai Duhul lui Dumnezeu.

12. Iar noi n'am luat duhul lu-

mei, ci duhul cel din Dumnezeu;
ca s tim cele ce sunt dela Dum-
nezeu druite nou.

13. Care i grim, nu întru cu-
vinte învate ale înelepciunei o-
meneti, ci întru cele învate ale

Duhului Sfânt; cele duhovniceti
cu cele duhovniceti asemnându-le.

14. Iar omul cel sufletesc nu pri-

mete cele ce sunt ale Duhului lui

Dumnezeu; c nebunie sunt lui, i
nu le poate în|elege; cci duhov-
nicete se judec.

15. Iar cel duhovnicesc le judec
toate, iar el de nimeni nu se judec.

16. C cine a cunoscut gândul
Domnului, ca s'l învee pre el? Iar

noi avem mintea lui Hristos.

CAP. 3.

Apostolul a propoveduit Corinteni-

lor potrivit înelegerei lor. Hristos
este temelia credinei. Cei ce zidescpe
aceast temelie tine sau ru, se vor
vdi în ziua judecfei. Cretinii sunt

Biserica lui Dumnezeu.

i eu, frailor, n'am putut grî vou
ca celor duhovniceti, ci ca ce-

lor trupeti, ca unor prunci întru

Hristos.

2. Cu lapte pre voi v'am hrnit,
iar nu. cu bucate; c înc nu pu-
tei; ci înc nici acum nu putei.

3. C înc trupeti suntei; cci
când este întru voi râvn i pri-

gonire i împerecheri, au nu sun-
tei trupeii, i au nu dup om um-
blai?

4. Cci când zice cinevâ: eu sunt
al lui Pavel; i altul: eu sunt al Iui

Apolo; au nu suntei trupeti?
5. Cine dar este Pavel, i cine

este Apolo, fr numai slujitori

prin cari ai crezut, fiecruia pre-
cum Domnul i-au dat?

6. Eu am sdit, Apolo a udat;
iar Dumnezeu au fcut creterea.

7. Pentru aceea nici ce! ce s-

13. l Cor, 1, 17; 2 Petr. 1, 16.
14. lotca. 14, 17 Rom. 8, 7.

15. Pild. 28, 5.

16. Rom. 11, 34; Isaia 40, 13.

3. 1. Ioan 16, 12; Evr. 5, 12.

2. 1 Petr. 2, 2. 3. 1 Cor.l, 11; Gal. 5, 20.
5. Rom. 12, 3. 6. lac, 1, ZI.

dete este cevâ, nici cel ce ud; ci

Dumnezeu cel ce d creterea.

8. Iar cel ce sdete i cel ce ud
una sunt; i fiecare va iuâ plata

sa dup osteneala sa.

9. Pentruc ai Iui Dumnezeu îm-
preun lucrtori suntem; a Iui Dum-
nezeu artur, a lui Dumnezeu zidire

suntei.
10. Dup harul lui Dumnezeu care

este dat mie, ca un înelept meter,
mai mare temelie am pus, iar altul

zidete. Ins fiecare s socoteasc
cum zidete.

11.C alt temelie nimeni nu poate
s puie afar de ceeace este pus,
care este Iisus Hrisîos.

12. Iar de zidete cinevâ pre a-

ceast temelie aur, argint, pietre

scumpe, lemne, fân, trestie;

13. Al fiecrui lucru artat va îi;

c ziua îl va art, pentruc cu foc

se va descoperi; i al fiecrui lucru

în ce chip va fi, focul îl va lmuri.
14. i al crui lucru va rmâneâ

care a zidit, plat va lu.
15. Iar al crui lucru va arde, se

va pgubi; iar el însu se va mân-
tui, îns aâ ca prin foc.

16. Au nu tii c suntei casa
Iui Dumnezeu, i Duhul lui Dum-
nezeu lcuete întru voi?

17. De va stric cinevâ casa lui

Dumnezeu, strica'l-va pre aceia

Dumnezeu; cci casa lui Dum-
nezeu sfânt este, care suntei voi.

18. Nimeni pre sine s nu se în-

ele. De i se pare cuivâ între voi

c este înelept în veacul acesta,

nebun s se fac, ca s fie îne-
lept.

19. Pentruc înelepciunea îumei
acesteea nebunie este la Dumne-
zeu. C scris este: El prinde pre
cei înelepi întru priceperea lor.

20. i iar: Domnul cunoate
gândurile înelepilor, 'c sunt de-

erte.
21. Drept aceea, nimeni s nu se

laude între oameni. C toate ale

voastre sunt;

22. Ori Pavel, ori Apolo, ori

Chiîa, ori lumea, ori vieaa, ori moar-
tea, ori acestea de acum, ori cele

viitoare; toate ale voastre sunt;

8. Ps. 61, 11; Rom. 2, 6. 9. 2 Cot. 6, 1.

11. Efes. 2, 20. 13. Îs. 48, 10.

15. lud. 23. 16. 1 Cor. 6, 19; 2 Cor. 6, 16;

Efes. 2, 21 Rom. 8, 9.

18. Pild. 3, 5, 7; Is. 5, 21; Iac. 1, 22.

19. Iov. 5, 12, sq. 20. Ps. 9i, 11.
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23. Iar voi suntei i lui Hrislos,
iar Hrislos al Iui Dumnezeu.

CAP. A.

Vrednicia Apostoleasc. Necuviina
împerecherilor. Smerenia i rbdarea
Apostolilor. Lauda lui Timotei.

Aâ s ne socoteasc pre noi

omul, ca pre nite slugi ale lui

Hristos, i ispravnici ai lainelor lui

Dumnezeu.,
2. Iar ceeace se caut mai mulf

la ispravnici, este ca credincios s
se afle cinevâ.

3. Iar mie prea puin îmi este ca
s m judec de ctre voi, sau de
ziua omeneasc; ci nici însu-mi
pre mine nu m judec.

4. Pentruc nimic pre mine num tiu vinovat; ci nu întru acea-
sta m'am îndreptat; iar cela cem
judec pre mine, Domnul este.

5. Drept aceea mai înainte de
vreme nimic s nu judecai, pân
ce va venî Domnul, care va i lu-

min cele ascunse ale întunerecu-
lui i va artâ sfaturile inimilor; i
alunei lauda va fi fiecruia dela
Dumnezeu.

6. i acestea frailor, le-am în-

chipuit întru mine t întru Apolo
pentru voi; ca întru noi s v în-

vai ca nu mai mult decât ce este

scris s gândii, ca s nu v mân-
drii unul pentru altul împrotiva
celuilalt.

7. C cine te alege pre tins? i
ce ai care n'ai luat; iar dac i ai

luat, cete lauzi, ca i cum n'ai fi luat?

8. Iat stuli suntei, iai v'ai
îmbogii, fr de noi ai împr-
ii; i ol de ai împrî, ca i noi
împreun cu voi s împrim.

9. C mi se pare c Dumnezeu
pre noi apostolii cei mai de apoi
ne-au artat, ca pre nite rânduii
spre moarte; pentruc privialne-am
fcut lumel i îngerilor i oame-
nilor.

10. Noi nebuni suntem pentru Hri-

stos, iar voi înelepi întru Hrislos;

noi slabi, iar voi tari; voi slvii,
iar noi necinstii.

23. 1 Cor. 11, 3.

4t- 1- Mat. 16, 19; 1 Petr, 4, 10.

2. Luc. 12, 42. 4, Ps. 34, 23.

5. Rom, 2. 29. 6. Rom. 12, 3,

7. Ioan 3, 27. 8. fipoc. 3, 17.

9. Rom. 8, 36.

11. Pân în ceasul de acum i
flmânzim i înselom, i suntem
goli, i ptimim, i nu suntem a-

ezai;
12. i ostenim, lucrând cu mâi-

nile noastre; ocrâi fiind, grim
de bine; izgonii fiind, rbdm;

13. Hulii fiind, mângâiem; ca
nite gunoiu ne am fcut lumei, tu-

turor lepdtur suntem pân acum.
14. Nu înfruntându-vâ pre voi

scriu acestea, ci ca pre nite fii ai

mei iubii învându-v.
15. C de ai aveâ zece mii de da-

scli întru Hristos, dar nu muli
prini, c întru Hrislos Iisus prin

evanghelie eu v'am nscut pre voi.

16. Rogu-v dar pre voi, s fii

mie urmtori.
17. Pentru aceasta am trimis la

voi pre Timotei, care este fiu al meu
iubit i credincios întru Domnul, care
va aduce vou aminte cile mele
cete ce sunt întru Hrislos, precum
pretutindenea întru toat biserica

înv.
18. C nevenind eu la voi, s'au

semeit unii.

19. Ci voiu veni curând la voi,

de va vreâ Domnul, i voiu cunoa-
te , nu cuvâniuî celor ce s'au se-

meit, ci puterea.

20. C nu este în cuvânt împ-
ria Iui Dumnezeu, ci întru putere.

21. Ce voii? Cu loiag s vin la

voi, sau cu dragoste i cu duhul
blândeei ?

CAP. 5.

Mustrri împrotiva celor desfrânai.

Cu adevrat se aude înlre voi cur-

vie, i curvie ca aceea care nici

înlre pgâni nu se numete, ca s
aib cinevâ pre muierea tailui su.

2. i voi v'ai semeii, i nu mai
bine ai plâns, ca s se ridice din

mijlocul vostru cel ce a fcut fapta

aceasta.

3. Eu dar nefiind la voi cu tru-

pul, iar cu duhul fiind de fa acolo,

iat am judecat ca i cum a fi de
fa, pre cel ce a fcui aceasta aâ:

11. 2 Cor. 11, 27. 12. Fapt. 18, 3; 1 Tes.
2, 9, sq; Rom. 12, 14. 16. l Cor. 11, 1.

17 1 Cor. 16, 10.

19. Fapt. 18, 21; Evr. 6, 3; Iac 4, 15.

20. 1 Cor. 2, 4; Luc. 17, 20.

5. 1. Lev. 18, 7.

3. 2 Cor. 10, l; Col, 2, 5.



1530 I CORINTENI 5-6

4. Intru numele Domnului nosfru
lisus Hristos, adunându-v voi i
duhul meu, cu puferea Domnului
nostru lisus Hristos,

5. S dai pre unul ca acela sa-

tanei spre pierirea trupului, ca du-
hul s se mântuiasc în ziua Dom-
nului lisus.

6. Nu este bun lauda voastr.
Au nu tii c puin aluat toat fr-
mânftura dospete?

7. Curii dar aluatul cel vechiu,

ca s fii frmânttur nou, pre-

cum sunteji fr de aîual. C pa-

tele noastre Hristos pentru noi s'au
}erllif;

8. Pentru aceea s prznuim, nu
întru aluatul cel vechiu, nici întru

aluatul rutfei i al vicleugului;
ci întru azimele curfiei i ale a-

devrului.
9. Scris-am vou în epistolie s

nu v amestecai cu curvarii;

10. i cu adevrat nu cu curvarii

lumei acesfeea, sau cu lacomii, sau
cu rpitorii, sau cu slujitorii idoli-

lor; c aîtmintrele ar fi trebuit s
ieiji din lumea aceasta.

11. Iar acum am scris vou s
nu v amestecai, dac vre unul-nu-
mindu-se frate va- fi curvar, sau la-

com, sau slujitor idolilor, sau oc-
râtor, sau beiv, sau rpitor; cu u-

nul ca acesta nici s mâncai.
12. C ce îmi este mie a judec

pre cei din afar? Au nu pre cei din
luntru voi îi judecai?

13. Iar pre cei din afar Dumne-
zeu îi va judec. Deci scoatei afar
pre cel râu dintre voi îni v.

CAP. 6,

A nu se judec înaintea celor necredin-

cioi. Sfaturi împrotiva desfrânrei. -

Au doar îndrznete cinevâ din

voi, având vre-o pâr împrotiva
altuia a se judec la cei nedrepi
i nu la cei sfini?

2. Au nu tii c sfinii vor s ju-

dece lumea? i dese va judec lu-

mea prin voi, nevrednici suntei de
Judeci mai mici?

3. Au nu tii c pre îugeri vom

4. Mat. 18, 18. 5. 1 Cor. 1, 8; 1 Tim. 1,

20. 6 Gal. 5, 9. 8. E, 12, 3, 35, Î9,

11, Mat, 18, 17! 2 Tes, 3, 6,

12, Marc. 4, li.

13, fi doua Lege 13, 5 i 22, 21 sq.

6. 2. Hpoc. 2, 26.

s judecm? Cu cât mai vârtos cele

lumeti?
4. Deci de avei judeci lumeti,

pre cei nebgai în seam întru a-

dunare s'i punei s judece.

5. i aceasta ca s v ruinai
zic vou. Aâ, nu este între voi în-

elept nici unul, care s poat ju-

dec între fratele su?
6. Ci frate cu frate se judec i

aceasta la necredincioi.
7. Deci dar cu adevrat pcat este

vou, cci judeci avei între voi.

Penfruce mai bine nu suferii strâm-
btatea? Pentruce mai bine nu rb-
dai paguba?

8. Ci voi îniv facei sfrâmb-
tate, i aducei pagub, i mai vâr-

tos frailor.

9. Au nu tii c nedrepii împ-
ria lui Dumnezeu nu o vor mo-
teni? Nu v înelai; nici curvarii,

nici slujitorii idolilor, nici preacurva-
rii, nici malachii, nici sodomnenii,

10. Nici furii, nici lacomii, nici

beivii, niciocrâtorii, nici rpitorii,

împria lui Dumnezeu nu o vor
moteni.

11. i acestea unii ai fost; ci v'ai
splat, ci v'ai sfinit, ci v'ai îndrep-

tat întru numele Domnului lisus i
întru Duhul Dumnezeului nostru.

12. Toate îmi sunt slobode, dar
nu toate îmi sunt de folos;,, toate

îmi sunt slobode, ci eu nu voiu s
fiu biruit de cevâ.

13. Bucatele pântecelui i pânte-

cele bucatelor; iar Dumnezeu i pre

acela i pre acelea va stric. Iar

trupul nu curviei, ci Domnului; i
Domnul trupului.

14. Iar Dumnezeu i pre Domnul
l-au sculat, i pre noi ne va scul
cu puferea sa.

15. Dar nu .tii c trupurile voa-
stre sunt mdulrile lui Hristos?
Deci dar pre mdulrile lui Hristos

le voiu face mdulri ale curviei?

S nu fie.

16. Au nu tii c cel ce se lipe-

te de curv un trup este? C vor
fi, zice, amândoi un trup.

5. 1 Cor. 15, 34.

7. Mat. 5, 39; Rom. 12, 19; 1 Petr. 3, 9.

9. Gal 5, 19, sq,; Rom. 1, 29, sq.
12. 1 Cor. 10, 23.

13. Mat 15, 17; 1 Tes. 4, 3.

14. Fapt 3, 15; Rom. 8, 11; 2 Cor. 4, 14.

15. Efes. 4, 12.

16. Fac. 2, 24; Mat. 19, 5; Efes, 5, 31.
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17. Iar cel ce se lipete de Dom-
nul, un duh este.

18. Fugii de curvie. C tot p-
catul care va face omul, aîar de
trup este; iar cel ce curvete, într'al

su trup pctuele.
19. Au nu tiji c trupul vostru

este loca Duhului Sfânt ce locu-
ete întru voi, pre carele avei deia
Dumnezeu, i nu suntei ai votri?

20. C suntei cumprai cu pre;
proslvii dar pre Dumnezeu în tru-

pul vostru i întru duhul vostru, care
sunt ale lui Dumnezeu.

CAP. 7.

Despre cstorie, neînsurare i vduvie.

Iar pentru care mi-ai scris; bine
este omului de muiere s nu se

ating.

"

2. Iar pentru curvie, fiecare s'i
aib femeia sa, i fiecare femeie s'i
aib brbatul su.

3. Brbatul datornica dragoste s'i
deâ femeii; aijderea i femeia br-
batului.

4. Femeia trupul su nu îi st-
pânete, ci brbatul; aijderea i
brbatul trupul su nu îi stpâ-
nete, ci femeia.

5. S nu oprii datoria unul al-

tuia, fr numai din buna voin,
la o yreme, ca s v îndeletnicii

în post i în rugciune; i iar
s v împreunai, ca s nu v is-

piteasc pre voi satana pentru ne-

înîrânareâ voastr.
6^ i aceasta o zic dup sfat, iar

nu dup porunc.
7. C voesc ca toi oamenii s

fie precum _i eu. Ci fiecare are da-
rul su deîa Dumnezeu, unul aâ,
iar altul într'all chip.

8. Iar zic celor necstorii i v-
duvelor: bine este lor de vor rrnâ-
neâ precum i eu.

9. Iar de nu se'vpr puteâ ineâ,
s se cstoreasc; c mai bine
este s se cstoreasc decât s
arz.

10. Iar celor cstorii poruncesc,
nu eu, ci Domnul: femeia de br-
bat s nu se despar.

17. Ioan 17, 21. sq.; Efes. 5, 30.

19. l Cor. 3, 16; 2 Cor. 6, 16,

20. 1 Cor. 7, 23; 1 Petr. 1, 18.

7. 5. Eirc 19, 15; loil 2, 16.

7, Mat. 19, 12. 9, 1 Tim. 5, 14.

10, Mat. 5, 32; Malah, 2, 14.

11. Iar de se va despri, s nu
se mrite, sau s se împace cu
brbatul su; i brbatul pre femeie
s nu o lase.

12. Iar celorlali eu zic, nu Dom-
nul; de are vre un frate femeia ne-

credincioas, i ea va voi s vie-

uiasc cu el, s nu o lase pre ea.

13. i femeia de are brbat ne-

credincios, i acela va voî s vie-

uiasc cu dânsa, s nu'l lase pre el.

14. Pentruc se sfinete brbatul
necredincios prin femeia credincioa-

.

s, i se sfinete femeia necredin-

cioas prin brbatul credincios; c
într'alt chip feciorii votri necurai
ar îi; iar acum sfini sunt.

15. Iar de se desparte cel necre-

dincios, despar-se. C nu este ro-

bit fratele sau sora într'unele ca a-

cesfea; c spre pa'e ne-au chemat
pre noi Dumnezeu.

16. C ce tii, femeie, de'i vei

mântui brbatul? Sau ce tii, br-
bate, de'i vfci mântui femeia?

17. Ins fiecruia precum i-au îm-
prit Dumnezeu, i fiecare precum
l-au chemat Domnul, aâ s umble.

i aâ întru oale bisericile rânduesc.

,18. De este cinevâ chemat fiind

tiat împrejur, s nu pofteasc ne-

tiere împrejur. Intru netiere îm-
prejur cinevâ s'a chemat? S nu
se taie împrejur.

19. Tierea împrejur nimic este, i
netierea împrejur nimic este, ci

paza poruncilor lui Dumnezeu.
20. Fiecare întru chemarea care

s'a chemat, întru aceea s rmâe.
21. Rob eti chemat? Nu te gri-

ji; ci de i poi s fii slobod, mai
mult te supune. *

22. C cei ce este chemat întru

Domnul rob, slobod Domnului este;

aijderea i cel ce este .chemat

slobod, rob este lui Hristos.

23. Cu pre suntei cumprai; nu
v facei robi oamenilor.

24. Fiecare întru ce este chemat,

frailor, întru aceea s rmâe îna-

intea lui Dumnezeu.
25. Iar pentru fecioare porunca

Domnului nu am; iar sfat dau, ca
un miluit dela Domnul, a fi credin-

cios.

14. Rom. 11, 16. 15, Efes. 2, 14, 17.

16. 1 Petr. 3, 1,

17, 1 Cor. 3, 5; Rom. 12, 3! Efes, 4, 1.

19, Gal. 5, 6 i 6, 15. 20. Efes. 4, 1.

21. Ioan 8, 36; Rom. 6, 18.

23. 1 Cor. 6, 20. .
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26. Socotesc dar, c acest lucru
este bun pentru aceast de acum
nevoe, c bine este omului aâ a fi.

27. Legatu-fe-ai cu femeie? Nu
cutâ dezlegare. Dezlegatu-te-ai de
femeie? Nu cut muiere.

28. Iar de te-ai i însurat, n'ai

greii, i de s'a mritat fecioara, n'a
greit. Dar necaz în trup vor aveâ
unii ca acetia; iar eu v cru pre
voi.

29. Iar aceasta zic frailor, c
vremea de acum scurt este; c i
cei ce au femei s fie ca i cum
n'a r aveâ;

30. i cei ce plâng, ca i cum n'ar

plânge; i cei ce se bucur, ca i
cum nu s'ar bucur; i cei ce cum-
pr, ca i cum n'ar stpâni.

31. i cei ce se folosesc cu lu-

mea aceasta, ca i cum nu s'ar folo-

sî; c trece chipul lumei acesfeea.

32. i voesc ca voi fr de grije

s fifi. Cel neînsurat grijete de ale

Domnului, cum va plceâ Domnului;
33. Iar cel ce s'a însurat grijete

de ale lumei, cum va plceâ femeii.

34. Se deosebete muierea i fe-

cioara. Cea nemritat se grijete
de ale Domnului, cum va plceâ
Domnului, ca s fie sfânt i cu
trupul i cu sufletul; iar cea mri-
tat se grijete de ale lumei, cum
va plceâ brbatului.

35. i aceasta spre al vostru fo-

los zic; nu ca s v pun vou curs,
ci spre bun cuviin, i apropiere
de Domnul fr sminteal.

* 36. Iar de i se pare cuivâ c i se
va face vreo necinste pentru fecioa-

ra sa, dac îi trec tinereele, i aâ
trebue a se face, ce voete iac, nu
greete; mrife-se.

37. Iar care st întemeiat în ini-

m, neavând nevoe, i are stpâ-
nire preste a sa voie, i aceasta a
judecat întru inima sa, a pzî pre
fecioara sa, bine face.

38. Deci dar, i cel ce îi mrit
pre fecioara sa, bine face; iar cel

ce nu o mrit mai bine face.

39. Femeia legat este de legeîh
cât vreme trefe brbatul ei; iar

dac va adormî brbatul ei, slobo-
d este dup care va vrea s se
mrite; numai întru Domnul.

26. Ier. 16, 2. 29. Rom. 13, 11.

31. 1 loan 2, 17, 32. 1 Tlm. 5, 5,

33. Efcs. 5, 29. 39. Rom. 7, 2,

40. Iar mai fericit este de va r-
mâneâ aâ, dup sfatul meu; c
mi se pare, c i eu am Duhul lui

Dumnezeu.

CAP. 8.

Povee pentru mmcarea jertfelor

idohtii

Îar pentru cele ce se jertfesc i-

dolilor, tim c toi avem cuno-
tin. Ins cunotina face seme,
iar dragostea zidete.

2. Iar de i se pare cuivâ c tie
cevâ, înc nimic n'a cunoscut pre-

cum se cade a cunoate.
3. Iar de iubete cinevâ pre Dum-

nezeu, acela cunoscut este de dân-
sul.

4. Iar pentru mâncarea jertfelor

idoleti, tim c idolul nimic nu
este în lume, i cum c nu este alt

Dumnezeu fr numai unul.

5. Pentruc deî sunt cari s zic

dumnezei, ori în cer ori pre p-
mânt, (precum sunt dumnezei muli,
i domni muli),

6. Ci nou un Dumnezeu este,

Tatl, dintru care sunt toate, i noi

întru dânsul; i unul Domn Iisus

Hrisfos, prin care sunt toate i noi
printr'însul.

7. Ci nu este întru toi cunotina;
iar oarecarii cu tiina idolului de
pân acum ca o jertf idoleasc
mnânc, i tiina lor fiind slab
se spurc.

8. Iar mâncarea nu ne va pune
pre noi înaintea lui Dumnezeu; c
nici de vom mâncâ, nu ne priso-

sete; nici de nu vom mâncâ ne
lipsete. r

9. Ci vedei ca nu cumvâ slobo-
zenia voastr aceasta s fie smin-
teal celor neputincioi.

10. C de te va vedeâ cinevâ pre

tine cel ce ai cunotin ezând în

capitea idolilor, au nu tiina lui

slab îiind, se va întrî ca sa m-
nânce jertfele idoleti.

11. i va pieri fratele tu cel ne-

putincios pentru cunotina ta, pen-
tru care Hristos au murit.

12. i aâ, greind împroliva fra-

8. 1 Fapt. 15, 20.

2. Gal. 6, 3; I Tim. 6, 4. 3. Gat. 4, 19.

5. Ioan 10, 34.

6. Malacb. 2, 10; Rom. 11, 36; Joan 13, 13.

7. l Cor. 10, 7.

S. Rom. 14, 17; Gal. 5, 13.
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ilor i bfând tiina lor cea ne-
putincioas, împrotiva lui Hrisios
greii.

13. Pentru aceea, dac face mân-
carea sminteal fratelui meu, nu
voiu mânca carne în veac, ca s
nu fac sminteal fratelui meu.

CAP. 9.
Slobozenia dat Apostolilor ela

Dumnezeii '-i înfrânatea lor cea de

voie. Viea noastr se aseamn cu
întrecerea la alergri.

Au nu sunt apostol? Au nu sunt
slobod? Au nu pre lisus Hrisios

Domnul nostru l-am vzut? Au nu
lucrul meu voi suntei întru Dom-
nul?

2. De nu sunt apostol altora, dar
vou sun!; c pecetea apostolici

mele voi suntei întru Domnul.
3. Rspunsul meu la cei ce m

cerceteaz pre mine acesta este:

4. Au n'avern putere a mâncâ i
a beâ?

5. Au n'avern putere pre o sor,
femeie, a purt ca i ceilali apo-
stoli, i fraii Domnului, i Chifa?

6. Au numai eu singur i Var-
nava n'avern putere a nu lucrâ?

7. Cine slujete în oaste vre o
dat cu leafa sa? Sau cine sdete
vie, i din road ei nu mnânc?
Sau cine pate turm, i din lap-

tele ei nu mnânc?
8. Au doar dup om acestea

gresc? Au nu i legea acestea zice?

9. C în legea lui Moisî scris

este: s nu legi gura boului ce

lreer. Au doar de boi se îngri-

jete Dumnezeu?
10. Au doar pentru noi cu ade-

vrat zice? C pentru noi s'a scris:

c întru ndejde, cel ce ar, dator

este s are; i cel ce treer întru

ndejde, de ndejdea sa trebue s
aib parte.

11. Dac am semnat noi vou
cele duhovniceti, au mare lucru

este de vom secer noi ale voastre

cele trupeti?
12. Dac au parte alii de pute-

rea voastr, au nu mai vârtos noi?

Ci nu am fcut dup puterea a-

13. Rom. 14, 21; 2 Cor. 11, 29.

9. L t Cot, 15, 8, Fapt. 26, 16.

2. 2 Cot. 3, 2. 4. Luc. 10, 8.

9, H doua Leg, 25, 4; 1 Tim, 5, 18,

11. Rom. 15, 27,

12. Fapt, 20, 33; 2 Cor. 11, 9,

ceasta; ci toate le rbdm, ca s
nu dm vre o zticnire evanghe-
liei lui Hrisios.

13. Au nu tii c cei ce lucreaz
cele sfinte, din biseric mnânc?
i cari slujesc altarului, cu altarul

se împrtesc?
14. Aâ i Domnul au rânduit ce-

lor ce propoveduesc evanghelia,
din evanghelie s triasc.

15. Iar eu nici una de acestea
n'am fcut; i n'am scris acesiea,

ca aâ s se fac ctre mine; c
mai bine îmi esîe a muri, decât
lauda mea s'o fac cinevâ în za-

darnic.
16. C de bineveslesc, nu îmi

esîe mie laud; c nevoie îmi zace
asupra; iar amar mie este de nu
voiu binevestil

17. C de fac aceasta de voie,

plat am; iar dac de sil, dreg-
tovie îmi este mie încredinat.

18. Care dar este plata mea? Ca
binevesiind, fr de plat s pun
evangheliea lui Hrisios, ca s nu
fac eu dup puterea mea cum nu
se cade înlru bunavestire.

19. C slobod fiind de toate, tu-

turor m'am fcut rob, ca pre cei

mai muli s dobândesc.
20. i m'am îcut Iudeilor ca un

Iudeu, ca pre ludei s dobândesc;
celor de supt lege, ca un supus le-

get, (neîiind supt lege), ca pre cei

de supt lege s dobândesc;
21. Celor frdelege, ca un fr-

delege, (neîiind frdelege iui Dum-
nezeu, ci întru lege lui Hrisios), ca

s dobândesc pre cei frdelege.
22. M'am fcui celor neputincioi

ca un neputincios; ca pre cei ne-

putincioi s dobândesc; tuturor

oale m'am fcut, ca ori cum pre
vre unii s mântuesc.

23. i aceasta fac pentru evan-
ghelie, ca împreun prta ei smJac.

24. Au nu tii c cei ce alearg
în locul de priveai, toi adec a-

îearg, dar unul iâ darul? Aâ s
alergai, ca s apucai.

25. Iar tot cel ce se nevoiete, de
toate se înfrâneaz. i aceia adec

13. Kum, 18, 31; H doua Lege 18, 1.

14, Lucâ 10, 7, 15, Fapt. 18, 3.

17. 1 Cor. 4, 1. 18. 1 Cor. 8. 9.

20, Fapt, 16, 3; î Cor. 21, 26.

21, Fapt. 11, 3; Gal. 2, 3.

22, Rom. 11, 14; 2 Cor. 11, 20.

25. Efes, 6, 12; 2 Tim. 4, 8; Iac, l, 12,
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ca s iâ cunun slriccioas; iar

noi nestriccioas.
26. Eu drept aceea aâ alerg, nu

ca i cum ti'a ti; aâ dau rsboiu,
nu ca i cum aii btând vzduhul;

27. Ci îmi chinuesc trupul meu,
i îl supun robiei; ca nu cumvâ
altora propoveduind, însumi sm
fac netrebnic.

CAP. IO-

Sfaturi pentru ferirea de îmbuibri
i desfrânri; dete ca pild pe Iudeii

ieii din Eghifet.

Qi nu voesc ca s nu tii voi,

ilrajilor, c prinii notri loji supt
nor au fost, i toi prin mare au
trecut;

2. i toi prin Moisi s'au botezat

în nor i în mare;
3. i loji aceeai mâncare duhov-

niceasc au mâncat;
4. i toi aceeai butur duhov-

niceasc au but; c beau din Pia-

tra cea duhovniceasc care urm;
iar Piatra erâ Hristos.

5. Ci întru cei mai muli dintru

ei nu au binevoit Dumnezeu; c au
czut în pustie.

6.i aceste pilde s'au fcut nou,
ca s nu Km noi poftitori de rele,

precum i aceia au poftit.

7. Nici slujitori idolilor s v fa-

cei, precum unii dintre dânii; pre-

cum este scris: ezut-a norodul de
a mâncat i a but, i s'a sculat

de a jucat.

8. Nici s curvim, precum unii

dintru dânii au curvit, i au czut
îtttT'6 zi douzeci i trei de mii.

9. Nici s ispitim pre Hristos,

precum i unii dintru dânii au is-

pitit, i de erpi au pierit.

10. Nici s Cârtii, precum i unii

dintru dânii au cârtit, i s'au pier-

dut de pierztorul.

11. i aceste toate pilde, s'au în-

tâmplat lor; iar s'au scris spre a

noastr învtur, la carii sfâri-
turile veacurilor au ajuns.

12. Pentru aceea celui ce i se pare

27, Rom. 8, 13 i 13, 14.

IO. I. Eir. 13, 21, i 14, 22.

2, Num. 9, 15. 3. E. 16, 15,

4, E. 17, 6, 5, Num, 14, 30; 26. 65,
6. Num, 11, 4, 7, E, 20, 3; 32, 6.

8, Num. 25 1, 9, 9, Num, 21, 5.

10, Num, 14, 2, 37,
11, Rom. 15, 4; Evr, 9, 26,
12, Rom. 11, 20,

c st, s iâ aminte ca s nu caz.
13. Ispit pre voi nu v'a ajuns,

fr nurnai omeneasc, iar credin-

cios este Dumnezeu, care nu va isâ
pre voi sv ispitii mai mult decât
puleji; ci împreun cu ispita va face

i sfâritui, ca s'o putei suferi.

14. Penfru aceea, iubiii mei, fu-

gii de slujirea idolilor.

15. Ca celor înelepi griesc, ju-

decai voi ceea ce eu griesc.
16. Paharul binecuvlntrei care

binecuvântm, au nu este împrt-
irea sângelui lui Hristos? Pâinea
care frângem, au nu este împrt-
irea trupului lui Hristos?

17. Cci o pâine, un trup, cei muli
suntem; c toi dintr'o pâine ne îm-
prtim.

18. Vedei pre îsrail dup trup;

au nu cei ce mnânc jertfele pr-
tai altarului sunt?

19. Deci ce zic eu? C doar ido-

lul este cevâ, sau ce se jertfete ido-

lului este cevâ?
20. Ci eu zic c cele ce jertfesc

neamurile, dracilor jertfesc i nu lui

Dumnezeu; nu voiesc dar ca s v
facei voi prtai dracilor.

21. Nu putei beâ paharul Dom-
nului, i paharul dracilor; nu pu-
tei fi mesei Domnului prtai i
mesei dracilor.

22. Au întrât-vom pre Domnul
spre mânie? Au mai tari decât el

suntem?
23. Toate îmi sunt slobode, ci nu

toate îmi folosesc; toate îmi sunt
slobode, ci nu toate zidesc.

24. Nimeni al su s nu caute, ci

fiecare al altuia.

25. Tot ce se vinde în mcelrie
s mâncai, nimic cercetând pentru

tiin;
26. C al Domnului este pmân-

tul i plinirea lui.

27. i de v chiam pre voi ci-

nevâ din cei necredincioi i voii
s mergei, tot ce se pune înaintea

13, l Cor, 1, 9. 14, l Ioan 5, 21.

15. 1 Cor. 2, 15.

16. Mat. 26, 27; Fapt. 2, 42; 1 Cor. 11,24.
17. 1 Cor. 12. 27; Rom. 12, 5.

18 Lcv. 7, 6, 14- 19. 1 Cor. 8. 4.

20. Lev. 17, 7{ fl doua Lege 32, 17; Ps.

105, 36; Hpoc. 9. 20. 21. 2 Cor. 6, 15.

22. fl doua Lege 32, 21; Iov 9, 19.

23. 1 Cor. 6, 12.

24. Filip. 2, 4; Rom 15, 2,

25. 1 Tim. 4, 4. 26. Ps. 23, 1.

27. Luc. 10, 7.
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voastr s mâncai, nimic cercetând
pentru tiin.

28. Iar de va zice vou cinevâ:
aceasta esie jertfit idolilor, s nu
mâncai penlru acela ce y'a spus i
pentru tiin; c al Domnului este

pmântul i plinirea lui;
f

29. Iar tiina, zic. nu a ta, ci a
celuilalt, ca peniruce slobozenia mea
se judec de alt tiin;

30. Dac m împrtesc eu prin

har, pentruce m hulesc, de care
eu mulmesc?

31. Deci ori de mâncai, ori de
bei, ori altceva de facei, toate spre
slava lui Dumnezeu s le facei.

32. Fr sminteal fii, i Iudeilor

$i Elinilor i bisericei lui Dumnezeu;
33. Precum i eu întru toate tu-

turor plac, necutând folosul meu,
ci al celor muli, ca s se mântu-
iasc.

CAP. 11.

Cum trebue a se rug i a proroci

brbaii i femeile i rânduiala ce au
. a fzi la mesele de obte. Sf. Euha-

ristie.

Urmtori fii mie, precum i eu
lui Hristos.

2. Iar v laud pre voi, frailor, c
de toate ale melev aducei aminte
i precum v'am dat vou, predani-
ile inei.

3. i voiesc s tii voi, c a tot

brbatul capul este Hristos, iar ca-

pul femeii este brbatul; iar capul
lui Hristos, Dumnezeu.

4. Tot brbatul rugându-se sau
prorocind cu capul acoperit, îi ru-

ineaz capul lui,

5. Iar toat femeia rugându-se sau
prorocind cu capul desvelit îi ru-

ineaz capul ei, c toi una este

ca i cum ar ii ras.
6. C de nu se învelete femeia,

s se i tunz; iar de este lucru de
ruine femeii a se tunde, sau a se

rade, înveleasc-se.
7. C brbatul nu este dator s'i

acopere capul, chipul i slava lui

Dumnezeu fiind, iar muierea slava
lrbatului este.

28. 1 Cor. 8, 7. 30. 1 Tim. 4, 4.

31. Col. 3, 17. 32. Rom. 14 13.

11. 2.2 Tcs. 2, 15. 3. 1 Cor. 3, 23; Efes.

5, 23. 4. I Cor 12, 10; 14, 1.

7. Fac 1, 26,

8. C nu este brbatul din femeie;

ci femeia din brbat.
9. C nu s'a zidit brbatul pen-

tru femeie; ci femeia pentru brbat.
10. Pentru aceea datoare este fe-

meia s aib învelifoare în cap, pen-
tru îngeri.

11. Ins nici brbatul fr femeie,

nici femeia fr brbal,îniru Domnul.
12. C precum este femeia din

brbat, 'aâ i brbatul prin femeie;
i toaie deîa Dumnezeu.

13. Intru voi îniv judecai; oare
cu cuviin este, femeia desvelit
s se roage lui Dumnezeu?

14. Au nu i singur firea v în-

va pre voi, c brbatul de îi las
prul, necinste lui este?

15. Iar femeia de îi las prul,
slav ei este; de vreme ce prul
este dat ei în Ioc de învelitoare.

16. Iar de se vede c este cinevâ
prigonitor, noi obicei ca acesta n'a-

vem, nici bisericile lui Dumnezeu.
17. i aceasta poruncindu-v nu

v laud, c nu spre mai bine, ci

spre mai ru v adunai.
18. Pentruc întâiu, când v a-

dunai voi în biseric, auz c se
fac între voi împerechieri; i despre
o parte crez.

19. C trebue s fie i eresuri în-

tre voi, ca cei lmurii s se fac
artai între voi.

20. Drept aceea, când v adunai
voi împreun, nu este a mâncâ cina
Domnului.

21. C fiecare îi pune cina sa
mai înainte spre mâncare; i unul
este flmând, iar altul este beat.

22. Au doar n'avei case ca s
mâncai i s bei? Sau pre bise-

rica lui Dumnezeu defimai, i ru-

inai pre cei lipsii? Ce voiu zice

vou? Ludâ-voiu pre voi? Intru

aceasta nu v laud.

23. C eu am luat dela Domnul,
care am i dat vou. C Domnul
lisus în noaptea întru care s'a vân-
dut au luat pâine;

24. i mulmind au frânt, i au
zis: luai, mâncai; acesta este tru-

pul meu care se frânge pentru voi;

aceasta s facei întru pomenirea
mea.

9. Fac. 2, 18, 23. 11. Gal. 3, 28.

16. 1 Tim. 6, 4.

18. 1 Cor. 1, 10, sq, i 1 Cor. 3, 3.

19. Mat. 18, 7; sq.; 1 Ioan 2, 19,
22. Iac. 2, 6.

23. 1 Cor. 15, 3; Lucâ 22, 19.
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25. Aijderea t paharul, dup ci-

n, zicând: acest pahar legea cea
nou este întru sângele meu; acea-
sta s facei de câte ori vejl beâ,

întru pomenirea mea.
26. C de câte ori veji mânca pâi-

nea aceasta, i vei beâ paharul ace-

sta, moartea Domnului vestii pân
când va veni.

27. Drept aceea, oricare va mân-
ca pâinea aceasta, sau va beâ pa-
harul Domnului cu nevrednicie, vi-

novat va îi trupului i sângelui Dom-
nului.

28. Ci s se ispiteasc omul pre
sine, i aâ din pâine s mnânce,
i din pahar s beâ.

29. C cel ce mnânc i beâ cu
nevrednicie, judecat lui mnânc
i beâ, nesocotind trupul Domnului.

30. Pentru aceasta între voi muli
sunt neputincioi i bolnavi, i dorm
muli.

31. C de ne-am îi judecat pre

noi singuri, nu ne-am îi osândit.

32. Iar judecându-ne, dela Dom-
nul ne certm, ca nu cu lumea s
ne osândim.

33. Deci dar, fra|ii mei, când v
adunai s mâncai, unul pre altul

s ateptai.
34. Iar de flmânzete cinevâ, a-

cas s mnânce; ca s nu v a-

dunafi spre osând. Iar celelalte

când voiu venî le voiu rândul.

CAP. 12.

Darurile duhovniceti i iconomia lor.

Iar pentru cele duhovniceti, fra-

ilor, nu voiu s nu tii voi.

2. C tii când era(i neamuri,
cum v duceaji ctre idolii cei fr
de glas, ca i cum aji îi îost trai.

3. Pentru aceea v art vou, c
nimeni cu Duhul lui Dumnezeu gr-
ind nu zice anatema pre Iisus; i
nimeni nu poate numî pre Domnul
Iisus, fr numai întru Duhul Sfânt.

4. i sunt osebiri darurilor, iar

acela Duh.
5. i osebiri slujbelor sunt, iar

acela Domn.
26. Is. 59, 20.

27. Ier. 31, 33; 1 Coc. 10, 21; Evr. 6, 6.

31. Ps. 31, 5.

32. GbL 3, 22; Evr. 12, 5, 6.

12. 1- 1 Cor. 10, 1.

2, l Cor. 6, 11; Efes. 2, 11.

3. Marcu 9, 39. 4. Rom. 12, 6.

5. Efcs. 4, 11.

6. i osebiri lucrrilor sunt, iar

acela Dumnezeu este care lucrea-

z toate întru foi.

7. Iar fiecruia se d artarea
Duhului spre folos.

8. C umiia prin Duhul se d cu-

vântul în(elepciunei; iar altuia cu-
vântul cunotinei întru acela Duh;

9. i unuia credina întru acela
Duh; iar altuia darurile tmduiri-
lor întru acela Duh;

10. Unuia lucrarea puterilor, iar

altuia prorocie; unuia alegerea du-
hurilor, iar altuia feluri de limbi; i
altuia tlmcirea limbelor;

11. i foaie acestea le lucreaz
unul i acela Duh, împrind de-
osebi îiecruia precum v6ete.

12. C precum trupul unul este,

i mdulri are multe i toate m-
dulrile ale unui trup, multe fiind,

un trup sunt; aâ i Hrislosi

13. Pentruc printr'un Duh noi
loji într'un trup ne-am botezat, ori

Iudeii, ori Elinii, ori robii, ori cei

slobozi; i to{i înfr'un Duh ne-am
adpat.

14. C i trupul nu este un m-
dular, ci multe.

15. C de-ar zice piciorul, pentru
c nu sunt mân, nu sunt din trup;

au doar pentru aceea nu este din

trup?

18. i de-ar zice urechia,, pentru
c nu sunt ochiu, nu sunt din trup;

au doar pentru aceea nu este din

trup?
17. C de-ar îi lot trupul ochiu,

unde ar îi auzul? i de-ar fi tot auz,

unde ar îi mirosul?
18. Iar acum au pus Dumnezeu

mdulrile pre unul îiecare dinfr'în-

sele în trup, precum au voit.

19. C de-ar îi toate un mdular,
unde ar îi trupul?

20. Iar acum multe mdulri cu
adevrat sunt, dar un trup.

21. i nu poate ochiul s zic
mâinei: n'am trebuin de fine; sau
iar capul picioarelor: n'am tre-

buin de voi.

22. Ci cu mult mai vârtos mdu-
lrile trupului, care se socotesc a

fi mai slabe, sunt mai trebuincioase;

23. i care ni se pare c sunt

mai necinstite la trup, acestora cin-

6. Efes. 1, 23. 7. 1 Cor. 14, 26.

8. 1 Cor. 2, 6 i 1, 5. 10. Fapt. 2, 4.

11. l Cor. 7, 7; Rom. 12, 3, 6; Efes. 4, 7.

12. 1 Cor. 10, 17. 18. Cot. 2, 19.
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ste mai mult le dm; i cele ne-

socotite ale noastre mai mult sla-

v au.

24. lâr cele de cinste ale noastre
n'au trebuin; ci Dumnezeu au toc-

mit trupul, celui mai de jos mai
mult cinste dând,

25. Ca s nu îie desbinare în

trup; ci s se grijeasc mdulrile
între sine asemenea unul de altul.

26. i ori de ptimete un mdu-
lar, ptimesc toate mdulrile dim-
preun; ori de se slvete un m-
dular, împreun se bucur toate m-
dulrile;

27. Iar voi suntei trupul lui Hri-

stos, i mduîri din parte.

28. i pre unii au pus Dumnezeu
în biseric, întâiu pre apostoli, al

doiiea pre proroci, al treilea pre da-
scli, dup aceea pre puteri, apoi
darurile tmduirilor, ajutorinele, i-

sprvniciile, felurile limbilor.

29. Au doar toi sunt apostoli?
Au doar iot proroci? Au doar
toi dascli? Au doar toi puteri?

30. Au doar toi au darurile t-
mduirilor? Au doar loji în limbi

gresc? Au doar toi tlmcesc?
3î. Ci s râvnii darurile cele mai

??une; i înc mai înalt cafre v a-

rt vou.

CAP. ia
Dragostea i buntile ei.

De a gri în limbile omeneti i
îngereti, iar dragoste nu arn, î-

cutu-m'am aram suntoare i chim-
val rsuntor.

2. i de a aveâ prorocie, i de
a ti toate. tainele i toat tiina;
i de a avea toat credina, cât s
mut i munii, iar dragoste nu am,
nimic nu sunt.

!

' }

3. i de a împri Kioaf avuia
mea, i de a dâ îrupui meu s'l
arz, i dragoste nu am, nici un fo*

los nu'mi este.

4. Dragostea îndelung rabd, se
miiostivete; dragostea nu pismu-
ete, dragostea nu se semeete, nu
se trufete.

5. Nu se poart cu necuviin, nu

27. Rom. 12, 5; Efcs. 4, 12 i 5, 30: Col.
1, 24. 28. Efes. 4, 11. 31.1 Cor. 14, 1.

13. 2. Mat. 7, 22 i 17, 20.

3. Mat. 6, l; Ioan 15, [3: Rom. 12, 8, 20;
I Ioan 3, 17. 5. Fii. 2, 4, 21.

caut ale sale, nu se întrât, nu
gândete rul;

6. Nu se bucur de nedreptate,

ci se bucur de" adevr;
7. Toate }e sufere, toate le crede,

toate le ndjduefe, toate le rabd.
8. Dragostea niciodat nu cade;

i ori prorociile de vor lipsi; ori

limbile de vor încet; ori cunotina
de se va stricâ.

9. Peniruc din parte cunoatem,
i din parte prorocim.

iQ. Iar când va veni cea des-
vârii, atunci cea din parfe

t
.se' ya

stricâ.

11. Când eram prunc, ca un prunc
griam, ca un prunc cugetam;

J
câ

un prunc gândiam; iar dac m'afrî

fcut brbat, am lepdat cele prun-
ceti.

12. C vedem acum ca prin o-

gîindâ în ghicitur; iar atunci fa
ctre fa; acum cunosc din parte;

iar atunci voiu cunoate precum i
cunoscut sunt.

13. i acum rmâne credina, rifiy

dejdea, dragostea, aceste trei; Ux
mai mare decât acestea este dra-*

gostea. ;

CAP. 14. >'

întrebuinarea darului limbilor ,$i

a prorociei. Femeea s tac în biseric.

Urmai dragostea, i râvnii cele

duhovniceti; iar mai vârtos ca
s prorocii. «» >

2. C cel ce grete în limb, nu
grete oamenilor, ci lui Dumnezeu ;c nimeni nu'l aude; iarjpu, dub-ul

grete taine.

3. Iar cel ce prorocete oameni-
lor, grete spre zidire i îndem-
nare i mângâere.

4. Cel ce grete în limb pre

sine singur se zidete; iar cel ce
1 proroceie, biserica zidete.

]

t
5. i voesc ca voi toi s grii

fh limbi, iar mai vârtos s proro-
cii; c mai mare este cel ce pro-

rocete, decât cel ce grete în limbi,

fr numai de va tlmci, ca bi-

serica zidire s iâ.

6. Iar acum, frailor, de voiu veni
la voi grind în limbi, ce voiu fo-

losi vou, de nu voiu gri vou

7, 1 Cor. 9, 12; Pild, 10, 12; Rom, 15, 1.

10, Efes. 4, 13.

14. 1, l Cor, 12, 10, 31.

5, Num. 11, 29, 6, 1 Cor, 12, 8,

Biblia 97.
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sau întru descoperire, sau înfru

cunotin, sau întru prorocie, sau
întru învtur?

7. C precum ceje"nemsufletite
ce dau glas, ori îluer.

s
ori aluta,

de nu vor dâ osebire In viersuri,

cum se va cunoate glasul flueru-

lui sau zicerea .alutei?

8. C trâmbia de va dâ glas fr
de semn, cine se va gti la râs-

boiu?
9. Aâ i voi, prin limb de nu

vei dâ cuvânt cu bun înelegere,

cunve va cunoate ceeace se va
gri? C veji fi grind în vzduh.

10. Atâtea de multe precum se
întâmpl, sunt în lume, felurile gla-

surilor, i nici unul dintr'însele este

fr, de glas.

11. Deci de nu voiu iî puterea
glasului, voiu fi celui ce grete
varvar, i cel ce grete va îi mie
varvar.

12. Aâ i voi, de vreme ce sun-
tei râvnitori duhurilor, spre zidi-

rea biericei s cutai ca s pri-

sosii.

13. pentru aceea cel ce greie
în limbi s se roage, ca s i tl-

mceasc.
14. Penlruc de m voiu rugâ cu

limba, duhul meu se roag; iar min-
tea mea fr de road este.

4*5. Cetlar este? Rugâ-m-voiu cu
duhul, rugâ-m-voiu i cu mintea;
cântâ^voiu cu duhul, cântâ-voiu i
cfî rfiirftea.

16 Pentruc de vei binecuvânta
cu duhul, cel' ce împlinete locul

celui prost/ cum va zice, amin, dup
mutmH^a ia, de vreme ce nu tie
ce zici?

17. C tir bine mu!{meti, dar
cellalt nu se zidete.

18. Muljmec Dumnezeului meu,
c mai mult decâl voi fott gresc
în limbi; • < .

5 j7 '

19. Ci în biseric voiesd cinci cu-
vinte a gri cu mintea mea ca i
pre alii s'i învt/'decât zece mii
de cuvinte în limb.

20. Frailor, nu fii prunci cu min-
tea; ci cu rutatea fii prunci, iar cu
mintea fii desvârit.

21. In lege scris este: c într'alte

limbi i cu alte buze voiu gri no-

8, Num. 10, 9, 13, 1 Cor, 12, 10.

15. Efes. 5, 12.

20. Efes. 4, 11; Mat. 18, 3.

rodului acestuia, i nici aâ nu m
vor asculta pre mine, zice Domnul.

22. Drept aceea, limbile spre semn
sunt, nu credincioilor, ci celor ne-

credincioi, iar prorocia slujete nu
*

necredincioilor, ci ceior ce cred.

23. Deci dar de s'ar aduna toat
biserica împreun i toi ar gri în

limbi i ar intra i de cei nelnvaî
sau necredincioi, au n'ar zice c
suntei nebuni?

24. Iar de ar proroci toi i ar

intr vre un necredincios sau neîn-

vat, se vdete de foi, se judec
de toti:

25. i aâ cele ascunse ale ini-

mei lui artate se fac, i aâ c-
zând pre fa se va închin lui Dum-
nezeu, zicând c, cu adevrat Dum-
nezeu întru voi este.

28. Ce este dar, frailor? Când v
adunai, fiecare dintru voi psalm are,

învtur are, limb are, descope-
rire are, tâimcire are. Toate spre
zidire s se fac,

27. De griete cinevâ în limb,
câte doi, sau mai muli câte trei

i pre rând, i unul s tlmceasc;
28. Iar de nu va îi tlmcitor,s tac

în biseric; i numai lui s'i gr-
iasc, i Iul Dumnezeu.

29. Iar prorocii doi sau trei s1

griasc, i ceilali s judece;

30. Iar de se va descoperi cevâ
alfuia ce atre, cel dintâiu s tac.

31. C putei câte unul toi a pro-

roci, ca toi s se învee i foi s
se mângâie.

v, s

32. i duhurile prorocilor, pioro-
cilpr se supun.

33. C Dumnezeu nu est? al tur-

burârei, ci al peei, precum întru

toate bisericile sfinilor, -

34. Muierile voastre în biseric
s tac; c nuji^'a, dat voie lor

s griasc, ci "s fie plecate, pre-

cum i legea zice.

35. Iar^devoiese s se învee cevâ,

acas sâ'i întrebe pre brbaii lor;

c ruine este muierilor s gria-
sc în biseric.

36. Au dela voi cuvântul lui Dum-
nezeu a ieit? Sau numai la voi

a ajuns?

21. E doua Lege 28, 49; Is. 28- 11.

22. Rom. 5, 21.

25. 1 Cor. 11, 18, 20; Efes. 4, 12.

32, i Cor. 12, 9, sq. 33. Rom. 15, 33.

34. Fac. 3, 16; 1 Tim. 2. 11; Efes. 5, 22;

,
Col, 3, 18; Tit 2, 5.
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37. De i se pare cuiva c este
proroc, sau duhovnicesc, s îne-
leag cele ce scriu vou, c ale Dom-
nului sunt porunci.

38. Iar de nu înelege cineyâ, s
nu îneleag.

39. Deci frailor, râvnii a proroci
i a gri în limbi s nu oprii.

40. Toate cu cuviin i dup rân-

duial s se fac.

CAP. 15.
Moartea i învierea lui Hristos. În-

vierea cea deobte.

i art vou, frailor, evanghelia
care am bmevesfit vou, care ai

i primii înlru care i stai.

2. Prin care v i mântuii, de o
inei cum o am binevcstit vou,
fr numai de nu în zadar ai crezut.

3. C am dat vou întâiu care am
i luat, cum c Hristos au murit
pentrupcaleie noastre dup scrip-

turi;

4. i cumc s'au îngropat i cum
c au înviat a treia zi dup scrip-

turi;

5. i cum c s'au artat iui Chifa

apoi ceîor unsprezece;
6. Dup aceea s'au artat !a mai

muli decât cinci sute de frai de o
dat; din cari cei mai muli sunt
pân acum, iar unii au i adormit.

7. Dup aceea s'au artat lui Iacov
apoi apostolilor tuturor.

8. Iar mai pre urm decât toi, ca
unui nscut fr de vreme, s'au a-

rtat i mie.*

9. C eu. sunt mai micul aposto-
lilor, care nu sunt vrednic a m
chemâ apostol, pentruc am gonit
biserica lui Dumnezeu.

10. Iar cu darul lui Dumnezeu sunt
ce sunt; i darul iui care este întru

mine n'a fost în zadarnic; ci mai
mult decât toi aceia m'am ostenit,

îns nu eu, ci darul lui Dumnezeu
care este cu mine.

11. Deci ori eu ori aceia, aâ pro-
poveduim, i aâ ai crezut.

12. Iar de vreme ce Hristos se
propoveduete c s'au sculat din
mori, cum zic unii între voi c în-

viere morilor nu este?

37. 1 Ioan 4, 7. 40. Col. 2, 5.

15. I. Gal. 1, 11. 2 1 Cor. 1, 21.

3. Is. 53, 8 sq. 4. Ps. 15, 10.

5. Luc. 24, 34; Marcu 16, 14.

8. Fapt. 9. 4, 9, Efes; 3, 8,

13. i de nu este înviere mori-
lor, nici Hristos dar n'au înviat.

14. Iar dac n'au înviat Hristos,

înzadarnic dar este prdpoveduirea
noastr, înzadarnic dar este i cre-

dina voastr.
15. Ne aflm înc i martori min-

cinoi ai lui Dumnezeu; c am fi

mrturisit împrotiva lui Dumnezeu
c au înviat pre Hristos, pre care

nu l-au înviat, dac morii nu se
vor. scuîâ.

16. C de nu se vor scul morii
nici Hristos nu s'au sculat;

17. Iar dac Hristos nu s'au sculat,

înzadarnic este credina voastr,
înc suntei în pcatele voastre.

18. înc i cei ce au adormit în-

tru Hristos, au pierit.

19. i de ndjduim înlru Hristos

numai în vieaa aceasta, mai tic-
loi decât toi oamenii suntem.

20. Iar acum Hristos s'au sculat

din mori; începtur celor adormii
s'au fcut.

21. C de vreme ce prin om s'a

fcut moartea, prin om i învierea

morilor.
22. C precum întru Adam toi

mor, aâ întru Hristos toi vor înviâ.

23. i fiecare întru a sa rându-
ial; începtura Hristos; dup aceea
cel ce sunt ai lui Hristos înfru ve-

nirea lui.

24. Apoi sfâritul când va dâ îm-
pria lui Dumnezeu i Tatlui, când
va stric toat domnia i toat st-
pânirea i puterea.

25. Pentruc se cade iui a îm-
prai, pân ce va pune pre toi

vrjmaii supt picioarele sale.

25. Vrjmaul cel mai de pre ur-m ce se surp, moarlea este.

27. Pentruc toate le-au supus supt
picioarele lui. Iar când zice c toate

sunt supuse lui, artat este,, c a-

îar de cela ce i-au supus lui toate.

28. Iar dac se vor supune lui

toate, atunci i însu Fiul se va
supune celui ce au supus lui loate,

ca s fie Dumnezeu toate întru toate.

29m C ce vor face cei ce se bo-
teaz pentru cei mori, dac nu se

vor sculâ morii nicidecum? Drept
ce se i boteaz pentru cei mori?

18. Daniil 12. 2. 20. Col. 1, 8.

21. Rom. 5, 12.

25. Ps. 109, 2; Mat. 22, 44; Evr. 10, 13.

27. Ps. 8, 7; Efes. 1, 22; Evr, 2, 8,

30. Rom. 8, 36.
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30. Penfruce dar i noi ne pri-

mejduirii în toi ceasul?
31. In toate zilele mor, pentru la-

uda voastr care am întru Hrisfos

Iisiis Domnuf nostru.

32. De m'arn i luptat ca un om
cu riiarele în Efes, ce folos îmi este

dac morfii nu se vor sculâ ? S
mâncm i s bem, c mâine vom
muri.

33. Nu v înelai: stric pre o-

biceiurile ceie bune vorbele cele rele.

34. Trezii-v cu dreptate i nu
greii; c unii au necunotina lui

Dumnezeu, spre ruinare vou gr-
iesc.

35. Ci va zice cinevâ: cum se vor
sculâ morii ? i cu ce trup vor venî?

36. Nebune, fu ce sameni nu în-

viâz, de nu va muri;
37. i ce sameni, nu trupul care

va s se fac sameni, ci numai gr-
unul gol, de se întâmpl de grâu,

sau de altceva din celelalte;

38. Iar Dumnezeu îi d lui trup

precum voiete i fiecrei smâne
trupul ei.

39. Nu lot trupul este acels trup,

ci altul este trupul oamenilor i al-

tul trupul dobitoacelor i altul al

petilor i altul al pasrilor.
40. i sunt trupuri cereti i tru-

puri pmânteti; ci alfa este siava
celor cereti i alta a celor pmân-
teti.

41. Alta este slava soarelui i alfa

slava lunei i alfa a stelelor, c stea
de stea se osebefe în slav.

42. Aâ i învierea morjilor. Sea-
nfn-se întru stricciune; sculâ-
se-va întru nesfricciune.

43. Seamn-se întru necinste;

sculâ-se-va întru slav; seamn-se
întrii slbiciune; sculâ-se-va întru

putere;

44. Seamn-se trup sufletesc;

sculâ-se-va' trup duhovnicesc. Este
frup sufletesc, este i trup duhov-
nicesc, v -

r
i

45. C aâ i scris este: fcufu-
s'a omul cel dinfâiu Adanf în su-
flet viu; iar Adam cel de pre urm
în duh de viea fctor.

46. Ci nu este întâiu cel duhov-

31. l Tes. 2, II; 2 Cor. 4, 10 sq.
32. Is. 22, 13 i 56, 12. 33. Bfes. 5, 6.

34. 1 Cor. 6, 5î Rom. 13, Îl.

J5.Ezecb. 37, 3. 36 loan 12, 24.
38. Fac. 1, 11. 43. Fii. 3, 20, sq.
45. Fac. 2, 7.

nicesc, ci cel sufletesc; apoi cel du-
hovnicesc.

47. Omul cel dinfâiu este din>-
mânt, pmântesc; omul cel |de al

doilea, Domnul din cer.

48. In ce chip este cel pmântesc,
aâ i cei pmânteti; i în ce chip
este cel ceresc, aâ i cei cereti.

49. i precum am purtat chipul

celui pmântesc, ,s purtm i chi-

pul celui ceresc.

50. Iar aceasta zic, frailor, c
carne i sânge împria iui Dum-
nezeu s moteneasc nu pot; nici

stricciunea pre nesfrîcciune* va
moteni.

51. Iat, fain vou zic: c nu
toi vom adormi, iar fojî' ne vom
schimb,

52. Infr'o cirt, întru clipeala o-

chiului, întru trâmbia cea de apoi;

pentruc va trâmbi, i morii se
vor sculâ nestricai, i noi ne vom
schimb.

53. C se cade stricciosul ace-

sta s se îmbrace întru nestric-
ciune, i muritorul acesta s se îm-
brace întru nemurire.

54. Iar când se va îmbrc stri-

cciosul acesta întru nestricciune,
i muritorul acesta se va îmbrc
întru nemurire, atunci va îi cuvân-
tul cel ce este scris: înghîfifu-s'a

moartea îniru biruin.
55. Unde ÎJi este moarte, fcoidul

tu? Unde îi este iaduîe, biruina fa?

56. Iar boldul morfei, pcatul este;

iar puterea pcatului, este legea.

57. Iar lui Dumnezeu
,
mulmii,

care ne-au dat nou biruina prin

Domnul nostru Iisus Hristos.

58. Drept aceea, iubiii mei frai,

fii tari, necltii, sporind întru lu-

crul Domnului pururea, tiind c i
osteneala voastr nu este deart
întru Domnul. .

CAP. 16.
Adunarea de milostenii fentru sracii

din Ierusalim. Laud lui Timotei i
închinciuni.

Iar pentru milostenia care este pen-

tru sfini, precum am rânduit bi-

50. Mat. 16, 17; loan 1, 13.

52, 1 Tes. 4, I5i

52. Mat. 24, 31; 1 Tes. 4, 16.

53, 2 Cor. 5, 4. 55. Is. 25, 8.

56. Rom. 7, 13; Osie 13, 14.

57. 1 loan 5, 4.

58. Col. 1, 23; 2 Parai. 15, 7.

16. 1. Fapt. 11, 29; Rom. 12, 13'
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sericilor Galatiei aâ i voi s fa-

cei.

2. Infr'una din Sâmbeie fiecare din
voi s pue la sine, sirângând ce se
va îndur, ca nu dac voiu venî,

alunei s se fac strânsoarea.

3. Iar dup ce voiu veni, pre cari

vei socoti, pre aceia cu crji îi voiu
trimile s duc darul vosiru în Ie-

rusalim.

4 i de va fi cu cuviin s merg
i eu, cu mine vor merge.

5. i voiu veni la voi când voiu
trece prin Machedonia; c prin Ma-
chedonia voiu s trec.

6. i la voi. de se va întâmpla,m voiu zbovi, sau voiu i iernâ,

ca voi s m petrecefi ori încotro

voiu merge.
7. C nu voesc s v vz pre

voi acum în treact; ci am ndejde
câfvâ vreme s m zbovesc la

voi, de va îngdui Domnul.
8. i voiu rmâneâ în Efes pân

la praznicul a cincizeci de zile.

9. G mi s'a deschis mieu mare
i spre folos, i protivnici sunt muli.

10. Iar de va veni Timolei, soco-
tii s fie fr fric îa voi; c lu-

crul Domnului lucreaz ca i mine.
11. Deci nimeni pre el s nu'l

defaime; ci s'î petrecefi cu pace,

ca s vie la mine; c'l atept pre
el cu fraii.

12. Iar pentru fratele Apolo, mult
l-am rugat ca s vie la voi cu fraii;

i cu adevrat rru i-a fost voea s
vie acum; iar va venî când vreme
bun va afla.

3. 2 Cor. 8, 16. 5. Fapt. 19, 21.
7. Fapt. 18, 21. 5. 1 Cor. 15, 32.
10. FU 2, 20.

13. Priveghiai, stai în credin,
îmbrbiai-v, înfrii-v.

14. Toate ale voastre cu drago-
ste s fie.

15. i v rog pre voi, frailor,

tii casa lui tefana, c este pâr-

ga Ahaiei, i spre slujba sfinilor

s'a rânduit pre sine.

16. Ca i voi s v plecai la unii

ca acetia, i la fot cel ce împre-
un lucreaz i se ostenete.

17. Iar m bucur de venirea lui

tefana i a iui Furtunaf i a lui

Ahaic; cci lipsa voastr, acetia o
au împlinit.

18. C au odihnit duhul meu i
al vostru; s cunoatei dar pre unii

ca acetia.
19. Inchin-se vou bisericile Â-

siei. Inchin-se vou întru Domnul
mult Achila i Prischila, împreun
cu biserica cea din casa lor.

20. Inchin-se vou fraii toi. In-

chinai-v unul altuia cu srutare
sfânt.

21. închinciunea cu mâna mea
a lui Pavel.

22. Cela ce nu iubete pre Dom-
nul nostru Iîsus Hrisios, s fie A-
nafema: Maran-ata.

23. Darul Domnului nostru Iisus

Kristos cu voi/
24. Dragostea mea cu voi cu toi

întru Hristos Iisus, Amin.
Cea întâiu ctre Corinteni s'a scris dela

Filipi prin tefana i Furtunat i Hbaic i
Timotei.

13. 1 Cor. 15, 34; Mat. 24, 42 i 25, 13.

15. 1 Cor. l, 16; Rom. 16. 5.

16. Filip. 2, 30. 17. 2 Cor. 11, 9.

18. 1 Tes. 5, 12.

19. Fapt. 18, 2, 26; Rom. 16, 5.

20. Rom. 16, 16. 21. Col. 4, 18; 2 Tes,
3, 17, 23. Rom. 16, 24.



EPISTOLIA

SFANULUI APOSTOL PAVEL
A DOUA CTRE CORINTENI

CAP. 1.

Mulmire pentru ajutorul lui

Dumnezeu.

avei apostolul lui lisus Hri-

sfos prin voea lui Dumne-
zeu, i Timotei fratele, bise-

ricei lui Dumnezeu care este

în Corint, împreun cu foi sfinii

cari sunt în toat Ahaia.
2. Dar vou i pace dela Dumne-

zeu Tatl nostru i dela Domnul I-

isus Hristos.

3. Bine este cuvântat Dumnezeu
i Tatl Domnului nostru îisus Hri-

stos, Printele îndurrilor i Dum-
nezeul a toat mângâerea;

4. Cel ce ne mângâe pre noi în-

tru tot necazul nostru, ca s putem
i noi mângâiâ pre cei ce sunt în-

tru tot necazul, prin mângâierea cu
care ne mângâem noi dela Dum-
nezeu.
5 C precum prisosesc patimile

lui Hristos întru noi, aâ prin Hri-

stos prisosete i mângâerea noa-
str.

6. i ori de ptimim necaz, este

pentru a voastr mângâere i mântu-
ire, ceea ce se lucreaz întru rbda-
rea acestorai patimi, care i noi
ptimim; ori de ne mângâem este

pentru a voastr mângâere i mân-
tuire.

1. /. 1 Cor. i, i.

2. Rom. 1, 7; 1 Cor. 1, 3.
3. Efes. 1, 3; Rom. 15, 5; 1 Petr. 1, 3.

5. Ps. 33, 20; Ps. 93, 19. 6. 2 Cor. 4, 15.

7. i ndejdea noastr este ade-
verit pentru voi, tiind, c precum
suntei prtai patimilor noastre,
aâ i mângâerei.

8. C nu voim s nu tii voi,

frailor, pentru necazul .nostru ce
s'a fcut nou în Asia, . c preste

msur am fost îngreuiai, i pre-

ste putin, cât n'avearii noi ndej-
de nici de viea;

9. Ci singuri întru noi judecata
morei am avut, ca s nu fim n-
djduindu-ne spre noi, ci întru Dum-
nezeu cel ce învieaz morii;

10. Care dinfr'o moarte ca acea-
sta ne- au izbvit pre noi, i ne iz-

bvete; întru care ndjduim c
înc ne va mai i izbvi;

11. Ajutorând i voi pentru noi
cu rugciunea, ca despre multe fee
darul cel ctre noi, prin muli s
se mulmiac pentru noi.

12. C lauda noastr aceasta este:

mrturisirea tiinei noastre, c în-

tru dreptate i întru curie dum-
nezeeasc, iar nu întru înelepciune
trupeasc, ci întru harul lui Dum-
nezeu, am petrecut în lume, i mai
mult la voi.

13. C nu scrim vou altele, fr
numai cele ce cetii sau i tii; i
am ndejde c i pân în sfârit

vei cunoate;
14. Precum ne-ai i cunoscut pre

7. 2 Tes. i, 4, 7î Filip. 3, 10.

8. Fapt. 19, 23. 10. 2 Titn. 4, 18.

11. Rom 15, 30.

12. 1 Cor. 2, 4; Evr. 13, 18; Mat. 10, 16.

14. 2 Cor. 5, 12; 1 Cor. 1, 8.
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noi din parte, c lauda voastr
suntem, precum i voi a noastr
în ziua Domnului Iisus.

15. i cu aceast ndejde» voiam
mai înainte s viu la voi, ca s a-

vei al doilea dar;

16. i pre la voi s trec în Ma-
chedonia, i iâr din Machedonia
s viu la voi, i voi s m petre-

cei în Iudeea.

17. Deci aceasta vrând, au doar
uurarea minei am întrebuinjat?
Sau cele ce sftuesc, trupete le

situesc, ca s fie la mine ce este

aâ, aâ, i ce nu, nu?
18. Iar credincios este Dumnezeu,

c cuvântul nostru care a îost ctre
voi n'a fost aâ i nu.

19. C Fiul lui Dumnezeu, îisus

Hristos, cel propoveduit întru voi

prin noi, prin mine i prin Siluan,

i prin Timotet, n'a fost aâ i nu,
ci aâ întru el a fost.

20. Cci câte sunt fgduinele
lui Dumnezeu întru el sunt aâ, i
întru el amin, spre slava lui Dum-
nezeu prin noi.

21. Iar cela ce ne adevereaz pre
noi împreun cu voi întru Hristos,

i ne-au uns pre noi, Dumnezeu este.

22. Care ne-au i pecetluit pre noi,

i au dat arvuna Duhului întru ini-

mele noastre.

23. i eu marfur pre Dumnezeu
chem asupra sufletului meu, c crtr-

ându-v pre voi, n'atn venit pân
acum în Corint.

24. Nu c doar avem stpânire
presfe credina voastr, ci cci sun-
tem împreun lucrtori bucuriei voa-
stre; c cu credina stai.

CAP. 2.

Dragostea lui Pavel ctre Corinteni.

Iertarea celui pctos. Ostenelile i
roadele fropoveduirei sale.

i am judecat aceasta întru mine,
ca s nu mai vin iarâ cu în-

tristare la voi.

2. Mcar c de v i întristez eu
pre voi. dar care este cel ce m
veselete pre mine, fr numai cel

ce se întristeaz dela mine?

16. l Coc, 16, 5 17. Mat, 5, 37! Iac. 5, 12.

18. 1 Cor. 1, 9.

21. 1 Cor. 1, 8; 1 Petr. 5, 10.

22. Rom. 8, 16; Efes. 1, 14.

23. Rom, 1, 9 24. 1 Petr. 5, 3,

2. 3. 2 Cor. 12, 21; Filip. 2, 27.

3. i am scris vou aceasta, ca
nu dac voiu veni, s am întristare

de cei pentru carii mi se cdeâ sm bucur; având ndejde spre voi

toi, c bueuriea mea a voasfr a

tuturor este.

4. C din mult scârb i necaz
al inîmei am scris vou cu multe
lacrmi; nu ca s v întristai, ci

ca s cunoatei dragostea care am
mai mult spre voi.

5. Iar de m'a întristat cinevâ, nu
pre mine a întristat, ei din parte;

ca s nu v îngreuez pre voi pre
toi..

6. C destul este unuia ca ace-

stuia certarea aceasta, care este

de ctre muli.
7. Aâ în cât dimprofiv maimui

s'i druii, i s'l mângâiai, ca
nu cumvâ pentru mai mult mâh-
nire s se înghi unul ca acela.

8. Pentru aceea v rog pre voi,

s întrii spre acela dragostea.

9. C pentru aceasta am i scris,

ca s cunosc cugetul vostru, de
suntei întru toate asculttori.

10. Iar cruia druii ceva, d-
ruesc i eu: c i eu de am druit
ceva, cruia am druit, pentru voi,

în faa lui Hristos.

11. Ca s nu fim cuprini de sa-

tana; c nu este s nu tim am-
gifureîe lui. -

(

12. i venind eu în Troada pen-
tru evanghelia lui Hristos, i u
mare deschis fiind mie prin Dom-
nul,

13. N'am avut odihn cu duhul
meu, neaflând pre Tit fratele meu;
ci lsându'i pre dânii am mers în

Machedonia.
14. Iar mulmit lui Dumnezeu,

celui ce ne face pre noi pururea
biruitori întru Hristos, i arat mi-

reazma cunotinei sale prin noi în

tot locul.

15. C a lui Hristos bun mi-

reazm suntem lui Dumnezeu, întru

cei ce se mântuesc, i întru cei ce

pier;

18. Unora adec mireazm a mor-
ei spre moarte; iar altora mireaz-m a vieei spre viea. i spre a-

cestea cine este vrednic?

6. l Cor- 5, 3. 7. Gal. 6, 1.

8. l Coc 16, 14. 9. 2 Cor. 7, 15.

11. Luc. 22, 31.

12. Fapt. 16, S, 1 Cor. 16, 9.

14, Col. 2,. 15. 15. 1 Cor. 1, 18.

16. 1 Cor. 3, 5, 6.
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17. Penfruc nu suntem ca cei

mul|i, carii amestec cuvântul lui

Dumnezeu; ci ca din curie, ci ca
dela Dumnezeu, înaintea lui Dum-
nezeu întru Hristo grim.

CAP. 3.

Pavel n'are trebuin de lauda oa-

menilor, îndestulându-se cu rodulpro-

poveduirei. Slujitorii Testamentului

nou i ai Duhului sunt mai presus
de ai Testamentului vechiu i ai sla-

vei. Jidovii în cetirea legei aveau înc
umbrire, ce se terge j>rin credina în

Hristos.

Au doar începem iar pre noi

a ne luda? Au doar ne tre-

buesc precum oarecrora cri de
laud ctre voi, sau de laud dela

voi ?
2. Cartea noastr voi suntei,

scris în inimile noastre, care se
tie i se citete de foi oamenii;

3. Artându-v c suntei carte a

lui Hrisfos cea slujit de noi, scri-

s nu cu cerneal, ci cu Duhul lui

Dumnezeu celui viu; nu în table de
piatr, ci în tablele inimei celei tru-

peti.
4. i ndejde ca aceasta avem

prin Hristos ctre Dumnezeu;
5. Nu c vrednici suntem noi a

cuget cevâ dela noi, ca dintru noi;

ci vredniciea noastr este dela Dum-
nezeu;

6. Care ne- au i învrednicit pre

noi a fi slujitori legei nou; nu slo-

vei, ci duhului; c slova omoar,
iar duhul face viu.

7. Iar dac slujba morei, cea în-

chipuit cu slove în pietre s'a îcut
cu slav, cât nu puteau îiii lui Is-

rail s caute la faa lui Moisi pen-
tru slava feei lui cea trectoare;

8. Cum nu mai mult slujba du-
hului va îi cu slav?

9. C de a fost slujba osândirei
slav, cu mult mai vârtos priso-

sete slujba dreptei întru slav.
10. C nici s'a slvit ceea ce er'â

slvit întru aceast parte, pentru
slava cea covâritoare.

11. C de a fost cea trectoare

3. 1- 2 Cor. 5, 12. 2. 1 Cor. 9, 2.

3. E. 31, 18; Ier. 31, 33- 4. Ioan 14, 6.

5. 2 Cor. 2, 16. 6. Ioan 6, 63.

7. E. 34, 29, sg, 8. <3al. 3, 14.

9. Rom. 1, 17 i 3, 21.

prin slav, cu mult mai vârtos cea
netrecâioare va fi întru slav.

12. Drept aceea având ndejde ca
aceasta, mult îndrznire întrebu-

inm, u
13. i nu precum Moisî, care

puneâ acoperemânt preste faa sa,

ca s nu caute fiii lui îsrail la sfâr-

itul celei ce erâ trectoare;

14. Ci s'au orbit înelegerile lor,

c pân astzi acela acoperemânt
întru cetirea legei vechi rmâne ne-

descoperif; c întru Hristos se
stric.

15. Ci pân astzi, când se ci-

tete Moisî, acopermânt pre inima
lor zace.

16. Iar când se vor întoarce c-
tre Domnul, se va lu acopere-
mântul.

17. Iar Domn este Duhul; i unde
este Duhul Domnului, acolo este

slobozenîea.

18. Iar noi toi cu fa descope-
rit slava Domnului ca prin oglin-

d privind, spre acela chip ne pre-

facem din slav în slav, ca dela

Domnul Duhul.

CAP. -4.

Sfinii cunosc slava lui Dumnezeii i
ndejdea întru ea îi întrete a birui

toate suferinele,

Pentru aceea având slujba acea-
sta, dup cum suntem miluii,

nu slbim;
2. Ci ne-am lepdat de cele a-

scunse ale ruinei, nu întru vicle-

ug umblând, nici amestecând cu-

vântul lui Dumnezeu; ci cu arta-
rea adevrului adeverindu-ne pre

noi spre toat tiina oamenilor îna-

intea lui Dumnezeu.
3. Iar de este i acoperit evan-

ghelia noastr, întru cei pieritori este

acoperit;
4. întru cari Dumnezeu au orbit

minile necredincioilor veacului a-

cestuia, ca s nu le lumineze lor

lumina evangheliei slavei lui Hri-

stos, care este chipul lui Dumnezeu.
5. C nu pre noi he propoveduim,

12. Efes. 6, 19. 13. E. 34. 33.

14. Is. 6, 10. 16. Rom. 11, 23.

17. Ioan 4, 24.

4-. 1. 2 Cor. 3, 6. 2. 1 Tes. 2, 5.

3. 1 Cor. 1, 18. 4. Col. 1, 15.

5. 2 Cor. 1, 24.
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ci pre Hristos Iisus Domnul; iar pre
noi slujitori vou prin Iisus.

6. C Dumnezeu, care au zis s
lumineze dintru întunerec lumina,
acela ausfriucil înfru inimile noa-
stre, spre luminarea cunotinei sla-

vei lui Dumnezeu în faa lui Iisus

Hristos.

7. i avem comoara aceasta în

vase de lut, ca mulimea puterei

s fie a lui Dumnezeu, iar nu din
noi.

8. Intru toate necaz ptimind, dar
nu sfrâmtorându-ne; lipsi(i fiind, dar
nu de tot desndjduindu-ne;

9. Gonii fiind, dar nu prsiji;
surpai fiind, dar nu prpdii;

10. In toat vremea omorîrea Dom-
nului Iisus în trup purtându-o. ca
i viea{a lui Iisus s se arate în
trupul nostru.

11. C pururea noi cei vii la moar-
te ne dm pentru Iisus, ca i vi-

ea|a lui Iisus s se arate în trupul

nostru cel muritor.

12. Pentru aceea dar moartea în-

tru noi se lucreaz, iar vieata în-

fru voi.

13. Iar având acela duh al cre-

dinei, precum este scris: crezut-am,
pentru aceea am i grit; i noi
credem, pentru aceea i grim;

14. tiind c cel ce au ridicat pre
Domnul Iisus, i pre noi prin Iisus

ne va ridic i ne va pune împre-
un cu voi.

15. C toate sunt pentru voi, ca
darul înmuitindu-se, prin cei mai
muli s prisoseasc multmirea
spre slava lui Dumnezeu.

16. Pentru aceea nu slbim; ci de
s'ar i stric omul nostru cel din

afar, dar cel dinluntru se înno-
ete din zi în zi.

17. Penîruc necazul nostru de
acum curând trector i uor, ve-

nic i preste msur mare slav
lucreaz întru noi;

18. Neprivind noi la cele ce se
vd, ci la cele ce nu se vd; c cele

ce se vd sunt trectoare; iar cele

ce nu se vd sunt venice.

6. Fac. 1, 3; 2 Petr. 1, 19.

7. 2 Cor- 5, 1; 1 Cor, 2, 5.

8. 2 Cor I. 8; 7, 5. 9. Ps. 36, 24.

10. Rom. &, 17, 11. Ps. 43, 24; Rom. 8,3 6.

12, 1 Cor. 4, 9. 13. Ps. 115, 1.

14. Fapt. 3, 15; 1 Cor. 6, 14.

25.FRom. 5, 15/" 25. 1 Petr. 4, 1} Efes, 3,

16. 17. Rom. 8, 18. 18. Rom. 8, 24, sq.

CAP. 5.

Mângâierea credincioilor în toi felul
de necazuri. Puterea Evangheliei.

C tim c de e va strica casa
noastr cea pmânteasc a cor-

tului acestuia, zidire dela Dumne-
zeu avem, cas nefcut de mân,
venic în ceruri.

2. C de aceasta suspinm, do-
rind s ne îmbrcm întru locaul
nostru cel din cer;

3. Numai de ne vom i îmbrc,
nu ne vom afl goli.

4. C cei ce suntem în cortul a-

cesta suspinm, îngreuindu-ne; pen-
fruc nu voim s ne desbrcm, ci

s ne îmbrcm, ca ce este muri-
tor s se înghit de vieat.

5. Iar cel ce ne-au fcut pre noi
spre îns aceasta, Dumnezeu este,

care au i dat nou arvuna Duhului.

6. îndrznim drept aceea, puru-
rea tiind c petrecând în trup, sun-

tem deprtai dela Domnul;
7. C prin credin umblm, iar

nu prin vedere;

8. Ndjduim i binevoim mai
bine s fim deprtai de trup, i s
petrecem cu Domnul.

9. Pentru aceea ne i nevoim, ca
ori petrecând, ori deprtai fiind, s
fim bine plcui lui.

10. Penfruc noi toi frebues ne
artm înaintea divanului îui Hri-

stos; ca s iâ fiecare dup cum a

fcut, cele ce s'au lucrat prin trup,

ori bine, ori ru.
11. tiind dar frica Domnului, pre

oameni aducem la adevr; iar lui

Dumnezeu arteti suntem, i ndj-
duim c i întru liinjele voastre
suntem artai.

12. C nu ne ludm iar pre

noi înaintea voastr, ci pricin dm
vou de laud pentru noi, ca s a-

veji spre cei ce se laud în iat,
iar nu în inim.

13. C ori de ne rpim cu min-
tea, este pentru Dumnezeu; ori de
suntem aezai cu mintea, pentru

voi suntem.
14. C dragostea lui Hristos ne

5. 1. Iov 4, 19; 2 Petr. 1, 13; Ioan 14, 2.

2. Rom 8, 2, sq. 4. 1 Cor. 15, 53.

5. 2 Cor. 1, 22; Rom. 8, 16, 23; Efes. 1,

13, sq 8. Filip. 1, 23.

10. Ioan 5, zo; Efes. 6, 8; Rom. 2, 6; 14, 10.

11. Iov 31, 23. 12. 2 Cor. 3, 1.

14. Evr. 2, 9.
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fine pre noi; socotind noi aceasta,

c de a murit unul pentru toji, iat
dar loji au murit;

15. i pentru toi au murit, ca cei

ce viaz s nu mai vieze lorui, ci

celui ce au murit pentru ei, i au
învieâf.

16. Pentru aceea noi de acum pre
nimeni nu tim dup trup; iar de
am i tiut pre Hristos dup trup,

dar de acum nu'l mai tim.
17. Deci dar oricare este întru

Hristos, fptur nou este; cetevechi
au trecut; iat toate s'au fcut nou.

18. i toate deia Dumnezeu sunt,

care ne-au împcat pre noi lui prin

Iisus Hristos, i ne-au dat nou
slujba împcrei;

19. Penfruc Dumnezeu era întru

Hristos, împcând lumea lui, ne-

socotind lor pcatele lor; i puind
întru noi cuvântul împcrii.

20. Drept aceea în locul lui Hri-

stosv rugm, ca i cum Dumnezeu
s'ar rugâ prin noi; rugmu-v în

îocul lui Hristos, împcai-v cu
Dumnezeu.

21. Pentruc pre cel ce n'au cu-

noscut pcat, pentru noi pcat l-au

fcut; ca noi s ne facem drepta-

tea lui Dumnezeu întru dânsul.

CAP. 6-

îndemnare la huna întrebuinare a
darului dumnezeesc. Ferire de ameste-

cul cu necredincioii.

Iar noi împreun lucrând cu el,

v i rugm, ca nu îndeert da-

rul lui Dumnezeu s primii voi.

2. C zice: în vreme primit te-am
ascultat, i în ziua mântuirei (i-am

ajutat {ie; iat acum este vreme bine
primit, iat acum este ziua mân-
tuirei.

3. Nici o sminteal întru nimic
dând, ca slujba noastr s fie fr
prihan.

4. Ci întru toate puindu-rie pre

noi înainte ca slujitori ai lui Dum-
nezeu, întru mult rbdare, în ne-

cazuri, în nevoi, în strâmtorri.

15. 1 Tim. 2, 6; Rom. 14, 7.

17. Gat. 6, 15; Rom. 8, I, 10; Hpoc.21,5;
Is. 43, 19. 18. Rom. 5, 10.

19. Rom. 3, 24. sq.

20. Is. 52, 7; Efes. 6, 20.

21. 1 Petr. 2, 22; 6al. 3, 13; Col. 1, 14;

Efes. 1, 6, sq.; Filip. 3, 9.

6- 1- 1 Coc. 3, 9.

2. Is. 49, 8; Lucâ 4, 19, 21.

3. 1 Cor. 10, 32. 4, 2 Cor. 4, 2.

5. Intru bti, în temnie, în ne-

aezri, în ostenele, în privegheri,

în posturi.

6. Intru curie, întru cunotin,
întru îndelung rbdare, în bun-
tate, întru Duhul Sfânt, în drago-
ste neîarnic

7. Intru cuvântul adevrului, în

puterea lui Dumnezeu, prin armele
drepfei cele deadreapta i cele

deastânga.
8. Prin slav i necinste, prin gr-

ire de ru i laud; ca nite îne-
ltori i adevrai;

9. Ca nite necunoscui i cuno-
scui, ca cei ce murim, i iat sun-
tem vii; ca nite pedepsii, i nu o-

morîi;
10. Ca nite întristai, iar puru-

rea bucurându-ne; ca nite sraci,
iar pre muli îmbogind; ca nimic
având, i toate având u-te.

11. Gura noastr s'a deschis c-
tre voi, Corinteni, inima noastr s'a

lrgit.

12. Nu v strâmfOTai -întru noi,

ci v sfrâmlorai în pântecele voa-
stre.

13. Pentru aceea rspltire, (ca

unor fii gresc), lârgii-v i voi.

14. Nu v înjugai întru alt jug
cu cei necredincioi; c ce împr-
tire are dreptatea cu frdelegea?
Sau ce împreunare are lumina cu
întunerecul?

15. Sau ce unire are Hristos cu
veliar? Sau ce 5 parte este credin-

ciosului cu cel necredincios?
16. Sau ce însoire este bisericei

lui Dumnezeu cu idolii? C voi

suntei biserica lui Dumnezeu celui

viu, precum au zis Dumnezeu: voiu
locul întru ei, i voiu umblâ între

ei, i voiu îi lor Dumnezeu i ei

îmi vor fi mie norod.
17. Pentru aceea ieii din mijlo-

cul lor, i v osebii, zice Domnul,
i de necurie s nu v atingei;

i eu voiu primî pre voi.

18. i voiu fi vou Tat, i voi

vei fi mie fii i fele, zice Domnul
atofiitorul.

5. 2 Cor. 11, 23, 27.

6. Rom. 12, 9; 1 Tim. 4, 12.

9. 2 Cor. 4, 10, li; 1 Cor. 15, 31.

13. l Cor. 4, 14. 14. H doua Lege 7, 2;

Efes. 5, 8. 15. 1 Cor. 10, 21.

16. l Cot. 3, 16; Evr- 8, 10; Lev. 26, 12.

17. Is. 52, 11; Hpoc. 18, 4.

18. Ier. 31, 9.
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CAP- 7.

Pavel laud ascultarea Corintenilor

i se veselete de dragostea lor.

Deci aceste fgduine având, iu-

biilor, s ne curim pre noi
de toat spurcciunea trupului i a
duhului, fcând sfinenie întru frica

lui Dumnezeu.
2. Cuprindei-ne pre noi; pre ni-

meni n'am nedreptit, nimnui stri-

cciune n'am fcut, dela nimeni
n'am luat mai mult.

3. Nu spre osândire zic aceasta;
c am zis mai înainte, c în inimile

noastre suntei, ca împreun s mu-
rim i împreun s viem.

4. Mult îmi este îndrzneala c-
tre voi, mult îmi este lauda pen-
tru voi; umplufu-m'am de mângâ-
iere, de prisosii am bucurie* întru

tot necazul nostru.

5. C venind noi în Machedonia,
nici o odihn n'a avut trupul no-
stru, ci întru toate am fost nec-
jii; din afar rzboaie, dinluntru
temeri.

6. Ci Dumnezeu cel ce mângâie
pre cei smerii, ne-au mângâiat pre
noi cu venirea lui Tit;

7. i nu numai cu venirea lui,

ci i cu mângâierea cu care s'a

mângâiat de voi, spuindu-ne nou
dorirea voastr, plângerea voastr,
râvna voastr pentru mine; cât eu
mai mult m'am bucurat.

8. Pentru aceea de v'am i în-

tristat pre voi prin epistolie, nu m
ciesc, mcar de m i ciam; c
vd c epistolia aceea mcar de
v'a i întristat, pân la o vreme.

9. Acum m bucur, nu cci v'ai
fost întristat; ci c v'ai întristat spre
pocin; c v'ai fost întristat dup
Dumnezeu, ca întru nimic s nuv
pgubii de ctre noi.

10. C întristarea care este dup
Dumnezeu, pocin spre mântuire
fr de cin lucreaz; iar întris,-

tarea lumei moarte lucreaz.

11. C iat aceasta singur, cci
dup Dumnezeu v'ai întristat voi,

cât sârguin au lucrat întru voi,

dar înc rspuns i mânie i fric

7. 2. 2 Coc. 12, 17; Fapt. 20, 33.

3. 2 Cor. 6, 11; 12, 13; Filim. 8.

5. 2 Cor. 2, 12. 6, 2 Cor. 1, 3, sq.

8. 2. Cor. 2, 4. 10. 1 Petr. 2, 19.

i dorin i râvn i izbândl In-

tru toate v'ai artat pre voi cu-

rai a fi întru acest lucru.

12. Deci de am i scris vou, nu
pentru cel ce a nedreptit, nici

pentru cel ce s'a nedreptit; ci ca

s se arate ctre voi sârguin noa-

str cea pentru voi înaintea Iui

Dumnezeu.
13. Pentru aceasta ne-am mân-

gâiat de mângâierea voastr; iar

mult mai vârtos ne-am bucurat de
bucuria lui Tit, c s'a odihnit du-

hul lui de ctre voi toi.

14. C ori de ce m'am ludat
înaintea lui pentru voi, nu m'am
ruinat; ci precum toate întru a-

devr le-am grit vou, aâ i lauda

noastr ce a fost Ctre Tit, adev-
rat s'a fcut.

15. i inima lui mai mult este

spre voi, aducându'i aminte de
ascultarea voastr a tuturor, în ce

chip cu fric i cu cutremur l-ai

primit pre el. M bucur c de toate

am ndejde spre voi.

CAP. 8.

îndemnare spre a d milostenie cre-

tinilor din Ierusalim i lauda celor

care le adun.

Qi artm, frailor, darul lui Dum-
ynezeu cel dat întru bisericile Ma-
chedoniei;

2. C întru mult ispit de necaz,

prisosina bucurie lor i srcia
lor cea adânc a sporit spre bog-
ia bunfei lor.

3. Cci dup puterea sor (mrtu-
risesc însumi), i preie putere vo-

ioi au fost;

4. Cu mult rugminte rugându-ne
pre noi ca s lum darul, i îm-
prtirea slujbei celei ctre sfini.

5. $i nu precum aveam ndejde,
ci singuri pre sine s'au dat întâiu

Domnului, i nou prin voea lui

Dumnezeu.
6. Cât am rugat noi pre Tit, ca

precum mai înainte a început, aâ
s i svâriasc întru voi i da-

rul acesta.

7. i precum întru toate prisosii,

cu credina- i cu cuvântul i cu
cunotina i cu toat sârguin i

14. 2 Cor. 9, 2. 15. 2 Cor. 2, 9.

8- 1- Rom. 15, 26. 4. 2 Cor. 9, 1; Fapt.
11, 29. 5. Rom. 15, 32, 7. 2 Cor. 1, 5.
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cu dragostea voastr ctre noi, aa
i întru darul acesta s prisosii.

8. Nu ca i cum a porunci griesc,
ci prin sârguina altora, i adeve-
rina dragostei voastre dovedind.

9. C fiji Darul Domnului no-
stru Iisus Hristos, c pentru voi au
srcit, bogat fiind, ca voi cu sr-
cia lui s v îmbogii.

10. i sfat întru aceasta v dau:
c aceasta este de folos vou, cari

nu numai a face, ci înc i a vreâ
ai început mai înainte din anul
trecut.

11. Iar acum i a face s plinii;

ca precum v'a fost osârdia a vreâ,

aa s fie i a plini dintru cele ce
avei.

12. C de este pus înainte o-
sârdia, dup cât are cinevâ, este

bine primit, iar nu dup cât nu are.

13. C nu ca s fie altora odihn,
iar vou necaz;

14. Ci dintru întocmire în vre-

mea de acum, ca prisosina voa-
str s împlineasc lipsa acelora,

ca i prisosina acelora s împli-

neasc lipsa voastr; ca s fie în-

tocmire;

15. Precum este scris: celui cu
mult nu i-a prisosit; i celui cu
puin nu i-a lipsit.

16. Mulmit fie lui Dumnezeu,
celui ce au dat aceastas osârdie pen-
tru voi în inima lui Tit.

17. Cci îndemnarea aceea- o a

primii; i fiind mai osârduitor, de
bun voie a venit la voi.

18. i am trimes împreun cu el

i pre fratele, a crui laud întru

evanghelie este prin toate bisericile;

19. i nu numai atât ci i hiro-

tonisit este de biserici s fie soie
cltoriei noastre cu darul acesta
ce se slujete de noi spre slava

Domnului, i spre a ludâ osârdia
voastr;

20. Ferindu-ne de aceasta, ca s
nu ne prîhneasc pre noi cineva
întru aceast îndestulat i mare
strânsoare ce se slujete de noi;

21. C facem purtare de grije de
cele bune, nu numai înaintea Dom-
nului, ci i înaintea oamenilor.

8. 1 Cot. 7, 6. 9. Zab. 9, 9; Mat. 8, 20,

Luc 9, 58, 11. Filip. 2, 13. 12. Pild. 3, 28;
Marc. 12, 43. 15. E 16, 18.

16. 2 Cor. 9, 15; l Cor. 15, 57.

19. Gat. 2, 10. 20. 2 Cor. 6, 3.

21, Rom. 12, 17.

22. i am trimes împreun cu ei

i pre fratele nostru, pre care l-am
ispitit întru multe de multe ori, c
este osârduitor, iar acum cu mult
mai osâiduitor pentru ndjduirea
cea mult spre voi.

23 i ori pentru Tit, prta mie
este i întru voi împreun lucrtor;
ori pentru fraii notri, apostolii bi-

sericilor sunt, i slava lui Hristos.

24. Drept sceea dovada drago-
stei voastre, i a laudei noastre pen-
tru voi, spre dânii s o artai în

faa bisericilor.

CAP. 9.

îndemnare a d milostenia mai cu-

rând i cu cuviina.

H pentru slujba cea ctre sfini,ude prisosit este a scrie vou;
2. C tiu bunvoina voastr, cu

care pentru voi m laud ctre Ma-
chedoneni, c Ahaia s'a gtit din

anul trecut; i râvna cea din voi

pre cei mai muli a îndemnat.
3. i am trimis pre frai, ca nu

îndeert s fie lauda noastr cea
pentru voi în partea aceasta; ca
precum am zis, s fii gata;

4. Ca nu cumvâ de vor veni îm-
preun cu mine Machedoneni, i
v vor afîâ pre voi negtii, s ne
ruinm noi (ca s nu zicem voi)

întru starea aceasta a laudei.

5. Drept aceea de nevoe a îi am
socotii a îndemn pre frai, ca
vie mai înainte la voi, i s gtea-
sc binecuvântarea voastr cea mai
înainte fgduit, ca s fie aceea
gata, aâ ca o binecuvântare, iar nu
ca o icomie.

6. Iar aceasta zic: cel ce seamn
cu scumpete, cu scumpete va i se-

cer; iar cel ce seamn întru bi-

necuvântare, întru binecuvântare va
i secera.

7^ Fiecare s deâ precum se în-

dur cu inima; nu dintru mâhnire,
sau <de sil; c pre dttorul de

bun voie iubete Dumnezeu.
8. i puternic este Dumnezeu s

prisosiâsc tot darul spre voi; ca

întru toate pururea toat îndestu-

larea având, s prisosii spre tot

lucrul bun;

23. 2 Cor. 7, 3; 12, 18; Rom, 16, 7,

24. 2 Cor, 7, 14.

9. 1. 2 Cor. 8, 4, 20. 2. 2 Cor. 8, 10.

4. 2 Cor. 11, 17. 6. Gal. 6, 7. 7. Pilde 22, 8.
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9. (Precum este scris :îrnprif-au,
dat-a sracilor, dreptatea lui rmâne
în veac. j'

10. Iar cel ce d smân sem-
ntorului, s v deâ i pâine spre
mâncare, i s înmuleasc smân-
a voastr, i s creasc roadele

drepf|ei voastre);

11. Ca întru toate s v îmbog-
ii spre toat darea cea cu înde-

stulare, care lucreaz prin noi mul-
mitâ tui Dumnezeu.

12. Cci slujba lucrrei acesteea
nu numai împlinete lipsele sfini-

lor, ci prisosete prin multe rnul-

mite lui Dumnezeu;
13. Prin adeverirea slujbei ace-

steea slvind ei pre Dumnezeu pen-
tru ascultarea mrfurisirei voastre
la • evanghelia lui Hristos, i pentru
buntatea împrtirei ctre dânii
i ctre toi;

14. i cu rugciunea lor pentru
voi, cari v doresc pre voi pentru
darul lui Dumnezeu cel de prisosit

întru voi.

15. Iar mulmit iui Dumnezeu
pentru darul lui cel nespus.

CAP. IO.

Pavel atrage luarea aminte a se feri

de apostolii mincinoi, cari îl cleveteau.

i însumi eu Paveîv rog pre voi

prin blândeele i linitea lui Hri-

stos, care de fa sunt smerit între

voi, iar deprtat fiind îndrsnesc
spre voi.

2. s i;v rog pre voi, ca i de
fa fiind s* nu îndrsnesc cu în-

drznirea, cu care socotesc s în-

drznesc îrnprotiva unora, cari ne
socotesc pre noi, c umblm dup
trup. ,

3. C în trup umblând, nu ne o-

tim trupete.
4. (C armele otirei noastre nu

sunt trupeti, ci puternice lui Dum-
nezeu spre surparea trielor);

5. Surpând izvodirile minei, i
toat înlarea ce se ridic îrnpro-

tiva tiinei Iui Dumnezeu, i ro-

bind toat înelegerea spre ascul-

tarea lui Hristos;

9. Ps. 111, 8; Pilde 11, 24.

10. Is. 55, 10; Osie 10, 12.

11. 2 Cor. 1, 11 i 4, 15.

12. 2 Cor. 8, 14; Fit. 2, 30.

IO. t. Rom. 12, l. 3. 1 Tim. 1, 18.

4. Efes. 6, 13.

6. i gata fiind a pedepsi toat
neascultarea, când se va împlini a-

scultarea voastr.
7. La cele din fa v uitai? De

ndjduete cineva c este al lui

Hristos, aceasta s gândeasc ia-r deîa sine, c precum el este al

Iui Hristos, aâ i noi ai lui Hri-

stos suntem.
8. C de m voiu i ludâ cevâ

mai mult pentru puterea no.astr,

care ne-au dat Domnul nou spre
zidire, iar nu spre risipirea voastr,
nu m voiu ruinâ.

9. Ci ca s num art ca i cum
v'a speriâ pre voi prin scrisori.

10. C epistoliile lui, zic ei, grele

sunt i tari; iar venirea trupului este

slab, i cuvântul lui defimat.
11. Aceasta s socoteasc unul

ca acela, c în ce chip suntem cu
cuvântul prin epistolii nefiind de
fa, înfr'acest chip suntem i de
fa cu lucrul.

12. C nu îndrznim s ne nu-
mrm, sau s ne amestecm cu
unii ce se laud pre sinei singuri;

ci aceia între sine pre sinei m-
surându-se i asemnându-se pre

sinei lorui, nu pricep.

13. Iar noi nu întru cele ce sunt
preste msur ne vom ludâ.ci dup
msura dreptarului cu care ne-au
msurat nou Dumnezeu, msur
s ajung i pân la voi.

1 4. C nu ca i cum n'am fi ajuns
la voi, mai mult ne întindem pre

noi; c i pân la voi am ajuns cu
evanghelia lui Hristos;

15. Nu întru cele ce sunt preste

msur ludându-ne adic în oste-

neli streine; ci având ndejde, c
crescând credina voastr, ne vom
mrî întru voi dup dreptarul no-
stru de prisosit,

16. Ca i în prile cele mai de-

parte de voi s propoveduim evan-
ghelia, nu întru dreptar strein, în

cele gafa, s ne ludm.
17. Iar cel ce se laml, întru Dom-

nul s se laude,

18. C nu cel ce se laud pre

sine este ales, ci pre care Domnul
îi laud.

6. Fapt. 8, 20; 1 Cor. 5, 3; 4, 5.

8. 2 Cor. 12, 6 i 13, 10.

12. 2 Cor 3, 1 i 5, 12.

13. Rom. 1, 2, 3. 15. Rom. 15, 20.

* 17. Ier. 9, 23, 24; 1 Cor. 1, 31,
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CAP. 11.

Imfrotiva apostolilor mincinoi. Po-
vestirea ostenelilor sale.

Ode m'ai fi suferit puin pentru
neînelepia, dar i m suferii.

2. Câ v râvnesc pre voi cu râv-

n a lui Dumnezeu; c v'am logo-
dit unui brbat, fecioar curat s
v puivînaintea lui Hristos.

3. Ci m tem, ca nu cumvâ pre-

cum arpele a amgit pre Eva cu
vicleugul su, aâ s se strice i
înelegerile voastre dela adeverina
cea întru Hristos.

4. C de ar propoveduî cel ce vine
pre alt lisus, pre care n'am propo-
veduit, sau de ai luat alt duh, care

n'ai luat, sau alt evanghelie, care
n'ai primit, bine l-ai suferî.

5. C socotesc cum c cu nimic
nu sunt mai jos decât apostolii cei

mai mari.

6. Iar de sunt i prost cu cu-

vântul, dar nu cu tiina; ci pretu-

tindenea am fost artai întru toate

la voi.

7. Au doar pcat am fcui pre
mine smerindu-m ca voi sv înl-
ai, c în dar evanghelia lui Dum-
nezeu am binevestit vou?

8. Alte biserici am jefuit luând de
cheltuial spre a sluji vou. i ve-

nind de fa ia voi i fiind lipsit,

nimnui n'am fcut suprare.
9. C lipsa mea o au împlinit fra-

ii cari veniser dela Machedonia;
i întru toate m'am pzit pre mine
vou fr de suprare, i m voiu
pzi.

10. Este adevrul lui Hristos în-

tru mine, c lauda aceasta nu se

va îngrdi mie în laturile Ahaiei.

11. Pentruce? Pentruc doar nu
v iubesc pre voi? Dumnezeu tie.

12. tar ceea ce fac, voiu mai face,

c s tai pricina celor ce poftesc

pricin; ca întru ceea ce se laud,
s se afle ca i noi.

13. C unii ca aceia sunt apostoli

mincinoi, lucrtori vicleni, închi-

puindu-se întru apostolii lui Hristos,

14. i nu este de minunat; c în-

11. 2. Efes. 5, 26. 3. Fac. 3, 4, sq.
4. Gal. 1, 6, 8. 5. 2 Cor. 12, 11.

6. l Cor. 2, 1; 2, 13; Efes. 3, 4.

7. 1 Cor. 9, 12, 18. 3. 2 Cor. 12, 13.

9. Fapt. 18, 5. 11. 2 Cor. 6, 11; 12, 13.

13. Fii. 3, 2.

su satana se preface în înger de
lumin.

15. Nu este dar lucru mare de se
prefac i slujitorii lui ca slujitorii

dreplfei; crora va fi sfâritul dup
faptele lor.

16. Iar zic: s nu m. soco-
teasc cinevâ c sunt fr de min-
te; iar de nu, mcar ca pîeun fr
de minte primii-m, ca puin ceyâ
s m laud i eu.

17. Iar ce gresc, nugresc dup
Domnul, ci ca întru neînelepie, în
starea aceasta a laudei.

18. De vreme ce muli se laud
dup trup, i eu m voiu ludâ.

19. C bucuroi suferii pre cei

neînelepi, fiind voi înelepi.
20. C suferii, de v robete ci-

nevâ pre voi, de v mnânc ci-

nevâ, dev iâ cinevâ al vostru, de se
semeete cinevâ, de v bate cinevâ
preste obraz.

21. Spre necinste zic, ca i cum
noi am fi neputincioi. Iar întru ce
îndrznete cinevâ, (întru neîneîep-
ie zic), îndrznesc i eu.

22. Iudei sunt? i eu. Israilteni

sunt? i eu. Smân a luiAvraam
sunt? i eu.

23. Slugi ale lui Hristos sunt? (Ca
un neîneîepf griesc) mai vârtos
eu, întru ostenele mai mult, întru

bti preste msur, în temni mai
ades, în mori de multe ori.

24. Dela Iudei de cinci ori 'câte

patruzeci fr una am luat.

25. De trei ori cu toiege am fost

btut, odat cu pietre am fost îm-
procat, de trei ori s'a sfrâmat co-

rabia cu mine, o noapte i o zi în-

tru adânc am petrecut;

26. In cltorii de multe ori, în

primejdii în rîuri, în primejdii de c-
tre tâlhari, în primejdii de ctre ru-

denii, în primejdii de ctre pgâni,
în primejdii în ceti, în primejdii

în pustie, în primejdii în mare, în

primejdii între fraii cei mincinoi.
27. Intru osteneal l în suprare,

în privegheri de multe ori, în foa-

me i în sete, în posturi adeseori,

în frig i în goltafe.

28. Fr de cele din afar nv-
liri asupra mea în toate zilele, grijja

tuturor bisericilor.

15. Fii. 3, 19. 25. 2 Cor. 10, 13 i 12, 9.

19 1 Cor. 4, 10. 23. l Cor. 15, 10.

24. H doua Lege 25, 3.

25. Fapt. 16,22; 14, 19; 27,41;2Tim.3,ll.
27, 2 Cor. 6, 5. 28. Fapt- 20, 18.
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29. Cine este neputincios i eu s
nu fiu neputincios? Cine se smin-
tete i eu s nu m aprind?

30. De se cuvine a m luda, de
neputinele mele m voiu ludâ.

31. Dumnezeu i Tatl Domnului
nostru lisus Hristos, cel ce este bi-

necuvântat în veci, tie c nu mint.

32. In Damasc mai marele noro-
dului al lui Areta împratul pziâ
cetatea Damascului, vrând s m
prinz;

33. i pre o fereastr întru o co-
nit m am slobozit preste zid i am
scpat din mâinile Iui.

CAP. 12-

Urmarea povestirei ostenelilor lui

Pavel.

ns a m ludâ nu'mi este de îo-

. .los. Voiu veni întru vedeniile i
descoperirile Domnului.

2. tiu pre un om întru Hristos
mai înainte cu patrusprezece ani,

(sau în trup, nu tiu; sau afar de
trup. nu tiu; Dumnezeu tie); c
s'a rpit unul ca acesta pan la al

treilea cer.'

3. i tiu pre acest om (sau în

trup, nu liti, sau afar de trup. nu y

tiu; Dumnezeu tie);

4. C s'a rpit în raiu i a auzit

cuvinte nespuse, care nu este slo-

bod omului a le gri
5. Pentru unul ca acesta m voiu

ludâ; iar pentru mine nu v voiu
ludâ, fr numai întru nepulineie
mele.

6. C de voiu i vreâ sm laud,

nu voiu îi fr de minte; c ade-
vrul voiu gri: iar las, ca s nu
cugete cinevâ de mine mai mult de
cât vede, sau aude ceva dela mine.

7. i pentru mulimea descoperi-
rilor, ca s num înal, datu-mi-s'a

mie îmbolditor trupului. îngerul sa-

tanei ca s m bat preste obraz,

ca s nu m înal.

8. Pentru aceasta de trei ori pre

Domnul am rugat, ca s'l depr-
teze dela mine.

9. i mi-au zis mie: destul este ie
darul' meu; c puterea mea întru ne-

putin se svârete, deci cu dul-

30. 2 Cor. 12, 5. 31. Rom. 1, 25; 9, 5;

Gal 1, 20. 32 Fapt. 9, 24.

33, Is. Navi 2, 15. Fapt. 9, 25.

12. 3. 2 Cor. 11, 11. 5. 2 Cor. 11, 30.

S. 2 Cor- 10, 8; 11, 1$, 7. Iov 2, 6.

cea m voiu ludâ maim mult în-

tru neputinele mele, ca s locuia-

sc întru < mine putereaJui Hristos.

10. Pentru aceea binevoiesc întru

neputine, întru defimri, în nevoi,

în goane, întru strâmtorri pentru
Hristos, cci când slbesc, atunci

sunt tare.

11. Fcufu-m'am fr de minte
ludându-mS, voi m'ai silit; c mie
mi se cdeâ s fiu ludat de ctre
voi; c cu nimic nu sunt mai de
jos de cât apostolii cei mai mari,

mcar c nimic sunt.

Î2. C semnele apostolului s'au

lucrat întru voi întru toat rbda-
rea, prin semne i minuni i pu-
teri.

13. C ce este de care s fii mal
lipsii decât celelalte biserici, fr
numai c eu nu v'am fcut sup-
rare? Druifmi mie nedreptatea
aceasta.

14. Iat a treia oar cu aceasta
gaia sunt a venî la voi, i nu voiu

supr pre voi; c nu caut ale voa-
stre, ci pre voi; c nu sunt datori

fiii s agoniseasc prinilor, ci

prinii fiilor.

15. Iar eu prea cu dulcea voiu
cheltui i m voiu cheltui i pre

mine pentru sufletele voastre; m-
car c mai 'mult iubindu-v pre voi,

mai puin sunt iubit de voi.

16. Ci fie, eu nu v'am îngreuiat

pre voi; ci fiind iste, cu meteug
v'am prins pre voi.

17. Au doar prin cinevâ din cei

ce am trimes la voi v'am jefuit pre
voi ?

18. Am rugat pre Tit, i împre-
un cu el am trimes pre fratele.

Au doar v'a jefuit ceva Tit? Au
nu cu aceîa duh am umblat? Au
nu pre aceleai urme?

19. Au iar v pare c ne îndrep-
tm înaintea voastr? înaintea !ui

Dumnezeu întru Hristos grim; i
acestea toate iubiii mei, pentru a

voastr zidire.

20. C m tem, nu cumvâ dac
voiu veni, s y aflu pre voi pre-

cum nu voesc, i eu s m aflu

vou precum nu voii; nu cumvâ

11. 2 Cor. 11, 5. 12. 1 Cor. 1, 2.

13, 1 Cor. 9, 12, 14. 2 Cor, 13, 1,

15. z Cor, l, 6, 16, 2 Cor. 11, 9; 2 Tes.
3, 8, 18, 2 Cor. 8, 6;

20, 2 Cor. 10, 2; 1 Cor. 3, 3; 4, 6,
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s fie prigoniri, pisme, mânii, sfezi,

clevetiri, optiri, semeii, netoemiri:

21. Nu cumvâ iar dac voiu
veni s m smereasc Dumnezeul
meu la voi, i voiu plânge pre muli
cari au pctuit mai înainte, i nu
s'au pocit de necuriea i curviea
i spurcciunea, care au fcut.

CAP. 13.

Pavei îndeamnpe Corinieni lapocina
vestindu-le c vine a treia oar la ei,

Iat a freia oar cu aceasta viu

la voi. In gura a doua i a trei

mrturii va st tot graiul.

2. Am zis mai înainte, i iar
zic mai înainte, precum când am
fost de fa la voi a doua oar; i
acum, nefiind de fa scriu celor

ce mai înainte au pctuit; i celor-

lali tuturor, c de voiu veni iar,
nu voiu cruâ.

3. De vreme ce cutai ispitire a
lui Hristos celui ce grete întru

mine, care la voi nu este neputin-

cios, ci puternic întru voi.

4. C de s'au i rstignit dintru

neputin, dar este viu din puterea
lui Dumnezeu. Pentruc i noi sun-
tem neputincioi întru ei, ci vom
fi vii împreun cu dânsul din pu-
terea lui Dumnezeu spre voi.

5. Pre voi îni-v v ispitii, de
suntei întru credin; pre voi în-

21. 2. Cor. 13, 2.

13. 1. Cor. 12, 14; Ioan 8, 17: H doua Leg.
19, 15. 4. Filip, 2, 7, 8. 5, 1 Cor. 11, 28;

Rom. 8,9, 10; Gal. 2, 10; Col, 1, 27.

i-v v cercai. Au nu v cunoa-
tei pre voi, c lisus Hristos este

întru voi? Fr numai de sunteijie-
trebnici.

6. Ci ndjduesc c vei cunoa-
te c noi nu suntem netrebnici.

7. Iar m rog lui Dumnezeu, s
nu facei nici un ru; nu ca s ne
artm noi lmurii, ci ca s facei
voi binele, iar noi ca nite netreb-

nici s fim.

8. C nu pulem cevâ împrotiva
adevrului, ci pentru adevrul.

9. C ne bucurm când noi sun-
tem slabi, iar voi suntei tari; de
aceasta ne i rugm, pentru a voa-
str întemeiere.

10. Pentru aceasta scriu acestea,

nefiind de fa la voi, ca fiind de
fa, s nu iac cu asprime, dup
puterea care mi-audaf mie Domnul
spre zidire, iar nu spre surpare.

11. Deci, frailor, bucurai-v. Fii
desvârit, mângâiai-v, aceea cu-

getai, pace s avei; i Dumnezeul
dragostei i al pcei va JL cu voi.

12.1nchinai-v unul altuia cu s-
rutare sfânt.

13. Inchin-se vou toi* sfinii.

14. Darul Domnului nostru lisus

Hristos, i dragostea iui Dumnezeu,
i împrtirea Sfântului Duh,; cu
voi cu toi, Amin.

Cea a doua ctre Corinteni s'a scris dela
Filipp] a Macbedoniei, prin Tit i Lucâ,

10, 2 Cor. 2, 3; 10, 8.

11. Fii. 4, 4, Rom. 12, ÎS,

13. 1 Cor. 16, 20,



EPISTOLIA

SFÂNTULUI AP05TOL PAVEL
CTRE GALATENI

CAP. 1.

Nestatornicia Galatenilor în credina
i vredniciea de Apostol a lui

Pavel.

avei apostolul, nu dela oa-
meni, nici prin om, ci prin

Iisus Hrislos i Dumnezeu
Tail, carele l-au înviat pre

el din mori;
2. i toi fraii cari sunt împreun

cu mine, bisericilor Gaiatiei:

3. Dar vou i pace dela Dum-
nezeu Tatl, i dela Domnul nostru
lisus Hrislos.

4. Carele s'au dat pre sine pentru
pcatele noastre, ca s ne scoat
pre noi dintr'acest veac de acum
ru, dup voea lui Dumnezeu i Ta-
tlui nostru.

5. Cruia este slava în vecii ve-

cilor, Amin.
6. M mir c aâ de curând v

muta|i dela cel ce v'a chemat pre
voi prin darul lui Hristos la alt e-

vanghelie;
7. Care nu este alt, îr numai

sunt oarecari ce v turbur pre voi,

i voesc s strmute evangheliea
lui Hristos.

8. Ci mcar i noi, sau înger din

cer de v va binevesti vou afar

i. 1, Fapt, 3, 15, 2. Fapt, 16, 6.

3. Rom. 1, 7; 1, Cor, 1, 3; Efes !, 2; 1 Petr.

1, 2; 2 Ioan ?.

4. Gal, 2, 20; 1 Tim, 2, 6; Tit. 2, 14; 1

Ioan 5, 19. 5. 2 Tim. 4, 18; Rom. 16, 27.

6, Gal, 5, 8, sq, 7, Fapt. 15, 1. 24.

de cceace am binevesfit vou, ana-
tema s îie.

9. Precum am zis mai 'nainte i
acum iar zic: oricine de v va
binevestî aîar de ceea ce ai luat,

anatema s fie.

10. C acum pre oameni aduc la

adevr, sau preDumnezeu?Sau caut
oamenilor s plac? C de a pl-
cea înc oamenilor, n'a fi slug
lui Hristos.

11. i art vou frailor, c evan-
ghelia ceea ce bine s'a vestit de mine
nu este dup om.

12. C nici eu dela om o am luat

pre aceasta, nici m'am învat, ci

prin descoperirea lui Iisus Hristos.

13. C aji auzit de petrecerea mea
oarecând întru credina Iudaiceasc,
c preste msur goniam biserica

lui Dumnezeu, i o stricam pre ea.

14. i sporiam în credina Iuda-

iceasc mai mult decât muli din

cei de o vârst cu mine în neamul
meu, foarte râvnitor fiind printe-
tilor mele obiceiuri.

15. Iar când bine au voit Dumne-
zeu, cel ce m'au ales din pântecele

maicei mele, i m'au chemat prin

darul su.
16. Ca s descopere pre Fiul su

întru mine, ca s'l binevestesc pre

el întru neamuri, îndat tiu m'am
lipit de trup i de sânge;

17. Nici m'am suit în Ierusalim

ctre apostolii cei mai înainte de

10. 1 Tcs. 2, 4. 11. 1 Cor. 15, 2.

12. l Cor, 11, 23, 13. Fapt. 26, 9,.

16. Mat, 16, 17.

Biblia 98.
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mine, ci m'am dus în Arabia, i ia-r m'am întors la Damasc.
18. Apoi dup trei ani m'am suit

în Ierusalim s vz pre Petru, i
m'am zbovit la el cincisprezece
zile;

19. Iar pre altul din apostoli n'am
vzut, îrâ numai pre lacov fratele

Domnului.
20. Iar cele ce scriu vou, iat

înaintea lui Dumnezeu, c nu min.
21. Dup aceea am venit în latu-

rile Siriei i ale Chilichiei;

22. i eram necunoscut la fa
de bisericile Iudeei cele întru Hristos

;

23. Ci numai auziau, c cel ce
ne goniâ pre noi oarecând, acum
binevestete credina, care oarecând
o pierdeâ.

24. i slviau întru mine pre Dum-
nezeu.

CAP. 2.

Pavel aduce fre Apostoli ca mrturie
pentru credina lui. Prigonirea împro-
iiva lui Petru. Mântuirea este din cre-

din, nu din lege.

Apoi dup patrusprezece âni ia-r m'am suit în Ierusalim cu
Varnava, împreun luând i preTit
cu noi.

2. i m'am suit dup descope-
rire i le-am spus lor evanghelia
care propoveduesc întru neamuri;
iar deosebi celor mai alei, ca nu
cumva s alerg în deert, sau s
iiu alergat.

3. Ci nici Tit, care er cu mine
Elin fiind, n'a fost silit s se taie

împrejur,

4. i pentru fraii cei mincinoi
ce venise, cari intrase pre ascuns
s iscodeasc slobozenia noastr,
care avem întru Hristos Iisus, ca
pre noi s ne supue robiei.

5. Crora nici cât este un ceas
nu ne-am plecat a ne supune, ca
adevrul evangheliei s rmâe în-

tru voi.

6. Iar de ctre cei ce se socoliau
a fi cevâ, ori cari cândvâ erau,

nu am grije, Dumnezeu faa omu-
lui nu primete; c cei ce se soco-

18. *<apt. 9, 26. 19. Mat. 13, 55.

21. Fapt, 9,30; 15, 41.

2« 2. Fapt. 15, 2; 11, 30; Filip. 2, 16.

3. Fapt. 16, 3. 4. Fapt. 5, 24.

5. Gal. 3, 1. 6. Rom. 2, 11; Fapt. 10, 34.

tiau a fi cevâ, nimic nu mi-au a-

daos mai mult,

7. Ci înc împrotiv, vzând c
mi s'a încredinfat mie evanghelia
netierei împrejur, precum lui Petru
a tierei împrejur;

8. (C cel ce au lucrat lui Petru
spreapostolia tierei împrejur.au lu-

crat i mie înlru neamuri);
9. i cunoscând darul cel dat mie,

lacov i Chifa i loan, cari se so-
cotiau a fi stâlpi, au dat mie i lui

Varnava dreapta împrtirei; ca
noi la neamuri, iar ei la tierea îm-
prejur.

10. Numai ca s ne aducem a-

minte de cei lipsii, care m'am i
nevoit aceasta a face,

11. Iar când a venit Petru în An-
tiohia.de fai-am sttut împrotiv,
c era vrednic de înfruntare.

12. C mai înainte de a veni oa-
recari dela lacov, cu neamurile mân-
ca, iar dac au venii, se feriâ i se
osebiâ pre sine, temându-se de cei

ce erau din tierea împrejur.

13. i împreun s'au frnicii cu
el i ceilali Iudei; cât i Varnava
s'a tras cu frnicia lor.

14. Ci dac am vzut c nu um-
bl drept dup adevrul evanghe-
liei, am zis lui Petru înaintea tutu-

ror: dac tu fiind Iudeu, ca neamu-
rile vieueti, iar nu ca Iudeii, pen-
truce sileti pre neamuri s ie ca
Iudeii?

15. Noi, din fire ludei, iar nu din

neamuri pctoi;
16. tiind c nu se îndrepteaz

omul din faptele legei, ci numai prin

credinfa lui Iisus Hristos, i noi în-

tru lisus Hristos am crezut, ca s
ne îndreptm din credina lui Hri-

stos, iar nu din faptele legei; c nu
se va îndrept din faptele legei tot

trupul.

17. Iar dac cutând s ne în-

dreptm întru Hristos, ne-am aflat

i singuri pctoi, au doar Hristos
este slujitor pcatului? S nu fie.

18. C dac cele ce am stricat

aceleai iar le zidesc, clctor de
porunc pre mine m adeverez.

19. C eu prin lege, legei am mu-
rit, ca s viez lui Dumnezeu.

20. Cu Hristos împreun m'am

7. Fapt. 13, 46. 9. Fapt. 15, 12.

10. Fapt, 11, 30, 11. Fapt. 15, 35.

12. Fapt. 11, 3. 16. Gal. 3, 11; Rom. 3.

20; Efes. 2, 8; Ps. 142, 2. 19. Rom. 14, 7.
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rstignit; iar viez, nu de acum eu,

ci vieaz înfru mine Hristos; iar de
Ariez acum în trup, prin credina Fi-

ului lui Dumnezeu viez, carele m'au
iubit i s'au dat pre sine pentru mine.

21. Nu leapd darul lui Dumnezeu;
c de este prin lege dreptatea, Hri-

sfos dar în zadar au murit.

CAP. 3.

Urmare. Avraam pild de îndreptare

prin credin. Legea nu îndrepteaz ci
.

pune blestem. Hristos ridic blestemul

ei. Cele bune nu sunt din lege ci din

credin.

Oir de minte Galateni, cine pre

voi v'a zavisfuit s nu v ple-

cai adevrului, crora mai înainte

v erâ scris Iisus Hristos înaintea

ochilor întru voi rstignit?
2. Aceasta voiesc numai s tiu

dela voi; din faptele legei ai luat

Duhul, sau din auzul credinei?
3. Aâ de fr de minte suntei?

Începând cu Duhul, acum în trup

v svârii?
4. Atâtea ai ptimit în zadar? Dac

i în zadar.

5. Deci cel ce v d vou Duhul
i lucreaz puteri întru voi, oare din

faptele legei, sau din auzul credinei?
6. Precum i Avraam a crezul lui

Dumnezeu, i i s'a socotit lui întru

dreptate.

7. S tii dar c cei ce sunt din

credin, aceia sunt fii lui Avraam.
8. i vzând mai 'nainte scrip-

tura, c din credin îndrepteaz
Dumnezeu pre neamuri, mai 'nainte

au bineveslit lui Avraam, c se vor
binecuvântâ întru tine toate nea-
murile.

9. Pentru aceea cei ce sunt din

credin se blagoslovesc împreun
cu credinciosul Avraam.

10. Cci câi sunt din faptele le-

gei sunt supt blestem, c scris este:

Dleslemat este tot cel ce nu va r-
rnâneâ întru toate cele scrise în car-

tea legei, ca s le fac pre ele.

11. fer cum c nu se îndrepteaz

20. 2 Cor. 13, 5; Efes. 5, 2.

21. Gal. 3, 18.

3, 1. Luc. 24, 25. 2. Rom. 10, 17.

5. Rom, 10, 8,

6. Fac. 15, Si Rom. 4, 3; Iac. 2, 23.

8. Fac 12, 3 ; Fapt. 3, 25.

s O. H doua Lege 27, 26.

11. Hvac. 2, 4; Evr. 10, 38; Rom, 1, 17.

nimeni înaintea lui Dumnezeu prin
lege, artat este: c dreptul din cre-

din va fi viu.

12. Iar legea nu este din credin,
ci omul care va face acestea va fi

viu întru ele.

13. Hristos ne-au rscumprat pre
noi din blestemul legei, fcându-se
pentru noi blestem, pentruc scris

este; blestemat este tot cel spânzu-
rat pre lemn.

14. Ca întru neamuri binecuvân-
tarea lui Avraam s se fac prin

Hristos lisus; ca fgduina Duhu-
lui s o lum prin credin.

15. Frailor, ca un om griesc, c
i aezmântul omului cel întrit,

nimeni nu'l stric sau îl mai adaog.
16. Iar lui Avraam s'au grit f-

gduinele i seminei lui. Nu zice:

i seminelor, ca de muli; ci ca
de unul; i seminei tale, carele este

Hristos.

17. i aceasta zic, pre aezmân-
tul cel întrit mai înainte dela Dum-
nezeu întru Hristos, legea, care dup
patru sute i treizeci de ani s'a f-
cut, nu'l leapd, ca s strice f-
gduina.

18. C de este din lege moteni-
rea, nu mai este din fgduin;
iar lui Avraam prin fgduin i-au

druit Dumnezeu.
19. Ce este dar? Pentru clcrile

de porunci s'a adaos legea, pân
când erâ s vie smâna, creia
s'a dat fgduina, rânduit fiind

prin îngeri, cu mâna mijlocitorului.

20. Iar mijlocitorul al unuia nu
este, iar Dumnezeu unul este.

21. Au doar legea este împro-
tiva fgduinelor lui Dumnezeu? S
nu fie; c de s'ar fi dat lege care

s poat înviâ, adevrat din lege

ar îi dreptatea.

22. Ci a închis scriptura toate supt

pcat, ca fgduina din credina
lui lisus Hristos s se deâ celor

ce cred.

23. Iar mai înainte de venirea

credinei, supt lege eram pzii, în-

12. Lev. 18, 5; Rom. 10, 5,

13. R doua Lege 21, 23; Rom, 8, 3.

14. Fac. 12, 3. 15, Evr. 9, 17.

16. Fac. 22, 18.

17. E. 12 41; Fapt. 7, 6.

18. Rom. 4, 14.

19. Rom. 5, 20; Evr. 2, 2; Fapt. 7, 53; E.
19. 3. 20. 1 Tim. 2, 5î H doua Leg 4, 39.

21. Rom. 8, 2, sq. 22. Rom, 11, 32,

23. 1 Petr. 1, i.
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chii fiind spre credina care erâ

s se descopere.
24. Pentru aceea legea învtoare

ne-a îosl nou spre Hristos, ca din

credin s ne îndreptm.
25. Iar dac a venit credina, nu

mai suntem supt învtor.
26. C toi iii ai lui Dumnezeu

suntei prin credin întru Hristos

lisus.

27. C ori câi în Hristos v'ai
botezat, în Hristos v'ai îmbrcat.

28. Nu este Iudeu nici Elin, nu
este rob nici slobod, nu este parte

brbteasc niciiemeeasc; c voi

toi unul suntei întru Hristos lisus.

29. Iar dac suntei voi ai lui Hri-

stos, iat a lui Avraam smân
suntei, i dup fgduin mote-
nitori.

CAP. 4.

Pavel dovedete c îndreptarea omului
este din credina,

Iar zic: c în cât vreme mote-
nitorul prunc este, nimic nu se

osebele de slug, mcar de este

stpân tuturor.

2. Ci supt epitropi i iconomi
este pân la vremea cea rânduit
de tatl su.

3. Aâ i noi, când eram prunci,

supt stihiile lumei eram robii;

4. Iar când a venit plinirea vre-

mei, au trimes Dumnezeu pre Fiul

su, cel nscut din femeie, carele s'au

fcut supt lege.

5. Ca pre cei de supt lege s'i
rscumpere, ca s lum motenirea
fieasc.

6. Iar cci suntei fit, au trimes
Dumnezeu pre Duhul Fiului su în

inimele voastre, care strig: Avvâ,
Printe.

7. Pentru aceea nu mai eti rob,

ci fiu; iar de eli fiu, i motenitor
eti lui Dumnezeu prin lisus Hri-

slos.

8. Ci atunci necunoscând pre Dum-
nezeu, slujiai celor ce din fire nu
sunt dumnezei;

24. Rom. 10, 4.

26. Is. 56, 5; loan l, 12; Rom. 8, 17.

27. Rom 6, 3; 13, 14.

28. i Cor. 12, 13; Rom. 10, 12.

29. Rom. 9, 7.

4-. 3. Gal 3, 23; Col. 2 20.

4. Efes 1. 10; Rom. 1, 3; Fac. 49, 10.

5. Gal. 3. 13 6. Rom. 8. 15.

7, Gal. 3, 29; Rom. 8, 17.

9. Iar acum, dup ce aî cuno-
scut pre Dumnezeu, iar mai vârtos;

dup ce v'ai cunoscut de Dumne-
zeu, cum v întoarcei iar la

cele slabe i srace stihii, crora
iar de iznoav voii a le sluji?

10. Zilele pzii, i lunile, i vre-

mile i anii.

11. M tem de voi, ca nu cum-
vâ în zadar s m fi ostenit la voi.

12. Frailor, rogu-v pre voi, fii

precum sunt eu, c i eu am fost

precum suntei voi; cu nimic nu
m'ai nedreptit,

13. Iar tii c prin slbiciunea
trupului am binevestit vou întâiu.

14. i ispita mea care efâ în trupul

meu riu o ai defimat, nici o ai
lepdat; ci ca pre un înger al Jufc
Dumnezeu m'ai primit, ca pre Hri-

stos lisus.

15. Deci unde este fericirea voa-
str? C mrturisesc vou, c de
erâ cu putin, ochii votri scofân^
du'i, i-ai fi dat mie.

16. Deci dar au vrjma m'am
fcut vou, grindu-v vou ade-
vrul?

17. V râvnesc ei pre voi, dar
nu bine; ci vor sâ v osebeasc
pre voi, ca s le urmai lor.

18. Iar bine este a urma pururea-
în lucru bun, i nu numai când:
sunt de fa la voi.

19. Feii mei, pre cari iar cu
durere v nasc, pân ce se va în-

chipui Hristos întru voi;

20. i a vreâ s fiu acum la voi,

i s'mi schimb glasul meu; c num pricep de voi.

21. Spunei'mi, cei ce voii s
fii supt lege, legea n'o auzii?

22. Pentruc scris este, c A-
vraam doi feciori a avut,- unul din

slujnic, iar altul din cea slobod.
23. Ci cel din slujnic dup trup

s'a nscut, iar cel din cea slobod
prin fgduin.

24. Care au alt înelegere; c a-

cestea sunt cele dou legi: una din

muntele Sinai, ce nate spre robie,

care este Agar;
25. C Agar, muntele Sinai este,

10. Rom. 14, 5 Col. 2, 16.

ÎL 2 loan 8. 12. 2 Cor. 2. 5.

13. 1 Cor. 2. 3. 14. Mat. 2, 7.

16. flmos. 5, 10. 17. Fapt. 20, 3.

19. i Cor. 4, 15. 21. Gal. 3, 25.

22. Fac. 21, 2. 23. Rom. 9, 9.

24. Rom. 8, 15.

26. Evr. 12, 22; Hpoc. 3, 12; 27, Is. 54, U
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în Arabia, i se altur cu Ierusa-
limul acest de acum, i slujete cu
feciorii si;

26. Iar Ierusalimul cel de sus slo-

bod este, care este maic nou tu-

turor.

27. C scris este: veselete-te cea
stearp care nu nati; glsuete i
strig ceeace n'ai durere; c mai
muli sunt fiii celei pustie, decât ai

celei a ce are brbat.
28. Iar noi, frailor, dup Isaac,

fii ai fgduinei suntem.
29. Ci precum alunei cel ce se

nscuse dup trup goniâ pre cel

ce se nscuse dup Duh, aa i
acum.

30. Dar ce zice scriptura? Gonete
pre slujnic i pre feciorul ei; c nu
va moteni fiul slujnicei cu fiul celei

slobode.
31. Drept aceea, frailor, nu sun-

tem fii ai slujnicei, ci ai celei slo-

bode.

CAP. 5.

Cei chemai la credin sunt slobozi

de faptele legei prin patimele lui Hri-
stos. Slobozenia cea dup Duh.

Intru slobozenia dar cu care Hri-

stos pre noi ne-au slobozit stai,

i nu cu jugul robiei iar v cu-

prindei.
2. Iat, eu Pavel zic vou: c de
v veti liâ împrejur, Hristos nimic
vou nu va folosi.

3. i mrturisesc iar la tot

omul ce se taie împrejur, c dator
este s împlineasc toat legea.

4. înzadarnici v'ai fcut de ctre
Hristos, cei ce voii s v îndrep-
tai prin lege; din dar ai czut.

5. C noi cu Duhul din credin
ndejdeâ dreptei ateptm.

6. C întru Hristos Iisus nici t-
ierea împrejur folosete, nici net-
ierea împrejur; ci credina care lu-

creaz prin dragosle.

7. Alergai bine, cine v'a oprit s
nu v plecai adevrului?

8. Sfatul acesta nu este dela cel

ce v'a chiemat pre voi.

28. Rom. 9, 7. 30. Fac. 21, 10, 12.

31. Gal. 3, 29.

Q. 1. loan 8. 32. 3. Iac. 2. 10.

4. 1, 21; Rom. 7, 25. 5. 2 Tim. 4, 8.

6. l Cor. 7, 19.

7. Cal. 3, l ; 1 Cor. 9, 24,

9. Puin aluat toat frmânitura
dospete.

10. Eu am ndejde de voi întru

Domnul, c alt nimic nu vei gân-
di; iar cel ce v turbur pre voi,

va purtâ judecata, oricare va fi.

11. Iar eu, frailor, de propove-
duesc înc tierea împrejur, pentru
ce mai sunt gonit? Iat s'a surpat
sminteala crucei.

12. 0 de s'ar lepd afar cei ce
v rsvrtesc pre voi.

13. C voi la slobozenie v'ai che-
mat, frailor; numai s nu dai slo-

bozeniea voastr spre prilej trupu-

lui, ci prin dragoste s slujii unul
altuia.

14. C toat legea într'un cuvânt
se plinete, adec: s iubeti pre
aproapele tu ca însui pre tine.

15. Iar de v mucai unul pre
altul, i v mâncai, cutai s nu
v mistuii unul de ctre altul.

16. Iar v zic: cu duhul s um-
blai, i pofta trupului nu o vei s-
vâri.

17. C trupul poftete împrotiva
Duhului, iar Duhul împrotiva tru-

pului; i acetia se împrofivesc u-

nul altuia; ca nu cele ce ai voi a*

cesfea s facei.

18. Iar de v purtai cu Duhul,
nu suntei supt lege.

19. Iar faptele trupului artate
sunt, care sunt acestea: preacurvia,

curviea, necuriea, înverunarea,
20. Slujba idolilor, fermectoriile,

vrajbele, sfezile, zavistiile, mâniile,

gâlcevele, împerecherile, eresurile,

21. Pismele, uciderile, beiile, o-

speele cele cu cântece i cele ase-

menea acestora, care mai înainte

le spun vou, precum am i mai
spus, c cei ce fac unele ca ace-

stea, împriea lui Dumnezeu nu
vor moteni.

22. Iar road Duhului este dra-

gostea, bucuriea, pacea, îndelunga
rbdare, buntatea, facerea de bine,

credina, blândeele, înfrânarea pof-

telor.

9. 1 Cor. 5, 6- 10. 2 Cor. 2, 3.

11. 1 Cor. 1, 23. 12. Ps. 12, 4.

13. 1 Cor. 8, 9.

14. Marc. 12, 31; Rom. 13, 8.

15. 2 Cor. 12, 20. 17. Rom. 7, 15, 23.

18. Rom. 8, 14.

19. Rom. i, 29; 1 Cor. 6, 9.

21. Lucâ 21, 34; Efes. 5, 5.

22, Efes. 5, 9.
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23. Improliva acestora nu este

lege.

24. Iar cari sunt ai lui Hrisfos, Im-
pui i-au rstignit împreun cu pa-

timile i cu poftele.

25. De trim cu Duhul, cu Duhul
s i umblm.

26. S nu fim mreji îndeert, u-

nul pre altul întrâtând, unul altuia

pismuind.

CAP. 6.

A îndrept cu blândee pe aproapele.

S/âtuire de a se feri de iudaizani, i
a duce vieaa nou cea dup Duh,

Frailor, de va i cdeâvre un om
în vre o greal, voi cei duhov-

niceti, îndreptai pre unul ca acela

cu duhul blândeelor; pzindu -te pre

tine, ca s nu cazi i tu în ispit.

2. Purtai sarcinele unul altuia, i
aâ împlinii legea lui Hristos.

3. C de se socotete cinevâ c
este cevâ, nimic fiind, pre sine se

înal.
4. Iar fapta sa fiecare s'i ispi-

teasc, i atunci întru sine însu
va aveâ laud, iar nu întru altul.

5. C fiecare sarcina sa îi va
purta.

6. i s împrteasc cel ce se
înva cuvântul, pre cel ce înva
întru toate buntile.

7. Nu v amgii, Dumnezeu nu
se batjocorete; c ce va semnâ
omul, aceea va i secerâ.

8. C cel ce seamn în trupul

su, din trup va secerâ stricciune;

23. 1 Thn. 1, 9.

24. 1 Cor. 15, 23; Rom. 6, 6.

25. Rom 8, 5. 26. Fii. 2, 3.

6. !• Mat. 18, 15; Rom. 15, l; Iac. 5, 19.

4. 1 Cor. II, 28.

5. 1 Cor. 3, 8; 2 Cor. 5, 10.

7. Iac. l, 16; 2 Cor. 9, 6.

8. Pilde 22, 8; Rom. 8, 13.

iar cel ce seamn întru Duhul, din?

Duhul va secerâ viea venic.
9. i fcând binele s nu slbim;
c ia vremea sa vom secerâ, ne-

osîenind.

10. Deci dar pân când avem vre-

me, s facem bine ctre toi, i mai
vârtos ctre cei ai notri de o cre-

din.
11. Vedei cu ce fel de slove am

scris vou cu mâna mea.
12. Câi vor s se fleasc în

trup, aceia v silesc pre voi s v
tiei împrejur; numai ca s nu p-
timeasc gonire pentru Crucea lui

Hrisfos.

13. C nici singuri cei ce se taie

împrejur pzesc legea; ci voesc s
v tiei voi împrejur, ca în trupul

vostru s se laude.

14. Iar mie s nu'mi fie a m l-
ud fr numai în Crucea Domnu-
lui nostru lisus Hristos, prin care
mie lumea s'a rstignit, i eu lumei.

15. C întru Hrisfos lisus nici t-
ierea împrejur poate cevâ, nici net-
ierea împrejur, ci fptura cea nou.

13. i câi vor umblâ cu drepta-

rul acesta, pace preste ei i mil,
i preste Israilul lui Dumnezeu.

17. Iar mai mult mie nimeni s
nu'mi fac suprare, c eu ranele
Domnului lisus pre trupul meu le

port.

18. Darul Domnului nostru lisus

Hrisfos cu duhul vostru, frailor,

Amin.

Ctre Galateni s'a scris dela Roma.

9. 2 Tes. 3, 13; Hpoc. 2, 3; 2 Cor. 4, 16.

12. Filip. 3, 18.

13. Fapt. 15, 10.

14. Ier. 9, 24; 1 Cor. 1, 31; Pilde 29, 27.

15. Mat. 12, 50; Ioan 15, 14; 1 Cot. 7, 19.

16. Ps. 124, 5; FU. 13, 16.

18. Fii. 4, 23; 2 Tim. 4. 22; Fii. 2, 25.



EPISTOLIA

SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL
CTRE EFESENI

CAP. 1.

Alegerea, aducerea i svârirea creti-

nului întru Domnul. Rugciune pen-
tru cunoaterea binefacerilor aduse

j>rin Hristos.

>avel aposlol al lui lisus Hri-

stos prin voea lui Dumne-
zeu, sfinjilor celor ce sunt
în Efes, i credincioilor în-

tru Hristos lisus;

2. Dar vou i pace dela Dum-
nezeu Tatl nostru i dela Domnul
lisus Hristos.

3. Bine este cuvântat Dumnezeu
i Tatl Domnului nostru lisus Hri-

stos, carele ne-au blagoslovit pre noi
cu toat blagoslovenia duhovnicea-
sc întru cele cereti întru Hristos.

4. Precum ne-au ales pre noi în-

tru dânsul mai înainte de înteme-
ierea lumei, ca s fim noi sfini i
ir de prihan înaintea lui întru
dragoste;

5. Mai înainte rânduindu-ne pre
noi spre motenirea fieascâ prin
lisus Hristos ctre sine, dup bu-
nvoin a voiei sale,

6. Spre lauda slavei darului su,
cu care ne-au druit pre noi întru
cel iubit.

7. Intru care avem rscumpra-

1. 1. 2 Cor. 1, 1; Rom. 1, 7; 1 Cor. 1, 2,

2. Gal. 1, 3; 2 Petr. 1, 2.

J. 2 Cor. î, 3; l Petr. 1. 3.

4. loan 15, 16; 2 Tim. 1, 9.

5. loan 1, 12. 6 Mat. 3, 17.

7. Col. l, 14; Rom. 3, 24,

rea prin sângele lui, i iertarea p-
catelor dup bogiea darului lui;

8. Pre care l-au prisosit întru noi

întru toat înelepciunea i price-

perea;

9. Artându-ne nou taina voiei

sale, dup bunvoina sa, care mai
înainte o au rânduit întru dânsul.

10. Spre iconomiea plinirei vre-

milor. ca toate s le uneasc supt

un cap întru Hristos, i cele din

ceruri i cele de pre pmânt, întru

dânsul;
11. Intru carele i motenire am

primit, mai înainte fiind hotrîi
dup rânduiala celui ce toate le lu-

creaz dup sfatul voiei sale.

12. Ca s fim noi spre lauda sla-

vei sale, cari am ndjduit mai îna-

inte întru Hristos.

13. Prin care i voi auzind cu-

vântul adevrului, evangheliea mân-
tuirei voastre, întru carea i cre-

zând, v'ai pecetluit cu Duhul fg-
duinei cel Sfânt,

14. Care este arvuna molenirei
noastre spre rscumprarea câti-

gului, spre lauda slavei iui.

15. Drept aceea, i eu auzind cre-

dina voastr întru Domnul lisus,

i dragostea cea ctre toi sfinii,

16. Nu încetez a muîmî pentru

9. Efes. 3, 3! Col. 1, 26.

10. Gal. 4, 4; Col. 1, 16.

11. Fapt. 26, 18. 12 Gal. 3. 23.

13. Efes. 4, 30; 2 Cor. 1, 22.

15. Col. 1, 9.

16. 1 Tes. 1, 2; Rom. 1, 9.
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voi, pomenire de voi fcând la ru-

gciunile mele;
17. Ca Dumnezeul Domnului no-

slru lisus Hristos, Tafl slavei, s
v deâ vou duhul înelepciunei i
al descoperirei, spre cunotina Iui,

18. Luminând ochii minei voa-
stre, ca s tii voi care esle n-
dejdea chemrii lui, i care este bo-
gfiea slavei moienirei lui întru

sfini,

19. i care este mrimea cea prea
înalt a puterei lui întru noi cari

credem, dup lucrarea puterei triei
lui,

20. Care o au lucrat întru Hristos,

sculându'l pre el din mori, i l-au

pus a edeâ deadreapta sa întru

cele cereti,

21. Mai pre sus decât toat în-

ceptoriea i stpânirea i puterea
i domniea, i decât tot numele ce
se numete, nu numai în veacul ace-
sta, ci i în cel viitor;

22. i toate le-au supus supt pi-

cioarele lui, i pre el l-au dat cap
bisericei mai pre sus de toate.

23. Carele este trupul lui, împlini-
rea celui ce împlinete toate întru

toi.

CAP. 2.

împcarea neamurilor i a Iudeilor cu
Dumnezeu prin Hristos.

xi pre voi cari erai mori cu gre-

Valele i cu pcatele;
2. Intru care oarecând ai umblat

dup veacul lumei acesteea, dup
domnul stpânirei vzduhului, a du-
hului celui ce acum lucreaz întru

fiii neascultrei;
3. Intre cari i noi toi am pe-

trecut oarecând întru poftele trupu-
lui nostru, fcând voile trupului i
ale cugetelor; i eram fii din fire

ai mâniei, ca i ceilali.

4. Iar Dumnezeu, bogat fiind în-

tru mil, pentru cea mult a sa dra-
goste cu care ne-au iubit pre noi,

5. i fiind noi mori cu pcatele,

17. Rom. 6, 4. 18. 2 Cor. 4, 4.

20, Fatp, 3, 15; Ps, 109, 1.

21. Col. 2. 10. 22. 1 Cor. 15, 27; Evr. 2,

8; Ps. s, 7; Mat. 28, 18.

23. Rom. 12, 5; 1 Cor. 12, 27.

2. 1- Rom, 5, 6; Col 2, 13.

2. Tit. 3, 3; Efcs. 6. 12; Ioan 12, 31.

3 Col. 3, 7. 4. Rom. 2, 4; 10, 12.

5. Rom. 5, 6; Col. 2, 13.

împreun ne-au învieat cu Hristos

(în dar suntei mântuii);
6 i împreun cu dânsul ne-au

sculat i ne-au pus a edeâ întru

cele cereti întru Hristos lisus;

7. Ca s arate în veacurile cele

viitoare bogiea cea mare a daru-

lui su întru buntate spre noi în-

tru Hristos lisus.

8. C cu darul suntei mântuii
prin credin; i aceasta nu dela

voi; al lui Dumnezeu este darul.

9. Nu din fapte, ca s nu se la-

ude cinevâ.

10. C a lui fptur suntem zi-

dii întru Hristos lisus spre fapte

bune, care mai înainte le-au gtit
Dumnezeu ca s umblm întru ele.

11. Pentru aceea, aducei v a-

minte, c voi oarecând neamurile
în trup, care v chemai netiere
împrejur de ctre ceea ce se chie-

mâ tiere împrejur în trup fcut
de mân;

12. C erai întru acea vreme fr
de Hristos, însfreinai de petrece-
rea lui fsrail i streini de aezmân-
turile fgduinei, ndejde neavând,
i fr de Dumnezeu în lume;

13. Iar acum întru Hristos lisus

voi cari oarecând erai departe, v'ai
fcut aproape prin sângele lui Hri-

stos.

14. Pentruc el este pacea noa-
str, care au fcut amândou una,
i peretele cel din mijloc al zidului

au sfrâmat;
15. Vrajba în trupul su, legea

poruncilor cu dogmele stricând, ca
pre amândoi s'i zideasc întru sine
într'un om nou, fcând pace;

16. i pre amândoi s'i împace
într'un trup cu Dumnezeu prin Cruce,
omorînd vrajba întru dânsa.

17. i venind au vestit pace vou
celor de departe i celor de aproape.

18. C printr'însul avem amân-
doi apropierea într'un Duh ctre
Tatl.

19. Pentru aceea dar de acum nu
mai suntei streini i nemernici, ci

6. 2 Cor. 4, 14; Fii. 3, 20.

8. Gal 2, 16. 9. 1 Cor. 1, 29.

10. Col 1, 10; Tit. 2, 14; Evr. 13, 21.

11. Efcs. 5, 8; 1 Cor- 12, 2; Rom. 2, 26.

12. Ncem 2, 20; Rom. 9, 4; Evr. 11, 13.

14. Is 9, 6. 15. Col, 2. 14; 2 Cor. 5, 17.

16. Col. 1, 20. 17. Is. 57, 19; Zab. 9, 10.

18. Efes. 3, 12; Rom. 5, 2.

19- Filip.3, 20; Evr, 12, 22.
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împreun ceteni cu sfinii, i dea-
proape ai lui Dumnezeu.

20. Zidii fiind pre temelia apo-
stolilor i a prorocilor, fiind piatra

cea din capul unghiului însu Iisus

Hristos;

21. Intru care toat zidirea alc-
1uindu-se, crete întru loca sfânt

întru Domnul;
22. Intru care i voi împreunv

zidii spre loca al lui Dumnezeu
întru Duhul.

CAP. 3.

înelepciunea dumnezeeasc data lui Pa-
vel spre luminarea neamurilor. Rug-

ciune pentru Biseric.

Pentru aceasta eu Pavel, legatul

lui lisus Hristos pentru voi nea-
murile.

2. De ve|i îi auzit iconomia Da-
rului lui Dumnezeu celui ce s'au dat
mie spre voi;

3. Cci dup descoperire mi-au
artat mie taina; precum am scris

mai înainte pre scurt,

4. Din care cetind, putei cunoa-
te tiina mea întru taina lui Hri-

stos,

5. Care întru alie neamuri nu s'au
artat fiilor oamenilor, precum s'au

descoperit acum sfinilor Iui apo-
stoli i prorocilor prin Duhul;

6. Ca s fie neamurile împreun
motenitori i împreun un trup i
împreun prtai fgduinei lui în-

tru Hristos prin Evanghelie;
7. Creea m'arn fcut slujitor dup

druirea Darului lut Dumnezeu, care
s'au dat mie dup lucrarea pute-

rei lui.

8. Mie celui mai mic decât toi
sfinii, mi s'au dat darul acesta a ve-

sti întru neamuri bogia lui Hri-

stos cea neurmat;
9. i a lumin pre toi cari este

iconomia tainei celei ascunse din

veci întru Dumnezeu, care au zidit

toate prin Iisus Hristos;

20. Is. 28, 16,

21. Efes. 4, 16; 1 Cor. 3, 16.

22. 1 Petr. 2, 5.

3. 1. Fapt. 21, 33; Gal. 5, 11; Filip. 1, 7;

2 Tim. 1, 8 2. Fapt. 9. 15.

3, Efes. 1, 9; Gal. 1, 12.

4. Col. 4, 3. 5. Efes 2, 20; Col, 1, 26.

6. Efes. 1, 13; Gal. 3, 28.

7. Col. 1, 25; Rom. 1, 5.

8, 1 Cor, 15, 9; Fapt. 9, 15; Col. 1. 21.

9, Fapt. 26, 18.

10. Ca s se cunoasc acum în-

ceptoriitor i domniilor întru cele

cereti prin biseric, înelepciunea
lui Dumnezeu cea de multe feluri.

11. Dup hotrârea cea mai 'na-

infe de veci, care o au fcut întru

Hristos Iisus Domnul nostru;

12. Intru care avem îndrznire i
apropiere întru ndejde prin credina
lui.

13. Pentru aceea v rog pre voi,

s nu slbii întru necazurile mele
cele pentru voi, care este slava voa-
str.

14. Pentru aceasta plec genun-
chele, mele ctre Tatl Domnului no-
stru Iisus Hristos,

15. Dintru care toat prinia în
cer i pre pmânt se numete.

16. Ca s dea vou, dup bog-
ia slavei sale, cu putere s v în-

trii prin Duhul lui întru omul cel

dinluntru;
17. Ca s locuiasc Hristos prin

credin întru inimile voastre.

18. Ca întru dragoste fiind înr-
dcinai i întemeiai, s putei cu-

noate împreun cu toi sfinii, ce
este limea i lungimea i adân-
cul i înlimea;

19. i s tii dragostea lui Hri-

stos cea mai pre sus de cunotin,
ca s v facei deplin întru toat
împlinirea lui Dumnezeu.

20. Iar celui ce poate face toate

mai de prisosii decât cele ce cerem
sau gândim, dup puterea ce se
lucreaz întru noi,

21. Aceluia fie slav în biserica

cea întru Hristos Iisus întru toate

neamurile, veacului veacurilor, Amin

CAP. 4.

Sftuire la unire în dragoste, dei da-

rurile sunt împrite spre folosul ob-

tesc, întreaga înelepciune i dreptate

ce ne face plcui lui Dumnezeu.

Drept aceea v rog pre voi eu
legatul întru Domnul, cu vredni-

cie s umblai dup chemarea cu
care suntei chemai.

10, 1 Petr. 1, 12; Rom. 11, 33.

11, Efes. I, 11.

12, loan 14, 6; Evr. 4, 16.

14. Efes. 1, 3.

Iff.Efes. 1, 7; 2 7; 6, 10; Col. 1, 11.

17, loan 14, 23. 18. Iov 11, 8 sq.

20. Rom. 16, 25,

21, Rom. 11, 36; 1 Tim. 1, 17.

4. Efes. 3, l; Col. 1, 10.
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2. Cu toat smerenia i blânde-
ele, cu îndelung rbdare, îngdu-
ind unul altuia cu dragoste;

3. Nevoindu-v a pzî unirea Du-
hului întru legtura pcei.

4. Un trup i un Duh, precum i
chemai suntei într'o ndejde a che-
mrei voastre;

5. Un Domn, o credin, un botez.

6. Un Dumnezeu i Tatl tuturor,

care este presfe toate i prin toate

i întru noi toi.

7. Iar fiecruia din noi s'au dat

harul dup msura Darului lui Hri-

stos.

8. Pentru aceea zice: suindu-se
la înlime, robii-au robime, i au dat
daruri oamenilor.

9. Iar aceea ce zice c s'au suit,

ce este fr numai c s'au i pogo-
rît întâiu la cele mai de jos laturi

ale pmântului?
10. Cela ce s'au pogorît, acela este

care s'au i suit mai pre sus de toate

cerurile, ca s umple toate.

11. i acela au dat pre unii a-

posloli iar pre alii proroci, iar

pre alii, evangheliti; iar pre alii,

pstori i dascli;
12. Spre svârirea sfinilor spre

lucrul slujbei, spre zidirea trupului

lui Hristos;

13. Pân ce vom ajunge toi la

unirea credinei i a cunotinei Fi-

ului lui Dumnezeu, întru brbat de-
svârit, la msura vârstei plinirei

lui Hristos.

14. Ca s nu mai fim prunci, în-

vluindu-ne i purlându-ne de lot

vântul învturei, întru amgitura
oamenilor, întru vicleug spre me-
teugirea înelciunei;

15. Ci adevrai fiind întru dra-

goste, s cretem toate Intru el, care
este capul, Hristos;

16. Din care tot trupul potrivii al-

cluinduse i încheindu-se prin toa-

t pipirea drei, dup lucrare în-

tru msura fiecrui mdular, face
creterea trupului spre zidirea sa
singur întru dragoste.

2. Fapt. 20, l9; Col. 3, 12.

3. 1 Cor, 12, 5 4. Rom. 12, 5.

5, 1 Cor. S, 4, 6.

6. Mal. 2, 10; 1 Cor, 12, 6
7, Rom. 12, 3; 1 Cor. 12. 1.

8. Ps. 67, 19. 9. loan 3, 13,

10. Fapt, 2, 33. 11. 1 Cor. 12, 28.

12. Rom. 12, 5; 1 Petru 2, 5, 9; Efes. 5,

23; Col. l, 18. 15. Efes. 5, 23; Col. 1, 18.

16. Rom. 12, 5; Col. 2, 19.

17. Drept aceea, aceasta zic i
mrturisesc întru Domnul, ca s nu
mai umblai voi precum i celelalte

neamuri umbl, întru deertciunea
minei lor.

18. întunecai fiind la minte, în-

sfreinai de vieaa lui Dumnezeu pen-
tru necunotina, care este întru ei,

pentru împietrirea inimei lor;

19. Cari întru nesimire petrecând,
s'au dat pre sine înverunrei, spre
lucrarea a toat necuria, întru l-
comie.

20. Iar voi nu aâ ai cunoscut
pre Hristos;

21. De vreme ce pre el l-ai auzit

i întru dânsul v'ai învat, precum
este adevrul întru lisus.

22. Ca s lepdai voi dup cea
mai 'nainle vieuire pre omul cel

vechiu, care se stric dup poftele

înelciunei;
23. i s v înnoii iar cu du-

hul minei voastre;

24. i s v îmbrcai în omul
cel nou, care dup Dumnezeu s'au

zidit întru dreptate i întru sfine-
niea adevrului.

25. Drept aceea, lepdând min-
ciuna, grii adevrul fiecare cu a-

proapele iui, cci suntem unul al-

tuia mdulri.
26. Mâniai-v, i nu greii; soa-

rele s nu apuie întru mâniea voa-
str;

27. Nu dai loc diavolului.

28. Cel ce fur, s nu mai fure;

ci mai vârtos s se osteneasc,
lucrând binele cu mâinele sale, ca

s aib s deâ celui lipsit.

29. Tot cuvântul putred s nu ias
din gura voastr, ci numai care

este bun spre zidirea folosului, ca
s deâ dar celor ce aud.

30. i s nu întristai pre Duhul
cel Sfânt al lui Dumnezeu, întru

care v'ai pecetluit spre ziua rs-
cumprrei.

31. Toat amrciunea i mâniea
i iuimea i strigarea i hula, s
se lepede dela voi, împreun cu
toat rutatea.

17, Rom, 1, 21. 18. Efes, 2, 12,

21. Efes, 1, 13,

22. Rom. 6, 6; Col. 3, 9; Gal, 6, 8.

23. Rom, 12, 2,

24 Fac 1, 26; Col, 3, 10.

25. Zab. 8, 16; 26. Ps. 4, 5; Iac. 1, 19.

27. l Petr. 5, 9; Iac 4, 7.

28. l Tes. 4, 11; 2 Tes. 3, 8.

29. Efes, 5, 4; Mat. 12, 36,

30. Îs. 63, 10. 31 Col. 3, 8.
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32. i iiji unul ctre altul buni,

milostivi, iertSnd unul altuia, pre-

cum i Dumnezeu v'au iertat vou
înfru Hristos.

CAP. 5.

îndemnri la vieaa cea vrednica de

sfinenia cretinului; a mustr rul cu

pilda, nu cu vorba] a se umfle de

Duh Sf. iar nu de vin i de necur-
ie; sfaturi pentru cei cstorii.

Fiff dar urmtori lui Dumnezeu,
ca nite fii iubii.

2. i umblai întru dragoste, pre-

cum i Hristos ne-au iubit pre noi,

i s'au dat pre sine pentru noi adu-
cere i jertî lui Dumnezeu întru

miros cu bun mireazm.
3. Iar curviea i toat necur-

iea sau Icomiea, nici sâ se nu-
measc întru voi, precum se cu-

vine sfinilor;

4. i mscriciunea, i vorba ne-

buneasc, i glumile, cari nu se
cuvin; ci mai vârtos mulmifa.

5. C aceasta s tii, c tot curva-

rul sau necuratul sau lacomul, care

este slujitor idolilor, n'are mote-
nire întru împriea lui Hristos i
Dumnezeu.

6. Nimeni s nu v înele pre voi

cu cuvinte deerte; c pentru a-

cestea vine rnâniea lui Dumnezeu
presfe fiii neasculfrei.

7. Deci s nu v facei împreun
prtai acestora.

8. C erai oarecând înfunerec,

iar acum suntei lumin întru Dom-
nul.

9. Ca fiii luminei s umblai; c
road Duhului este întru oal bun-
tatea i dreptatea i adevrul;

10. Cercând ce este bine plcut
Domnului,

11. i s nu v amestecai cu
faptele cele fr de road ale în-

tunerecului, ci mai vârtos s le de-

fimai.
12. C cele ce se fac întru ascuns

de ctre dânii, ruine este a le i
grî.

32. Col. 3, 12.

5. 2. Marc. 12, 31; Gal. 1. 4.

3. Col. 3, 5. 4. Efes 4, 29; Mat. 12, 36.

5. 1 Cor. 6, 9; Gal. 5, 21.

€ 2 Tes. 2. 3; Col. 3, 6; Rom. 1, 18; Mat.
24. 4

8. Efes. 2, 11; 1 Tes. 5, 5; 1 Petr. 2, 9.

9 Gal. 5, 22. 10. Rom. 12, 2,

11. Rom. 1, 24.

13. Iar toate vdindu-se, de lu-

min se arat; c tot ce se arat,
lumin este.

14. Pentru aceea zice: deteap-
t te cel Ce dormi, i te scoal din

mori, i te va lumin Hristos.

15. Socotii, drept aceea, cum s
umblai cu paz. nu ca nite ne-

înelepi, ci ca cei înelepi.
16. Rscumprând vremea, c zi-

lele rele sunt.

17. Drept aceea, nu fii neprice-

pui, ci cunoscând ce este voea
Domnului.

18. i nu v îmbtai de vin, în-

tru care este curviea; ci v umplei
de Duhul;

19. Vorbind înfru voi în psalmi
i laude i cântri duhovniceti,
ludând i cântând întru inimele

voastre Domnului;
20. Mulmind pururea pentru

toate întru numele Domnului no-
stru lisus Hristos, lui Dumnezeu i
Tatlui;

21. Plecai-v unul altuia întru

frica lui Dumnezeu.
22. Femeilor, plecai-v brbai-

lor votri, ca Domnului.
23. Cci brbatul este cap femeei,

precum i Hristos este cap biseri-

cei; i acesta este mântuitorul tru-

pului.

24. Ci precum biserica se supune
lui Hristos, aa i femeile brbai-
lor lor întru toate.

25. Brbailor, iubii-v femeile
voastre, precum i Hristos au iubit

biserica, i pre sine s'au dat pentru
dânsa;

26. Ca pre ea s o sfineasc,
curindu-o cu baea apei prin cu-

vânt,

27. Ca s o puie înainte pre ea
lui slvit biseric, neavând în-

tinciune, nici prihan, sau altcevâ

de acest fel; ci ca s fie sfânt i
fr de prihan.

28. Aâ sunt datori brbaii s'i
iubeasc femeile lor ca i trupurile

lor. Cel ce îi iubete pre femeia
sa, pre sine se iubete.

13. loan 3. 20 14. Îs. 60, i.

15. Mat. 10, 16; Iac. 3, 13;
17. Rom 12, 2; 1 Tes. 4, 3.

19. Col. 3, 16; Ps. 33, 1.

20. Is. 63, 7; Col. 3, 7
22. Fac. 3, 16; Col. 3, 18; 1 Petr, 3, 1.

2V, Efes. 1, 22; 1 Cor. 11, 3. 2,

25. Col. 3, 19. 26. loan 17, 17; 3, 5.

27. 2 Cor. 11, 2; Col. 1, 22.
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29. C nimeni niciodat nu i-a
urît trupul su; ci îl hrnete i'l

înclzete pre el, precum i Hristos
biserica:

30. C mdulri suntem ale tru-

pului lui, din carnea lui i din oa-
sele lui.

31. Pentru aceea va lsâ omul
pre tatl su i pre muma sa, i
se va lipî de femeia sa, i vor fi

amândoi un trup.

32. Taina aceasta mare este; iar

eu zic de Hristos i de biseric.
33. Deci dar i voi unul fietecare

aâ s'i iubeasc pre femeia sa,

ca pre sine; iar femeia s se team
de brbat.

CAP. 6.

Sfaturi ctre fii, prini, slugi, st-
pâni. Armele cretinului în lupta cu

vrjmaii duhovniceti.

Feciori, ascultai pre prinii vo-
tri întru Domnul; c aceasta

este cu dreptate.

2. Cinstete pre tatl tu i pre
muma ta; (care este oorunca cea
dintâiu întru fgduin);

3. Ca s'i fie fie bine, i s fii

cu zile multe pre pmânt.
4. i prinii, nu urgisii pre fiii

votri întru mânie; ci îi cretei pre
ei întru învtura i certarea Dom-
nului.

5. Slugi, ascultai pre stpânii
votri cei dup trup, cu fric i cu
cutremur, întru dreptatea inimei

voastre, ca i pre Hristos;

6. Nu numai înaintea ochilor slu-

jindu-le, ca cei ce vor s plac oa-
menilor; ci ca slugile lui Hristos,

fcând voea lui Dumnezeu din suflet;

7. Cu bunvoin slujindu-le, ca
Domnului, iar nu ca oamenilor;

8. tiind c orice bine va face

fiecare, aceea va luâ dela Domnul,
ori robul, ori cel slobod.

9. i stpânii, iar acestea s
facei ctre dânii, slbind îngro-

zirea; tiind c i al vostru Domn

30. Rom. 12, 5; 1 Cor. 6, 15.

HI. Fac 2, 24; Mat. 19, 5; 1 Cor. 6, 15.

6. 1. Col. 3 20. 2 E. 20, 12.

4. Col. 3, 21; H doua Lege 6, 7, 20; Ps.
77, 3; Pild, 19, 18 i 29, 17.

5. Tit. 2, 9; Fii 2, 12; l Pctr. 2, 18.

6. Col. 3, 23.

8. Rom. 2, 6; 1 Cor. 3, 8; 2 Cor. 5, 10.

Col. 4, 1; Fapt. 10, 34.

este în ceruri; i alegere de fa
nu este la dânsul.

10 Deci, fraii mei, întrii-v în-

tru Domnul, i întru puterea triei

lui.

11. Îmbrcai v întru toate ar-

mele lui Dumnezeu, ca s putei
sta împrotiva meteugirilor diavo-

lului.

12 Cci nu ne este nou lupta

împrotiva trupului i a sângelui; ci

împrotiva începtoriilor i a dom-
niilor, i a stpânitorilor înfunere-

cului veacului acestuia, împrotiva
duhurilor rutei întru cele cereti.

13. Pentru aceea, luai toate ar-

mele lui Dumnezeu, ca s putei
stâ împrotiv în ziua cea rea, i
toate isprvindu-îe s stai.

14. Stai drept aceea, încingân-
du-v mijlocul vostru cu adevrul,
i îmbrcându-v cu zaua drepfei;

15. i înclându-v picioarele în-

tru gtirea evangheliei pcei;

16. Preste toate luând pavza cre-

dinei, cu care vei puteâ stinge

toate sgeile vicleanului cele a-

prinse.

17. i coiful mântuirei luai, i
sabiea Duhului, care este cuvântul
lui Dumnezeu.

18. Prin toat rugciunea i ce-

rerea rugându-v în toat vremea
întru Duhul, i la îns aceasta pri-

veghind cu toat rbdarea i ru-

gciunea pentru toi sfinii;

19. i pentru mine, ca s mi se
deâ mie cuvânt, întru deschiderea
gurei mele cu îndrzneal a art
taina evangheliei,

20. Pentru care fac solie în leg-
turi; ca întru dânsa cu îndrzneal
s gresc, precum mi se cuvine a

gri.
21. iar ca s tii i voi cele pentru

mine, ce fac, toate vou le va a-

rtâ Tihic iubitul frate i credin-

cioasa slug întru Domnul;
22. Pre care pentru îns" acea-

sta l-am trimes la voi, ca s tii
cele pentru noi, i s mângâie ini-

mele voastre.

23. Pace frailor, i dragoste cu

10. 1 Cor. 16, 135

12. Mat, 16. 17; Ioan 14, 30, Luc 22, 53
j

14, Lucâ 12, 35; 1 Petr. 1, 13.

16, 1 Petr, 5, 9; 1 Ioan 5, 4,

17, Is, 59, 17; 1 Tes, 5, 8. 19, Col. 4, 3,

20. 2 Cor, 5, 20; Fapt, 4, 29,

21, Fapt. 20, 4; Col, 4, 7;
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credin-, dela Dumnezeu Tall i
Domnul Iisus Hrislos.

24. Darul cu loji cari iubesc pre

24. 2 Cor, 13. 14,

Domnul nostru lisus Hrislos înlru

neslricciune, Amin.

Ctre Efeseni s'a scris dela Roma prin
Tibic.

EPISTOLIA

SPÂriTULUI APOSTOL PAVEL
CTRE FILIPPISENI

CAP. 1.

Mulmire pentru fafta bun a Fi~

lippisenilor i rugciune ca s fie de-

svârii. Povestirea luptelor i a o-

fsârdiei sale.

îl i Timotei, slugile lui

us Hrislos, luturor sfini-

întru Hrislos lisus celor

sunt în Filippi, împreun
cu episcopii i diaconii:

2. Dar vou, i pace tlela Dum-
nezeu Tatl nostru, i Domnul lisus

Hristos,

3. Mulmesc Dumnezeului meu
înlru toat pomenirea voastr,

4. Pururea întru loat rugciunea
mea pentru voi loji cu bucurie ru-

gciune fcând.
5. Pentru împrtirea voastr în-

tru evanghelie din ziua dintâiu pân
acum;

6. Ndjduindu-m la îns a-

ceasta, c cel ce a începui întru

voi lucrul cel bun îl va svâri pân
în ziua lui lisus Hristos;

7. Precum îmi este mie cu drep-

tate aceasta a cuget pentru voi

toi, pentruc v am eu pre voi în

inim; i în legturile mele, i în

rspunsul i adeverirea evangheliei,

cu mine împreun prtai darului

voi toi fiind.

8. C martur mie îmi este Dum-
nezeu, c v iubesc pre voi foi în

dragostea lui lisus Hristos.

±. 1, 2 Cor, 1, I; 1 Cor. 1, 2.

2, Rom, I. 7, 3, Rom, 1, 8.

6. Ioan 6, 29, 7, Efes,3, 1 i 4, 1,

8, Rom, 1, 9.

9. i de aceasta m rog, ca dra-
gostea voastr înc mai mult, i
mai mult s prisoseasc întru cu-
notin i întru toat priceperea;

10. Ca s ispitii voi cele de fo-

los; ca s fii curai i fr de smin-
teal în ziua lui Hristos;

tl. Plini de roadele dreptei, care
sunt prin lisus Hristos, spre slava
i lauda lui Dumnezeu.

12. i voesc s tii voi, frailor,

c cele pentru mine mai vârtos spre
sporul evangheliei au venit;

13. In cât legturile mele s'a u f-
cut artate întru Hrislos în tot di-

vanul i la ceilali la toi;

14. i cei mai muli din frai în-

tru Domnul, ndjduindu-se pentru
legturile mele, mai mult cuteaz
fr de fric a gri cuvântul.

15 Unii pentru pisma i pricirea,

iar alii pentru bunvoin propo-
veduesc pre Hristos.

16. Unii din prigonire pre Hristos
vestesc, nu curat, socotind c vor
aduce necaz legturilor mele;

17. Iar alii din dragoste, tiind
c spre rspunsul evangheliei sunt
pus.

18. Ce este dar? Iat în tot chi-

pul, ori prin pricin, ori prin ade-
vr, Hristos se propoveduete; i
întru aceasta m bucur, i înc m
voiu bucur.

19. C tiu c aceasta îmi va fi

mie spre mântuire prin rugciunile-

9. Efes 1, 8.

10. Fapt. 24, 16; Rom. 2, 18.

11. Efes. 5, 9, 13. Filip. 4, 22.

14. Efes. 3. 13; 1 Tes. 3, 3.

15. 2 Cor. 2, 17. 18. Filip. 2, 17.

19. 2 Cor. 1, 11.
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voastre, i prin darea Duhului lui

lisus Hrisios.

20. Dup ateptarea i ndejdea
mea, c intru nimic nu m voiu ru-

ina; ci înfru-toatâ îndrsneala, pre-

cum pururea, aa i acum se va
mri Hristos în trupul meu, ori prin

viea, ori prin moarte.
21. C mie a viefuî este Hristos,

i a murî, dobând.
22. Iar dac a vietuî în trup, a-

ceasta îmi este road lucrului; i
ce voiu alege nu tiu.

23. C sunt cuprins de amân-
dou, dorinj având a m slobozi

i împreun cu Hristos a îi; mai
bine cu mult mai vârtos.

24. Iar a rmânea în trup, mai de
folos este pentru voi.

25. i aceasta ndjduind, tiu
c voiu rmâneâ i împreun voiu
petrece cu voi cu loji spre spori-

rea voastr i bucuriea credinei;

26. Ca lauda voastr s sporea-
sc întru Hrisios lisus întru mine,
prin venirea mea iar ctre voi.

27. Numai cu vrednicie dup e-

vangheliea lui Hrisios s pefrecei;

ca ori viind i vzându-v pre voi,

ori nefiind de fa la voi, s aud
cele pentru voi, c stai într'un duh,
cu un suflet împreun nevoindu-v
pentru credina evangheliei;

28. i nesfiindu-v întru nimic de
cei împrolivnici; care acelora este

artare a pierzrei; iar vou a mân-
tuirei, i aceasta dela Dumnezeu.

29. C vou vi s'a druit pentru
Hristos, nu numai întru el a crede,

ci i pentru dânsul a ptimi;
30. Aceea lupt având, care ai

vzut întru mine, i acum auzii
pentru mine.

CAP. 2.

Sftuite la viea în unire i umilin,
având pild smerenia i slava lui Hri-
stos. Laud pe Timotei i Epafrodit,

Deci de este vre o mângâiere în-

tru Hristos, de este vre o voire

bun a dragostei, de este vre o îm-
prtire a Duhului, de este vre o
milostivire i îndurare,

23. 3 Imp. 19, 4; 2 Cor. 5, 8; 2 Tim. 4. 6,

27. 1 Cor. 7, 20; Efes. 4, 1; Col. 1, 10.

28. Rom. 8, 17.

30. Fapt. 16, 22; Col. 1, 29.

2. 1- Rom. 12. io; Col. 3, 12.

2. Plinii bucuriea mea, ca ace-
ea s cugetai, aceea dragoste
având, un suflet fiind, una cuge-
tând.

3. Nimic fcând cu prigonire sau
cu mrire deart; ci cu smerenie
unul pre altul socotind a fi mai de
cinste decât pre sine.

4. Nu ale sale fiecare, ci i ale

altora fiecine s cutai.
5. C aceasta s se îneleag în-

tru voi, care i întru Hristos lisus;

6. Carele în chipui lui Dumnezeu
fiind, nu rpire au socotit a fi el în-

tocma cu Dumnezeu;
7. Ci s'au deertat pre sine, chip

de rob luând, întru asemnarea oa-
menilor îcându-se.

8. i cu închipuirea aflându-se ca
omul, s'au smerit pre sine, ascult-
tor fcându-se pân la moarte, iar

moarte de Cruce.

9. Pentru aceasta i Dumnezeu
pre dânsul l-au prea înlat, i i-au

druit lui nume, care este preste

tot numele;
10. Ca întru numele lui lisus tot

genunchiul s se plece, al celor ce-

reti i al celor pmânteti i al

celor de desupt;
11. i toat limba s mrturisea-

sc c Domn este lisus Hristos,

întru slava lui Dumnezeu Tatl.
12. Deci iubiii mei, precum pu-

rurea ai ascultat, nu numai pre-

cum când eram de fa; ci cu mult
mai vârtos când sunt departe, cu
fric i cu cutremur mântuirea voa-
str o lucrai.

13. C Dumnezeu este carele lu-

creaz întru voi i ca s voii i
ca s lucrai, dup bunvoin.

14. Toate le facei fr de cârtiri

i fr de îndoiri;

15. Ca s fii fr de prihan i
întregi, fii lui Dumnezeu curai în
mijlocul neamului celui- îndrtnic
i rsvrtit, între cari s strlucii
ca nite lumintori în lume;

16. Cuvânt al vieei cuprinzând,
spre laud mie în ziua lui Hristos,

4. 1 Cor. 10, 24.

6. Ioan l, 2; 5, 18; 10, 29.

7. Is. 42, l; Rom. 8, 3.

8. Evr. 12, 2.

10. Îs. 45, 23; Rom. 14, 11.

12. Ps, 2, 9; Efes. 6, 5; 1 Petr, 1, 17.

13. 2 Cor- 3, 5. 14. 1 Petr. 4, 9.

15. Mat. 5, 14; Efes. 5, 8.

16. Is. 49, 4; Gal. 2, 2; 2 Tim. 1, 13; 4, 6;
1 Cor, 9, 26; 2 Cor. 7, 4.
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c nu îndeeri am alergat, nici în-

deerf m'am ostenii.

17. Ci de m i jertfesc pentru
jertfa i slujba credinei voastre,m
bucur, i împreun m bucur cu
voi cu toji

18. Aijderea i voi v bucurai,
i împreun v bucuraji cu mine.

19. i ndjduesc întru Domnul
lisus, c pre Timotei fr de zba-
v îl voi trimele la voi, ca i eu
s'mi fac inima bun, înelegând
cele pentru voi.

20. C pre nimeni n'am de un
suflet cu mine, care cu tot deadin-
sul s se grijeasc de voi.

21. C toi ale sale caut, iar nu
ale lui lisus Hristos.

22. Iar sârguinfa lui o tii, c
precum fiul unui tat, împreun cu
mine a slujit întru evanghelie.

23. Pre acesta dar ndjduesc
s'l trimet îndat, dup ce voiu
vedeâ cele pentru mine.

24. Iar am ndejde întru Domnul,
c i eu fr de zbav voiu veni
la voi.

25. Iar de nevoe lucru am soco-
tit a trimete la voi pre Epafrodit,

fratele i împreun lucrtorul i o-

staul cel dimpreun cu mine; iar

al vostru apostol i slujitor al ire-

bei mele.

26. De vreme ce dorea sv vaz
pre voi pre toi, i erâ mâhnit, c
ai auzit c a fost bolnav.

27. i a fost bolnav aproape de
moarte; ci Dumnezeu l-au miluit pre

el; i nu numai pre el, ci i pre mine,
ca nu întristare preste întristare

s am.
28. Deci cum mai degrab l-am

trimes pre el, ca vzându-1 pre el

iar, s v bucurai, i eu mai
fr de mâhnire s fiu.

29. Primii'l drept aceea, pre el

întru Domnul cu toaî bucuriea; i
pre unii ca acetia întru cinste îi

avei

;

30. Cci c pentru lucrul lui Hri-

stos pân la moarte 'au apropiat,

nebgând seam de viea, ca s
împlineasc lipsa voastr a slujbei

celei ctre mine.

18. Filip, 3, 1; 4, 4.

19. Fapt. 16, l; 1 Tes. 3, 2.

20. 1 Cor. 16, 10. 21. 1 Cor. 10, 24.

22. 1 Thn. 1, 1. 25. 2 Cor. 8, 23.

27. Is. 38, 1, 29. Rom. 16, 2.

30. 1 Cor. 16, 17.

CAP. 3.

Despre credina cea dreapt împrotiva

apostolilor mincinoi. Vieaa duhovni-
ceasc nu este în trup, ci în urmarea

viefei de jertfire a lui Hristos.

De aceea fraii mei, bucurai-v
întru Domnul. Acesteai a scrie

vou, mie nu'mi este cu lene, iar

vou de folos.

2. Pzii-v de câini, pzii-v de
lucrtorii cei ri, pzii-v de tiere.

3. C noi suntem tierea împre-
jur, cari cu duhul slujim lui Dum-
nezeu, i ne ludm întru Hristos
lisus, i nu ne ndjduim în trup.

4. Mcar c eu am ndejde i în
trup. De se pare cuivâ altuia a se
ndjdui în trup, eu mai mult.

5. Tiat fiind împrejur a opta zi,

din neamul lui lsrail, din seminiea
lui Veniamin, evreu din evrei, dup
lege fariseu;

6. Dup râvn gonind biserica;

dup dreptatea cea din lege, fcân-
du-m fr de prihan.

7. Ci cele ce îmi erau mie do-
bânzi, acestea le-am socotit pentru
Hristos pagub.

8. Iar mai vârtos le i socotesc
toate pagub a fi pentru covârirea
cunotinei lui Hristos lisus Dom-
nului meu, pentru carele de toate

m'am pgubit, i le socotesc gu-
noaie a fi, ca pre Hristos s do-
bândesc,

9. i s m aflu întru el, neavând
dreptatea mea cea din lege, ci ceea
ce este prin credina lui Hristos,

ceea ce este dela Dumnezeu drep-
tate întru credin;

10. Ca s'l cunosc pre el i pu-
terea învierei lui i împrtirea pa-
timilor lui, închipuindu-m cu moar-
tea lui;

11. Ca doar cumvâ a ajunge
la învierea morilor.

12. Nu, c acum am luat, sau a-

cum sunt desvârit; ci gonesc, ca
doar voiu i ajunge întru care sunt
i ajuns de Hristos lisus.

13. Frailor, eu înc nu m soco-
tesc s fiu ajuns; ci numai una fac.

3. 1. Filip. 2, 18; 4, 4; Rom 12, 12.

2. Is. 56, 11, 12, 3. H doua -Lege 30, 6.

4, 2 Cor. 11. 18. 5. Rom, 11, 1,

6, Gal. 1, 13, sq, 7. Mat. 13, 44.

8. Is, 53, 11, 9. Rom. 3, 21 i 9, 30.

10. Kom. 6, 3, sq.; 8, 17. Gal. 6, 17,

12. 1 Tim. 6, 12; Is, 8, II.
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cele dinapoi uitându-le, i la cele

dinainte întinzându-mâ,
14. La semn alerg, la rspltirea

chemtei cei de sus a lui Dumne-
zeu întru Hrisfos lisus.

15. Deci câji desvârit suntem,
aceasta s gândim; i dac ceva
într'alt chip gândii, i aceasta Dum-
nezeu va descoperi vou.

16. Ins la ceea ce am ajuns, cu
acela dreptar s vieuim, aceea
s gândim.

17. Fii împreun urmtori mie
frailor, i v uitai la cei ce aa
umbl precum avei pild pre noi.

18. Pentruc muli umbl, de cari

de multe ori am zis vou, iar acum
i plângând zic, c sunt vrjmaii
Crucei lui Hristos;

19. Al crora sfâritul le este pierza-

rea, al crora Dumnezeu este pân-
tecele, i a cror slav este întru

ruinea lor, cari cele pmânteti
cuget.

20. C petrecerea noastr în ce-

ruri este; de unde i pre Mântuito-
rul ateptm, pre Domnul nostru I-

isus Hristos;

21. Care va schimba chipul tru*

pului smereniei noastre, ca s se
iac în chipul trupului slavei lui,

dup lucrarea puterei ce are el de
a'i supune lui toate.

CAP. 4.

îndemnri la statornicie i veselie du-
hovniceasc. Pavel mulumete pentru

ajutorul trimis.

Deci fraii mei cei iubii i dorii,

bucuriea i cununa mea, aâ
stai întru Domnul, iubiilor.

2. Pre Evodia rog i pre Sintihi

rog, aceea s gândeasc întru
Domnul.

3. Înc te rog i pre tine, soule
iubite, ajut-le lor, cari împreun
cu mine s'au nevoit întru evanghe-
lie, i cu Cl'menl i cu ceilali îm-
preun lucrtori ai mei, ale cror
nume sunt scrise în cartea vieei.

4. Bucurai-v pururea întru Dom-
nul, i iar zic: bucurai-v.

15. 1 Cor. 2, 6.

16. Rom. 12, 16; 1 Cor. 1 10, 1 Petr, 3,8.
19. 2 Cor. 11, 15; Ps, 16, 14; Rom. 16, 18.

20. Efes. 2, 6; Evr. 13, 14. 21. 1 Cor. 15, 43.

4. 1. 2 Cor. 1, 14; î Tes. 2, 19, 20.

3. Eire 32, 32; Ps. 68, 32; Dan 12, 1 ; Lucâ
10, 20; flpoc 3, 5; 13, 8

4. Filip. 3, 1; 2 Cor. 13, 11; 1 Tes. 5, 16.

5. Blândeele voastre s se fac;
tiute tuturor oamenilor, Domnul a-
proape este.

6. Nimic s nuv grijii; ci întru
toate prinîug i rugciune cu mul-
umit cererile voastre s se arte
lui Dumnezeu.

7. i pacea lui Dumnezeu, care
covârete toat mintea, va pzi i-

nimele voastre i cugetele voastre
întru Hristos lisus.

8 De aceea fraii mei, câte sunt
adevrate, câte sunt cinstite, câte
sunt drepte, câte sunt curate, câte
sunt iubite, câte sunt de bun la-

uda; ori ce fapt bun i ori ce la-

ud, acestea s gândii.
9. Cele ce ai învat i ai luat

i ai auzit i ai vzut întru mine,
acestea s le facei; i Dumnezeul
pcei va fi cu voi.

10. i m'am bucurat întru Dom-
nul foarte, cci iat oarecând ai
înflorit a purtâ grija de mine; pre-
cum i purtai, dar n'ai avut vre-

me cu prilej

11. Nu doar c pentru lips zic;

c eu m'am deprins întru care sunt,

îndestulat a fi.

12. tiu i a m smerî, tiu i a
avea de prisosit; întru tot i întru

toate m'am învat, i a m stura
i a flmânzi i a avea de prisosit

i a fi lipsit.

13. Toate le pot întru Hristos, cei

ce m întrete.
14. Ins bine ai fcut, de v'ai

fcut împreun prtai necazului
meu

15. i tii i voi Filippisenilor, c
la începutul evangheliei, când am
ieit din Machedonia, nici o bise-

ric n'a fcut împrtire cu mine
în cuvânt de dare i de luare, fr
numai voi singuri.

16. C i în Tesalonic i odat
i de dou ori cele spre trebuina
mea ai trimes.

17. Nu c doar caut darea; ci

caut rodul cel prisositor spre folo-

sul vostru.

18. Am luat toate, i am de pri-

5. Tit. 3, 2; 1 Cor. 10, 11.

6. Mat. 6, 25, 31 ; Ps. 14«, 20.

7. Ioan 14, 27.

8. Filip. 3, 1; Rom. 12, 17.

9. 1 Tes. 5, 23; Rom. 15, 33.

11. Pilde 15. 16; 1 Tim. 6, 6.

12. l Cor. 4, 11; 2 Cor. 6. 10; 11, 27.

13. Is. 33, 24. 15'. 2 Cor. 11, 9.

17. Lucâ 13, 7; 2 Cor. 9, 6, 12.

18. Filip. 2, 25.
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sosit; umplulu-m'am luând dela E-

pafrodit cele Irimese dela voi, mi-
ros cu bun mireazm, jertf pri-

mit, bine plcut lui Dumnezeu.
19. Iar Dumnezeul meu s împli-

neasc toat trebuinja voastr du-

p bogia sa întru slav prin Hri-

stos lisus.

20. Iar lui Dumnezeu i Tatlui
nostru slava în vecii vecilor, Amin.

21. Spunel* închinciune la tot

19. 2 Cor. 9. 8. 20. 2 Tim. 4, 18.

21. 1 Cor. 16, 20-

siântul întru Hristos lisus. Inchin-
se vou fra|ii cari sunt împreun
cu mine.

22. lnchin-sevou fofi sfinfii.mai

ales cei din casa Chesarului.

23. Darul Domnului nostru lisus

Hristos cu voi cu toi, Amin.

Ctre Filippiseni s'a scris dela Roma prin
Epafrodit.

22. 2 Cor. 13, 12.

23. Gal. 6, 18.

Bibiis

«
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EPISTOLIA

SPAMTULUI APOSTOL PAVEL
CTRE COLASENI

CAP. 1.

Laud credina Colasenilor i se roag
pentru întrirea lor întru dânsa. Pa-

vel se bucur de rodul ostenelilor

sale.

POavel apostol al lui Iisus

j Hristos prin voia lui Dum-
nezeu i Timotei fratele,

2. Celor ce sunt în Co-
lase sfinilor i credincio-

ilor frai întru Hristos: dar
vou i pace dela Dumnezeu Tatl
nostru i dela Domnul Iisus Hristos.

3. Multmim lui Dumnezeu i Ta-
tlui Domnului nostru Iisus Hristos,

pururea pentru voi rugându-ne.
4. Auzind credina voastr cea în-

tru Hristos Iisus, i dragostea care
avei ctre toi sfinii.

5. Pentru ndejdea cea gtit vou
în ceruri, care ai auzit mai 'nainte în-

tru cuvântul adevrului evangheliei;

6. Care este de fa la voi, pre-

cum i în toat lumea; i este f-
când road i crescând, precum t
întru voi, din ziua în care ai auzii

i ai cunoscut darul lui Dumnezeu
întru adevr.

7. Precum v'ai i învat dela E-

pafra iubitul, cel dimpreun slug
cu noi, care este pentru voi credin-

cios slujitor al lui Hristos;

1. 1. 2 Cor. 1. l; Efcs. i, l.

2. Rom. 1,7. 3. Fii, 1,3. 4. Efes. 1, 15.

5. 1 Petr. 1, 3, 4.

7. Col. 4, 12; Filim. 23.

8. Care ne-a i artat nou dra-
gostea voastr întru Duhul.

9. Drept aceea i noi, din care
zi am auzit acestea, nu încetm pen-
tru voi rugându-ne i cerând ca s
v umplei de cunotina voiei lui,

întru toat înelegerea i înelepciu-
nea duhovniceasc;

10. Ca s umblai voi cu vredni-
cie Domnului spre toat plcerea,
întru fot lucrul bun fcând road,
i crescând spre cunotina lui Dum-
nezeu;

11. Cu toat puterea înfrindu-v
dup tria slavei lui, întru toat
îngduirea i îndelunga rbdare cu
bucurie;

12. Mulmind Tatlui, celui ce
ne-au învrednicit pre noi în partea
soarfei sfinilor întru lumin.

13. Carele ne-au izbvit pre noi din

stpânirea întunerecului, i ne-au
mutat la împria Fiului drago-
stei lui;

14. Intru carele avem rscumpra-
rea prin sângele lui, iertarea pca-
telor;

15. Carele este chipul lui Dumne-
zeu celui nevzut, întâiu nscut de
cât toat zidirea;

16. Cci întru dânsul s'au zidif

toate, cele din ceruri i cele de pre
pmânt, cele vzute i cele nev-
zute, ori scaunele, ori domniile, ori

10. Efcs. 4, l; 1 Tes. 2, 12; Fii. 1, 27.

11. l Cor. 1, 5. #
12. 2 Cor. 3, 6; Fapt. 26, 18.

13. Col, 2, 15. 14. Efes. 1. 7.

25. Evr. 1, 3; 2 Cor. 4, 4.

16, loan 1, 3, 10-, Efcs. 1, 10,
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începtoriile, ori stpânirile; toate

printr'însul i pentru dânsul s'au

.zidit;

17. i el este mai 'nainte de toate

i toate întru dânsul sunt aezate;
18. i el este capul trupului Bi-

sericei; carele este începtur, întâiu

nscut din mori; ca s fie întru

toate el cel întâiu.

19. C întru el bine a voit s lo-

cuiasc toat plinirea;

20. i printr'însuls împace toate

spre sine; fcând pace prin sângele
Crucei lui; printr'însul, ori celor de
pre pmânt, ort celor din ceruri.

21. i pre voi cari ieraji oarecând
tnstreinaji ivrjmai cu mintea în-

Iru lucruri rele, iat acum v'au îm-
pcat,

22. In carnea trupului lui prin

moarte, s v puie pre voi sfini i
1r de prihan i nevinovai îna-

intea sa;

23. De vet» rmâneâ întru credin
întemeiai i întrii i nemicai
din ndejdea evangheliei, care ajt

auzit, ceea ce s'a propoveduit la

loat zidirea cea de supt cer; c-
reea m'am fcut eu Pavel slujitor.

24. Acum m bucur întru pati-

mile mele pentru voi, i plinesc lip-

sele necazurilor lui Hristos în tru-

pul meu pentru trupul lui, carele este

Biserica;

25. Creea m'am fcut eu sluji-

tor, dup iconomia lui Dumnezeu
care mi s'a dat mie spre voi, s pli-

nesc cuvântul lui Dumnezeu;
26. Taina cea ascuns din veci

i din neamuri, iar acum s'a ar-
tat sfinilor lui.

27. Crora au voit Dumnezeu a le

art care este bogia slavei tainei

acesteea întru neamuri, carele este

.Hristos întru voi, ndejdea slavei;

I 28. Pre carele noi propoveduim,
sftuind pre tot omul, i învând pre
lot omul întru toat înelepciunea,
ca s punem de fat pre tot omul
«desvârit întru Hristos lisus.

29. Intru carele m i ostenesc,

17. PM. 8, 25 sq. 18. Fapt. 26, 23; Rom.
14, 9; 1 Cor. 15,20; Efcs. 1, 23.

19. Col. 2, 9-, Ioan 1, 16.

20. Rom. 5, 10; 1 Ioan 2, 2.

21. Efcâ. 4, 18. 22. Efes 5, 27.

23. Efes. 3, 7; 1 Coc. 15, 58; Marc. 16, 15.

24. 2 Cor. 7, 4; Efes. 3. 13.

25. Efes. 3, ?. 27. 1 Tim. 1,1.
28. Ioan 1, 7; Efes. 5, 27; 2 Cor. 11, 2.

29. 1 Tim. 4, 10; 2 Tim, 4, 7.

nevoiudu-m dup lucrarea lui, care
se lucreaz întru mine, întru putere.

CAP. 2.

Cretinii s nu se plece înelepciunei

omeneti cei amgitoare. Vieaa cea in

unire cu Dumnezeu îmbrieaz du-
hovnicete i legea în fetrecerea cea du-

pre Hristos,

Penlrucâ voiesc s tifi voi cât
nevoint am pentru voi i pen-

tru cei din Laodichia i câ{i n'au
vzut fata mea în trup;

2. Ca s se mângâie inimile lor,

tocmit» fiind ei întru dragoste i spre
toat bog{iea încredinfrei înfele-

gerei, spre cunotina tainei lui Dum-
nezeu i Tatl, i a lui Hristos;

3. Intru care sunt toate vistieriile

înelepciunei i ale cunotinei a-

scunse.
4. i aceasta zic: ca nu cineva
s v amgiasc pre voi cu cuvinte
plecfoare.

5. C de i sunt cu trupul depr-
tat, dar cu duhul împreun cu voi

sunt, bucurându-m i vzând rân-

duiala voastr i tria credinei voa-
stre întru Hristos.

6. Deci precum aji luat pre Hri-

stos lisus Domnul, întru dânsul s
umblai;

7. Înrdcinai i zidii fiind în-

tr'însul i întrindu-v întru credin
precum v'afi învat, prisosind în-

tru ea cu muitmit.
8. Socotii ca s nu v fure pre

voi cinevâ cu filosofia i cu îne-
lciunea deart, dup predania oa-

menilor, dup stihiile hunei i nu
dup Hristos.

9. Cci întru dânsul locuete toat
plinirea Dumnezeirei trupete.

10. i sunte{i întru dânsul plini,

carele este capul a toat începforia
i stpânirea;

11. Intru carele suntei i tie(i îm-
prejur cu tiere împrejur nefcut
de mân, întru dezbrcarea trupu-

lui pcatelor crnei întru tierea îm-
prejur a lui Hristos;

12. Ingropaji fiind împreun cu el

prin botez, întru carele v'aji i seu-

2- 1- Fii. 1, 30. 2. Ioan 17, 3.

3. Is, 11, 2; 1 Cor. 1, 24,

4. Rom. 16, 18. 5. l Cor. 5, 3; 14, 40,

7. Efes. 2, 22; 1 Tes. 5, 18.

10. Ioan 1. 16; Efes. 1. 21.

11. R doua Lege 10, 16; Rom. 2, 29.
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lat împreun prin credina lucrrei

lui Dumnezeu, celui ce l-au sculat

pre el din morji.

13.,% pre voi cari erai mori în-

tru pScate i întru netierea împre-

jur a trupului vostru, y'au înviat îm-
preun cu dânsul, ieriându-v vou
toate grealele;

14. tergând cu dogmele zapisul

ce erâ asupra noastr, care erâ pro-

tivnic nou i pre acela l-au luat din

mijloc, pironindu'l pre Cruce;

15. Dezbrcând începtoriile . i
domniile, i-au vdit de fa, artân-
du'i biruii pre dânii întru dânsa.

16. Deci nimeni pre voi s nuv
judece pentru mâncare, sau butur,
sau pentru parte a serbtorei, sau
a lunei nou, sau a sâmbetelor;

17. Care suni umbr celor vii-

toare; iar trupul al lui Hristos.

18. Nimeni pre voi s nu v a-

mgeasc voind prin smerenie i
slujba îngerilor, la cele ce nu le-a

vzut cu mândrie umblând, înde-

ert umflându-se din mintea trupu-

lui su,
19. i neiind capul, dintru care

lot trupul prin încheieturi i leg-
turi primind darea i întocmindu-se,
crete creterea lui Dumnezeu*.

20. Deci de ai murit împreun
cu Hristos despre stihiile lumei,

penfruce ca i cum ai fi vieuind
în lume primii obiceiuri,

21. Nu te atinge, nici gust, nici

pipi;
22. Care sunt toate spre stric-

ciune prin obinuin; dup po-
runcile i învturile oamenilor.

23. Care sunt având cuvânt nu-

mai al înelepciunei întru slujba

cea din voea sa, i întru smerenie,
i întru neprtinirea trupului, nu în

vre o cinste spre saiul trupului.

CAP- 3-

Sfiuiri ctre viea cretineasc, mai
ales în cstorie.

Deci dar de v'ai sculat împreun
cu Hristos, cele de sus cutai,

unde este Hristos ezând deadreapta
lui Dumnezeu.

13. Efes. 2, 1, 5; Luc. 7, 42.

14. Efes. 2, 15. 15 Col. 1, 13.

16. Rom. 14, 2. 17. Evr. 8, 5.

18 Mat. 24, 4 19. Efes 4, 15.
22. Îs. 29. 13; Mat. 15, 9.

23. I Tim. 4, 8.

3. 1. Colas. 2, 12; Rom. 6, 5.

*

2. Cele de sus gândii, iar nu cele
pmânteti.

3. C ai murif, i vieaa voastr
este ascuns cu Hristos întru Dum-
nezeu.

4. Când se va artâ Hristos, vieaa
voastr, atunci i voi cu dânsul îm-
preun v vei artâ întru slav.

5. Drept aceea, omorîi mdul-
rile voastre cele de pre pmânt:
curviea, necuriea, patima, pofta
cea rea, t lcomiea, care este slu-

jire idolilor;

6. Pentru care vine mâniea lui

Dumnezeu preste fiii neascullrei;.
7. Intre care i voi oarecând ai

umblat, când vieuiai întru acelea.
8. Iar acum lepdai-le i voi a-

c<?lea toate: mâniea, iuimea, ruta-
tea, hula, cuvântul de ruine din
gura voastr.

9. Nu grii minciun unul ctre
altul, desbrcându-v de omul cel*
vechiu dimpreun cu faptele lui;

10. i îmbrcându-v întm cel

nou, care se înnoete spre cuno-
tin dup chipul celui ce l-au zi-

dit pre el;

11. Unde nu este Ellin i Iudeu,
tiere împrejur i netiere împrejur,
Varvar, Schit, rob i slobod; ci toate

i întru toi Hristos.

12. Deci îmbrcai-v ca nite a-
lei ai lui Dumnezeu, sfini i iu-

bii, întru milostivirile îndurrilor,
întru buntate, întru smerenie, în-
tru blândee, întru îndelunga rb-
dare;

13. Suferind unul pre altul, i ier-

tând unul altuia, de are cinevâîm-
protiva cuivâ pâr; precum i Hri-

stos a iertat vou, aâ i voi.

14. Iar preste toate acestea îm-
brcai-v întru dragoste, care este
legtura svârirei.

15. i pacea lui Dumnezeu s se
druiasc întru inimele voastre, la

care i chemai suntei într'un trup;:

i mulmitori v facei.

16. Cuvânlut lui Hristos s lo-

2. Mat. 6, 33. 3. Rom. 6. 2.

4. Fii. 3, 21: 1 Cor 15, 43.

JL, Rom. 8, 13; Efes 5, 3.

% Efes. 5, 6. 7. Rom. 6, 19.

8. Rom. 8. 13; Efes 4. 22; Evr. 12, l;Ps-
36, 8. 9 Zab. 8, 16; Efes. 4, 25.

10 Fac. l, 27.

11. Rom. 10, 12; 1 Cor. 7, 2.1.

12. Efes. 4, 24 i 32.

13. Mat. 6. 14; Efes. 4, 2
14. Jtoan 13, 34 15. Fii. 4,. 7,

16. 1 Cor. 1, 5; Efes. 5, 19.
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cuîasc înfru voi bogat întru toat
înelepciunea; învându-v i îne-
îep(indu-v pre voi îniv cu psalmi
i cu laude i cu cântri duhovni-
ceti, întru dar cântând întru inimile

voastre Domnului.
17. i tot orice facei, cu cuvân-

tul, sau cu lucrul, toate s facei
întru numele Domnului Iisus. mul-
mind lui Dumnezeu i Tatlui
prin el.

18. Femei, plecai-v brbailor
votri, precum se cuvine întru Dom-
nul.

19. Brbai, iubii-v femeile voa-
stre, i nu v amrâi asupra lor.

20. Feciori, ascultai pre prinii
votri întru toate; c aceasta este

bine plcut întru Domnul.
21. Prini, nu v urgisii pre fiii

votri întru mânie, ca s nu se
mâhneasc.

22. Slugi, ascultai pre stpânii
votri cei dup trup întru toate, nu
numai înaintea ochilor slujindu-le,

ca cei ce vor s plac oamenilor;
ci întru dreptatea inimei, temân-
du-v de Dumnezeu.

23. i tot orice facei, din suflet

s facei ca Domnului, iar nu ca
oamenilor:

24. tiind c dela Dumnezeu vei
luâ rspltirea motenirei; c Dom-
nului Hristos slujii.

25. Iar cel ce face nedreptate, va
luâ aceea ce a fcut cu nedreptate;

i alegere de fa nu este.

CAP. 4.
Sfâtuire, la unirea cu aproapele, drep-

tate i rugciune.

Stpâni, ce este cu dreptul i ce
este tocmeala slugilor s dai;

tiind c i voi avei Domn în ce-

ruri.

2. La. rugciune ateptai, prive-

ghiai întru dânsa cu mulmit;
3. Rugându-v împreun i pen-

tru noi, ca Dumnezeu s deschiz
nou ua cuvântului, s grim taina

^iui Hristos, pentru care sunt i legat;

4. Ca s o art pre ea, precum
se cade m ie a gri.

17. 1 Cor. 10, 31. 18. Efes. 5, 22.

19. Efes. 5, 25; 1 Petr, 3, 7.

20. Efes. 6. 1. 21. Efes. 6, 4,

22. Efes. 6, 5 23. Efes. 6, 7.

24. 1 Cor. 7, 22. 25. Fapt. 10, 34.

4. 1. Lev. 25, 43; Efes. 6, 9.

2. 1 Tes. 5, 17.

3. Rom, 15, 30; Efes. 6, 19; 2 Tes 3, 1.

5. Cu înelepciune s umblai c-
tre cei de afar, vremea rscum-
prând.

6. Cuvântul vostru totdeaMa s
fie cu har, dres cu sare, caS tii
cum se cade vou a rspunde fie-

cruia.
7. Cele despre mine toate le va

spune vou Tihic iubitul frate, i
credinciosul slujitor i dimpreun
slug întru Domnul;

8. Pre care l-am trimes la voi

pentru îns aceasta, ca s tie
cele pentru voi, i s mângâie ini-

mile voastre;

9. împreun cu Onisim, credin-

ciosul i iubitul frate, care este

dintre voi. Toate vor spune vou
cele de aici.

10. Inchin-se vou Aristarh cel *

împreun cu mine robit, i Marcu
nepotul lui Varnava, de care ai luat

porunci; de va veni la voi sâ'l pri-

mii pre dânsul;
11. i Isus ce se chiam Iust,

cari sunt din terea împrejur. Ace-
tia singuri sunt împreun cu mine
lucrtori spre împriea lui Dum-
nezeu, cari mi-au fost mie mângâiere.

12. Inchin-se vou Epafra. care

este dintre voi, sluga lui Hristos,

care se nevoete pururea pentru

voi înfru rugciuni, ca s stai de-

svârit i plinii întru toat voea
lui Dumnezeu.

13. C mrturisesc de dânsul, c
are râvn mult pentru voi, i pen-
tru cei din Laodichia i din Ierapoli.

14. Inchin-se vou Luca dofto-

rul cel iubit, i Dimas.
15. Spunei închinciune frailor

celor din Laodichia, i lui Nimîan,
i bisericei celei din casa lui.

16. i dac se va cetî episfoliea

aceasta de ctre voi, facei ca s
se citeasc i în biserica Laodi-
chienilor; i cea din Laodichia i
voi s o cetii.

17. i zicei lui Arhip: socotete
slujba care ai luat întru Domnul,
ca s o plineti.

18. închinciunea cu mâna mea
a lui Pavel. Aducei-v aminte de
legfurele mele. Darul cu voi, Amin.
Ctre Colaseni s'a scris dela Roma prin

Tibic i Onisim.

5 Efes. 5, 15. 6. Marc. 9, 50. 8. Efes.

6, 22. 10. Fapt. 19, 29. 11 Fapt. 11, 2.

12. Col. 1, 7. 15. Rom. 16, 5.

±6. 1 Tes. 5, 27. 18. 1 Cor. 16, 21.



EPISTOLIA

SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL
întâia ctre tesalonicheni

CAP. 1.

Laud nevoinele apostoleti ale Te-

salonichenilor.

PV^avcl i Siluan f Timo-

I
^tei, bisericei esaloniche-
nilor întru Dumnezeu Ta-

^ll i Domnul Iisus Hristos;

har vou i pace dela Dum-
nezeu Tatl nostru i dela

Domnul Iisus Hristos.

2. Mulmim lui Dumnezeu puru-
rea pentru voi toi, pomenire de voi

fcând în rugciunile noastre;

3. Neîncetat pomenind prevoi de
lucrul credinei voastre i de oste-

neala dragostei i de rbdarea n-
djduirei întru Domnul nostru Iisus

Hristos, înaintea lui Dumnezeu i
Tatlui nostru;

4. tiind iubiilor frai, dela Dum-
nezeu alegerea voastr.

5. Cci evanghelia noastr nu s'a

îcuf la voi numai în cuvânt, ci i
întru putere i întru Duh Sfânt i în-

tru adeverire mult; precum tii în

ce chip am fost între voi pentru voi.

6. i voi urmtori nou v'ai f-
cut i Domnului, primind cuvântul
întru necaz mult, cu bucuriea Du-
hului Sfânt;

7. Atâta cât v'ai fcut voi pild
tuturor celor ce cred în Machedo-
nia i Ahaia.

1. 1. 2 Tes. 1, 1,

3, loan 6, 29; l Cor. 13, 13,

4. Col 3, 12. 5. 1 Cor. 2, 5. 6, 1 Cor. 4, 16.

7. 1 Tes. 4, 10,

8. C dela voi s'a vestit cuvân-
tul Domnului nu numai în Mache-
donia i Ahaia, ci i în tot locul

credina voastr cea întru Dumne-
zeu a ieit; cât nu trebue s mar
grim noi cevâ.

9. C aceia de noi spun ce fel de
intrare am avut la voi, i cum v'ai
întors la Dumnezeu dela idoli, a sluj
Dumnezeului celui viu i adevrat^

10. i a atepta pre Fiul lui din
ceruri, pre carele l-au învieat din*

mori, pre Iisus, carele ne izbvete
pre noi de mâniea cea viitoare.

CAP- 2-

Pavel dorete pre Tesalonicheni, se bu-
cur de ei i îngrijete ca s fie de-

svârii.

C voi tii frailor, intrarea noa-
str la voi, c n'a fost deart;

2. Ci întâiu ptimind, i ocrîi fi-

ind precum tii în Filipi, am în-

drsnit întru Dumnezeul nostru a
grî ctre voi evanghelia lui Dum-
nezeu cu muli,nevoin.

3. C îndemnarea noastr nu este

dintru înelciune, nici din necur-
ie, nici cu vicleug;

4. Ci precum ne-am adeverit de
la Dumnezeu a fi credincioi a pri-

mi evanghelia, aâ grim; nu ca i
cum am plceâ oamenilor, ci lut

S. Rom 1, 8. 9. 1 Cor 12. 2.

10 Fapt. 1, 11; Fii. 3, 20.

2. 1- 1 Tes. 1, 5. 2. Fapt. 16, 22! 17, 5.

4. Gat. l, 10.
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Dumnezeu, celui ce cearc inimile

noastre.

5. C niciodat întru cuvânt de
mgulire am îost la voi, precum
tiji nici prin prilej de lcomie;
Dumnezeu este martor;

6. Nici cutând dela oameni sla-

v, nici dela voi, nici dela alii, m-
car c puteam s v îim vou cu
greutate ca apostolii lui Hristos.

7. Ci am îosl cu linite în mij-

locul vostru, precum doica îi în-

clzete pre fiii si;
8. Aâ iubindu-v pre voi, bine-

voim a dâ vou nu numai evan-
ghelia lui Dumnezeu, ci înc i su-
fletele noastre, pentru cci a|i fost

nou iubii.

9. C v aducei aminte frailor,

de ostenelele noastre i de nevo-
ine; c ziua i noaptea lucrând, ca
s nu îngreuiem pre cinevâ din voi,

am propoveduit vou evangheliea
lui Dumnezeu.

10. Voi suntei martori, i Dum-
nezeu, cum cu cuvioie i cu drep-
tate i fr de prihan am fost vou
celor ce ai crezut;

11. Precum tii c pre unul fie-

care din voi, ca un printe pre fiii

si v'am rugat i v'am mângâiat,
12. i am mrturisit ca s um-

blai voi cu vrednicie lui Dumne-
zeu, carele v'au chemat pre voi în-

tru a sa împrie i slav.
13 Drept aceea i noi mulmim

lui Dumnezeu neîncetat, cci luând
voi cuvântul auzirei de Dumnezeu
dela noi, ai primit nu cuvânt al oa-
menilor, ci precum este adevrat,
cuvântul lui Dumnezeu, care se i
lucreaz întru voi cei ce credei.

14. C voi frailor, urmtori v'ai
fcut bisericilor lui Dumnezeu ^ce-

lor ce sunt în ludeea întru Hristos
Iisus; cci aceleai ai ptimit i voi

dela cei de un neam cu voi, pre-

cum i aceia dela Iudei,

15. Cari i pre Domnul Iisus au
omorît i pre prorocii lor, i pre
noi ne-au gonit; i lui Dumnezeu

*%iu sunt plcui, i tuturor oameni-
lor stau împrotiv;

16. Cari ne opresc pre noi s nu

5. 1 Cor. 4. 20. 6, loan 5. 41; 2 Tes. 3,

7. sq. 7. Fapt. 20, 33. 9. 1 Cor. 4, 12; Fapt.
14; 15. 10. 1 Tim 3, 2.

12. Efes. 4, 1; Fii. 1, 27.

13. 1 Tes. 1, 5; Mat. 10, 40.

15. Fapt. 2, 23. 16. Mat. 23, 32,

grim neamurilor ca s se mântu-
iasc, ca s'i împlineasc pcatele
lor pururea; ci a sosit asupra lor

mâniea pân în sfârit.

17. Iar noi frailor, rmâind siri-

mani de ctre voi Ia vreme de un
ceas cu faa, nu cu inima, mai mult
ne-am sârguit a vedeâ faa voastr
cu mare dorin.

18. Pentru aceea am vrut s ve-

nim la voi. eu adec Pavel, i odat
i de dou ori, ci ne-a împiedicat
satana.

19. Cci care este ndejdea noa-
str, sau bucuriea, sau cununa la-

udei? Au nu i voi vei fi înaintea

Domnului nostru Iisus Hristos în-

tru a lui venire?
20. C voi suntei slava noastr

i bucuriea.

CAP. 3.

Rugciune pentru sporirea i întri-

rea în credina a Tesalonichenilor.

Drept aceea mai mult neputând
rbdâ, bine am voit a rmâneâ

în Atena singuri;

2. i am trimes pre Timolei, fra-

tele nostru i slujitorul lui Dumne-
zeu, i ajuttorul nostru întru evan-
gheliea lui Hristos, ca s v înt-
reasc pre voi, i s v mângâie
întru credina voastr;

3. Ca nici unul s nu se cltea-
sc întru scârbele acestea; c sin-

guri tii c spre acestea suntem
pui.

4. Cci când am fost ia voi, am
zis vou mai înainte c vom s a-

vem scârbe; precum au i fost, i
tii.

5. Drept aceea i eu nerbdând
mai mult, am trimes ca s cunosc
credina voastr, ca nu cumvâ s
v fi ispitit pre voi cel ce ispitete,

i s fie în zadar osteneala noastr.
6. Iar acum venind Timotei la noi

dela voi, i binevestind nou cre-

dina i dragostea voastr, i cum
c avei pomenire bun de noi pu-

rurea, dorind a ne vedeâ pre noi,

precum i noi pre voi;

7. Pentru aceasta ne-am mângâ-
iat frailor de voi, întru tot necazul

17. Rom. 1, 11. 19. Fit. 4. 1.

3. 3. Efes. 3, 13. 5. Fii. 2, 16.

6. Fapt. 18, 5. 7, l Tes. 2, 2,
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i nevoea noastr pentru credina
voastr;

8. C acum noi vii suntem, dac
stai voi întru Domnul.

9. C ce mulmit vom puteâ
dâ lui Dumnezeu pentru voi, pen-
tru toat bucuriea, cu care ne bu-
curm pentru voi înaintea Dumne-
zeului nostru;

10. Noaptea i ziua preste m-
sur rugându-ne ca s vedem taa
voastr i s împlinim lipsele cre-

dinei voastre.

11. Iar însu Dumnezeu i Tatl
nostru i Domnul nostru lisus Hri-

stos, s îndrepteze calea noastr
ctre voi.

12. i pre voi Domnul s v în-

muleasc i s v prisoseasc cu
dragostea unuia spre altul i spre
toi, precum i noi spre voi.

13. Ca s întreasc inimile voa-
stre fr prihan întru sfinenie îna-

intea lui Dumnezeu i Tatlui no-
stru, întru venirea Domnului nostru
lisus Hristos cu toi sfinii Iu».

CAP. A.

Sftuiri sj>re înfrânare dreptate, mi-
lostenie, sfre munc. Mângâie pre cei

întristai pentru cei adormii cu cre-

dina în învierea morilor.

De aceea frailor, v poftim pre
voi i v rugm întru Domnul

lisus, precum ai luat dela noi în
ce chip se cuvine vou a umbl i
a plâceâ lui Dumnezeu, ca s pri-

sosii mai mult.

2. C tii ce porunci am dat vou
prin Domnul lisus.

3. Cci aceasta este voiea lui Dum-
nezeu, sfinirea voastr, a v ferî

voi de toat curviea,

4. A tî fiecare din voi a'i st-
pâni vasul su întru sfinenie i
cinste.

5. Nu întru patim de poft ca i
pgânii, cari nu cunosc pre Dum-
nezeu.

6. A nu trece i a se lcomî în

lucru asupra fratelui su; de vre-

me ce rsplilor este Domnul pen-
tru toate acestea, precum i mai
înainte am zis vou i am mrtu-
risit.

13. 2 Tes. 2. 17; Fii. I, 10.

4=. 1- 2 Tes. 3, 12; Efes. 4, 1.

3. Rom. 12, 2. 4. 1 Cor. 6, 13 i 18.

5. Col. 3, 5; Gal. 4, 8.

7. C nu ne-au chemat pre noi
Dumnezeu spre necurie, ci spre
sfinenie.

8. Drept aceea, cel ce defimeaz,
nu om defimeaz, ci pre Dumne-
zeu, carele au dat Duhul su cel sfânt

întru noi.

9. Iar pentru iubirea de frai, nu
trebuete a scrie vou; c singuri

voi suntei învai dela Dumnezeu
ca s iubii unul pre altul.

10. Penlruc i facei aceea spre
toi fraii cari sunt în toat Mache-
donia; i v rugm pre voi frailor,

s adogai mai mult;

11. i cu dragoste s v nevoii
ca s fii cu linite, i s facei ale

voastre i s lucrai cu mâinile voa-
stre, precum am poruncit vou;

12. Ca s umblai cu bun chip
ctre cei de afar, i de nimic s
nu avei trebuin.

13. Iar nu voiu s nu tii voi

frailor, pentru cei ce au adormit,

ca s nu v întristai, ca i ceilali

cari n'au ndejde.
14. Pentruc de credem c lisus

au murit i au învieat, aâ i Dum-
nezeu pre cei adormii întru lisus,

aduce'i-va împreun cu el.

15. C aceasta grim vou cu cu-
vântul Domnului, c noi cei vii, cari

vom fi rmai întru venirea Dom-
nului, nu vom întrece pre cei ador-
mii.

16. C însu Domnul întru po-
runc cu glasul arhanghelului i în-

tru trâmbia lui Dumnezeu se va po-
gorî din cer, i cei mori întru Hri-

stos vor învieâ înlâiu;

17. Dup aceea, noi cei vii cari

vom îi rmai, împreun cu dânii
ne vom rpî în nori, întru întâmpi-

narea Domnului în vzduh; i aâ
pururea cu Domnul vom fi.

18. Drept aceea mângâiai-v u-

nii pre alii cu cuvintele acestea.

CAP. 5.
A doua venire a lui Hristos. Cuviin-

cioas pregtire pentru ea.

Iar de ani i de vremi frailor, nu
avei trebuin s scriem vou.

7. 2 Tim. 1, 9. 8, Lucâ. 10, 16.

9 Marcu 12, 31.

10. l Tes. 1, 7; 4, 1 11. 2 Tes. 3, 8.

12. Rom. 13, 13, 13. 1 Cot. 10, 1.

14 Rom 14. 9; 1 Cor. 15, 13.

15. 1 Cor. 15, 23.

17. Hpoc. 11, 12; Ioan 12, 26,

5. 1. Mat. 24, 36.
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2. C îni-v adevrat tii c ziua

Domnului ca un fur noaptea aâva
veni.

3. Cci când vor zice: pace i li-

nite, atunci fr de veste va venî
preste dânii pieirea, ca i durerea
aceleia ce are în pântece; i nu vor
scpâ.

4. Iar voi frailor, nu sunie|i în-

tru întunerec, ca s v apuce ziua
aceea ca un fur.

5. C voi tofi fii ai luminei sun-
tei i îii ai zilei; nu suntem ai nop-
{ei, nici ai întunericului.

6. Drept aceea s nu dormim, ca
i ceilali; ci s priveghiem i s
fim treji.

7. C cei ce dorm, noaptea dorm;
i cei ce se îmbat, noaptea se îm-
bat.

8. Iar noi ai zilei fiind,s fim treji,

îmbrcându-ne în zaua credinei i
a dragostei i în coiful ndejdei de
mântuire.

9. C nu ne-aupus prenoi Dum-
nezeu spre mânie, ci spre dobân-
direa mântuirei prin Domnul nostru
lisus Hristos,

10. Carele au murit pentru noi, ca
ori de vom priveghiâ, ori de vom
dormi, împreun cu el s vie{uim.

11. Pentru aceea mângâiai unul
pre altul, i zidii unul pre altul, pre-

cum i facei.

12. i v rugm pre voi frailor,

s cunoatei pre cei ce se oste-

nesc între voi, i pre mai marii vo-
tri întru Domnul, i pre cei ce v
înva pre voi;

13. Si sâ'i avei pre dânii de pri-

sosM întru dragoste pentru lucrul

lor. Pace s avei între voi.

2. Lucâ 12, 39; 2 Petr, 3, 10; Hpoc. 3, 3.

3. Ier. 6, 14. 4 Efes. 5, 8.

5. Lucâ 16, 8; Rom. 13, 12,

8. Rom, 13, 12; Is. 59, 17. 9 Rom. 9, 23.

10. Rom. 14, 8, 9; 2 Cor. 5, 15.

11. 1 Tes 4. 18; Evr. 10, 24.

12. 1 Cor. 16, 18.'

14. i v rugm pre voi frailor:

sftuii pre cei fr de rânduial,
mângâiai pre cei putini la suflet,

sprijinii pre cei neputincioi, fiji

îndelung rbdtori spre toi.

15. Socotiji s nu rsplteasc
cineva cuivâ ru pentru ru; ci pu-
rurea cele bune s urmai, si spre
voi unul spre altul, i spre foi.

16. Pururea v bucurai.
17. Neîncetat v rugai.
18. Intru toate muljmii; cci a-

ceasta este voea lui Dumnezeu în-

tru Hristos lisus spre voi.

19. Duhul s nu'l stingei.

20. Prorociile s nu le defimai.
21. Toate s le ispitii; ce este

bun s inei.
22. De tot felul de lucru ru sâ
v ferii.

23. Iar însu Dumnezeul pcei
s v sfineasc pre voi întru toate

desvârit; i întru lot întreg du-
hul vostru i sufletul i trupul fr
de prihan întru venirea Domnului
nostru lisus Hristos s se pzeasc.

24. Credincios este cel ce v'a che-
mat pre voi, care va i face.

25. Frailor, rugai -v pentru noi.

26. Spunei închinciune frailor

tuturor cu srutare sfânt.
27. ]uru-v pre voi întru Domnul

ca s se citeasc episloliea acea-

sta tuturor sfinilor frai.

28. Darul Domnului nostru lisus

Hristos cu voi, Amin.

Cea întâia ctre Tesatonicbeni s'a scris de
la Htena.

14. 2 Tes. 3, 15. 15. Pilde 17, 13; Rom.
12, 17: 1 Petr. 3, 9. 16. Lucâ 10, 20.

17. Lucâ 18, i; Rom. 12, 12; Col. 4, 2.

18. Efes. 5, 20; Col. 2, 7.

20. 1 Cor. 14, 1 21. Rom. 2, 18.

23. Rom. 15, 33
24. l Cor. l, 9; 2 Tes. 3, 3; 2 Tim. 3, 13;

1 loan 1,9. 25 Col. 4, 3.

26. Rom. 16, 16.

I



EPISTOLIA

SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL
A DOUA CTRE TESALONICHENI

CAP. 1.
Mulumire j>entru credina Tesaloni-

ckenilor i rugciune fentru desvâr-
irea lor.

l'avel i Siluan i Timotei,
bisericei Tessalonichenilor
întru Dumnezeu Tatl no-

stru i întru Domnul lisus Hrislos:

2. Dar vou i pace. dela Dum-
nezeu Tatl nostru i dela Domnul
lisus Hristos.

3. A mul{mi datori suntem lui

Dumnezeu pururea pentru voi, fra-

ilor, piecum se cuvine, cci mult
crete credina voastr, i se în-

mulete dmgostea a unuia fiec-
ruia dintre voi spre altul;

4. Atâta cât i noi singuri întru

voi ne ludm în bisericile lui Dum-
nezeu pentru rbdarea voastr i
credina întru toate gonirile voastre
i necazurile care suferi{i:

5. Spre artarea dreptei judeci
a lui Dumnezeu, ca s v învred-
nicii voi împriei lui Dumnezeu,
pentru care i ptimifi.

6. De vreme ce cu dreptate este

la Dumnezeu a rsplti necaz celor

ce v necjesc pre voi. *

7. i vou celor necjii odihnf
cu noi, întru artarea Domnului I-

isus din cer cu îngerii puterei sale.

8. Cu vpaie de foc dând isbând

1. 2. 1 Cor. 1. 3; Col. 1, 2.

3. 1 Tes. 1, 2 4. 2 Cor. 7, 14.

5. Fii. 1, 28; Luc, 21. 36.

7. l Tes. 4, 16; 1 Petr. 4, 13; Mat. 25,31,
8. Is. 66, 15, 16; Rom. 2, 8.

celor ce nu cunosc pre Dumnezeu,
i celor ce nu ascult evangheliea
Domnului nostru lisus Hristos;

9. Cari vor lua munc pierirea

cea venic dela fata Domnului, i
dela slava puterei lui;

10. Când va veni s se prosl-
veasc întru sfinii si, i s se
fac minunat întru foi credincioii
(c s'a crezut mrturia noastr în-

tru voi) în ziua aceea.

11. Pentru care ne i rugm pu-
rurea pentru voi, ca s v învred-

niceasc pre voi Dumnezeul nostru
chemrei, i s plineasc toat
bunvoinja buntjei, i lucrul cre-

dinei întru putere.

12. Ca s se proslveasc nu-
mele Domnului nostru lisus Hristos

întru voi, i voi întru el, dup da-
rul Dumnezeului nostru i al Dom-
nului lisus Hristos.

CAP. 2.

Despre Antihrist. Sfâritul lumei.

Mulmire pentru chemarea la credin
a Tesalonichenilor.

i v rugm pre voi, frailor, pen-
tru venirea Domnului nostru li-

sus Hristos, i a noastr adunare
la dânsul,

2. Ca nu degrab s v cltii voi

din minte, nici s v spimântati,
nici prin duh, nici prin cuvânt, nici

prin epistolie ca i cum ar fi trimis

9. Is. 2. 10. 10. Col. 3, 4.

11. 1 Tes. 1. 2.

2. 2. 1 Tes. 5, 2.
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dela noi, cum c ar fi sosit ziua
lui Hrislos.

3. S nu v amgeasc cinevâ
pre voi nici înfr'un chip c va veni,

de nu va venî mai întâi deprta-
rea, i de nu se va art omul p-
catului, fiul pierirei;

4. Protivnicul i care se va înl
mai pre sus de tot cel ce se zice

Dumnezeu, sau închinciune; aâ
cât s az el în Biserica lui Dum-
nezeu, ca un Dumnezeu, artându-
se pre sine cum c ar îi el .Dum-
nezeu.

5. Au nu v aducei aminte c
înc fiind eu la voi acestea am zis

vou?
6. i acum, ce îl oprete, tiji, ca
s se arte el la vremea sa.

7. C iat taina frdelegei se lu-

creaz; numai cel ce oprete acum
pân se va luâ din mijloc.

8. i atunci se va art acel fr-
delege, pre care Domnul îl va o-

morî cu duhul gurei sale, i îi va
pierde cu artarea venirei sale;

9. Â crui venire este dup lu-

crarea satanei întru toat puterea i

i semne i minuni ale minciunei,
10. i întru toat amgirea ne-

dreptei întru cei pieritori; pentruc
dragostea adevrului n'au primit ei

ca s se mânfueasc.
11. i pentru aceea va trimetelor

Dumnezeu lucrarea înelciunei, ca
s creaz ei minciunei;

12. Ca s se judece toii cari n'au
crezut adevrului, ci au binevoit

întru nedreptate.

13. Iar noi datori suntem pururea
a mulmî lui Dumnezeu pentru voi,

frailor lubiji de Domnul, cci v'au
ales pre voi Dumnezeu din început
spre mântuire întru sfinirea Duhu*
lui i întru credina adevrului;

14. La care v'au chemat pre voi

prin evanghelia noastr, spre câ-
tigarea slavei Domnului nostru 1-

isus Hristos.

15. Drept aceea, frailor, stai, i
inei predaniile care v'ai învat,
ori prin cuvânt, ori prin epistoliea

noastr.
16. Iar însu Domnul nostru 1-

isus Hristos, i Dumnezeu i Tatl

3. Efes. 5. 6. 4. Dan. 11, 36.

7. Fapt 20, 29 8. îs. 11, 4; Hp. 19, 15.

9. Mat. 24, 24. 10. 2 Cor. 2, 15.

11. Rom. 1, 24. 12. Rom. 1, 32.

13. Efes. 1, 4. 15. 2 Tes. 3, 6.

nostru, carele ne-au iubit pre noi, i -

ne-au dat mângâiere venic i n-
dejde bun prin har.

17. S mângâie inimile voastre,

i s v întreasc pre voi întru

tot cuvântul i lucrul bun.

CAP. 3.

îndemnare spre rugciune, spre munc
i ferire de lenei i iscoditori.

De aceea, rugai-v frailor, pentru

noi, ca cuvântul Domnului s
curg i s se slveasc, ca i în-

tru voi;

2. i ca s ne izbvim de oa-

menii cei ri i vicleni; c nu este

a tuturor credina.

3. Iar credincios este Domnul,
carele va întri pre voi, i v va
pzi de cel viclean.

4. Iar avem ndejde întru Dom-
nul de voi, c cele ce poruncim
vou, i facei, i le vei face.

5. Iar Domnul s îndrepteze ini-

mile voastre spre dragostea lui Dum-
nezeu, i rbdarea lui Hristos.

6. i poruncim vou, frailor, în-

tru numele Domnului nostru lisus

Hristos, s v ferii voi de tot fra-

tele ce umbl fr de rândueal, i
nu dup predania care a luat dela

noi.

7. Cci îniv tii cum se cade
vou s urmai nou; c noi n'am
umblat fr de rândueal întru voi;

8. Nici în dar pâine am mâncat
dela cinevâ; ci întru osteneal i
nevoin noaptea i ziua lucrând,

ca s nu îngreuiem pre cinevâ din

voi;

9. Nu c doar n'avem putere,

ci ca pre noi chip s ne dm vou,
ca s ne urmai nou.

10. C i când eram la voi, a-

ceasta porunciam vou, c dac
nu voele cinevâ s lucreze, nici

s mnânce.
11. C auzim c oarecarii umbl

la voi fr de rândueal, nimic lu-

crând, ci iscodind.

12. i unora ca acestora porun-

- 17. 1 Tes, 3, 13.

3. 1. Col. 4, 3 3. 1 Cor, 1, 9.

4. 2 Cor. 7. 16; Gal. 5, 10.

6. Mat 18, 17; Rom. 16, 17.

7. 1 Cor 4, 16; 1 Tes 1, 6.

<?. 1 Cor. 4, 12.

9. Mat. 10, 10; 1 Cor 4, 16.

10. Fac. 3, 19. 12. 1 Tes. 4. 11
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cim i îi rugm întru Domnul no-
stru Iisus Hristos, ca, cu linite lu-

crând, s'i mnânce pâinea lor.

13. Iar voi, frailor, nu slbii a
îace bine.

14. Iar de nu ascultji cinevâ de
cuvântul nostru, pre acela prin e-

pislolie, s'l însemnai, i s nu
v însoii cu el, ca sâ se ruineze.

15. i s nu'l socotii ca pre un
vrjma, ci s'l învai ca pre un
îrate.

16. i înu Domnul pcei s
v dea vou pace pururea în tot

chipul. Domnul fie cu voi cu toi.

17. închinciunea cu mâna mea
a lui Pavel, care este semn în toat
epistolia: aâ scriu.

18. Darul Domnului nostru lisus

Hristos cu voi cu toi, Amin.

Cea a doua ctre Tesatonicbeni s'a scris

dela fltena.



EPISTOLIA

5PANTULUI APOSTOL PAVEL
întâia ctre timotei

CAP. 1.

Inv.itura legei vechi i a Evangheliei
lmurit de Pavel cu pilda sa.

Lvel apostol al lui Iisus Hri-

'sios dup porunca lui Dum-
i^nezeu Mântuitorului nostru

i a Domnului lisus Hristos, ndej-
dei noastre;

2. Lui Timotei, adevratului fiu în-

tru credin: dar, mil i pace, dela
Dumnezeu Tatl nostru i dela Hri-
stos lisus, Domnul nostru.

3. Precum ie-am rugat s rmâi
în Efes, când mergeam în Mache-
donia, ca s porunceti unora s
nu învee într'alt chip.

4. Nici s iâ aminte la basne i
la numere de neamuri fr de sfâr-

it, cari fac întrebri mai vârtos
decât iconomia iui Dumnezeu cea
întru credin.

5. Iar sfâritul poruncei este dra-
gostea din inim curat i din ti-
in bun i din credin nefarnic.

6. Dela care unii rtcind s'au în-
tors la cuvinte dearte,

7. Vrând a fi învtori de lege;
neînelegând nici cele ce griesc, nici
pentru cele ce întresc.

8. Ci tim c legea este bun, de
o ine cinevâ dup lege;

9. tiind aceasta, c dreptului lege
nu este pus, ci celor frdelege

±. 1. Fapt. 9, 15; Rom. 1, 1; Col. 1, 27.
2. Tit 1,4. 4. Tim. 4, 7. 5. Ecl. 12,. 13.

i nesupui, necredincioilor i p-
ctoilor, nedrepilor i spurcailor,

ucigtorilor de tat i ucigtorilor

de mum, ucigtorilor de oameni.

10. Curvarilor, sodomenilor, tâlha-

rilor, mincinoilor, celor ce se jur
strâmb i orice alt se împrotivete
învturei cei sntoase.

11. Dup evanghelia slavei a fe-

ricitului Dumnezeu, care mi s'a în-

credinat mie.

12. i mulmesc celui ce m'au în-

trit pre mine lui Hristos lisus Dom-
nului nostru, cci credincios m'au
socotit, puindu-m întru slujb;

13. Pre mine cel ce eram mai 'na-

inte hulitor i gonitor i ocrâtor;
ci am fost miluit, c netiind am
fcut întru necredin.

14. i prea s'a înmulit harul Dom-
nului nostru cu credina i drago-

stea cea întru Hristos lisus.

15. Credincios este cuvântul i de

toat primirea vrednic, c Hristos

lisus au venit în lume s mântu-
iasc pre cei pctoi, dintru cari

cel dintâiu sunt eu.

16. Ci pentru aceasta am fost mi-

luit, ca întru mine întâiu s arate

lisus Hristos toat îndelunga rb-
dare, spre pild celor ce vors crea-

z întru dânsul spre vieaa cea ve-

nic.
17. Iar Împratului veacurilor, ce-

lui nestriccios, celui nevzut, u-

nuia prea îneleptului Dumnezeu, cin-

ste i slav în vecii vecilor, Amin.

10. E. 21. 16. 11 Tim. 6, 15.

12. Fapt. 9, 15. 15. Mat. 18,11.
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18. Aceast porunc î{i încredin-

ez ie, fiule Timotei, dup proro-

ciile care s'au fcut mai 'nainte spre
tine, ca s te oteti într'însele bun
otire.

19. Având credin i bun ti-
inj, care unii lepdându-o, din ere-,

din au czui.
20. Dintru cari este Imeneu i A-

lexandru, pre cari i-am dat satanei,

ca s se învee a nu huli.

CAP. 2-

Despre rugciune. S se fac pentru
toi fretutindenea cu inim curat. De-
spre învtori. S fie brbai iar nu
femei, din pricina firei i a slbiciunei.

Deci rogu-te mai 'nainie de toate

s facei rugciuni, cereri, fg-
duine, mulmite pentru toi oamenii

2. Pentru împrai i pentru toi
cari sunt întru dregtorii, ca s pe-
trecem viea lin i cu odihn în-

tru toat buna credin i curia.
3. C aceasta este lucru bun i

primit înaintea lui Dumnezeu Mân-
tuitorului nostru;

4. Carele voiete ca toi oamenii
s se mântuiasc i la cunotina
adevrului s vie.

5. C unul este Dumnezeu, unul
i mijlocitor între Dumnezeu i în-

tre oameni, omul lisus Hristos;

6. Carele pre sine însu s'au dat
pre de rscumprare pentru toi,

mrturisirea în vremile sale.

7. Intru care sunt pus eu propo-
veduitor i apostol, (adevrul zic

întru Hristos, nu min); învtor
neamurilor întru credin i întru

adevr.
8. Voiesc dar ca s se roage br-

baii în lot locul, ridicându'i mâi-
nile curate, fr de mânie i fr
de îndoire.

9. Aijderea i femeile cu podoab
de cinste, cu sfial i cu întreag
înelepciune s se împodobeasc
pre sine; nu cu împletiturile pru-
lui, sau cu aur, sau cu mrgrita-
rul, sau cu haine scumpe,

18. Tim. 6, 12; lud. 3. 19. Tim. 3, 9.

20. 2 Tim. 2, 17; 1 Cor. 5, 5.

2. 1. Filip. 4, 6. 3. Tim. 4. 10.

4. Ez. 18, 23; 2 Petru 3. 9,

5. Is. 45, 21 sq; Ioan 17, 3: Evr. 12, 24.

6. Gal. 1, 4; Tit 2, 14.
7. Fapt. 9, 15; 2 Tim. 1, 11.

9. 1 Petru 3. 3.

10. Ci (precum se cuvine femei-

lor celor ce se fgduesc femerei
de Dumnezeu) cu fapte bune.

11. Femeia întru tcere s se în-

vee cu toat ascultarea.

12. Iar femeei s învee nu dau
voie, nici a'i stpâni brbatul, ci

s fie întru linite.

13. C Adam înfâiu s'a zidit, a-

poi Eva.
14. i Adam nu s'a amgit, iar

muierea amgindu-se a fost întru

clcarea poruncei.
15. Dar se va mântui prin nate-

rea de fii, de vor petrece întru cre-

din i întru dragoste i întru sfin-

ire cu întreag înelepciune.

CAP. 3.

Însuirile slujitorilor bisericeti. Taina
dumnezeetei întrupri.

Hredincios este cuvântul; de pof-

tete cinevâ episcopie, bun lucru
poftete.

2. Ins se cade episcopului s fie-

fr de prihan, al unei muieri br-
bat, treaz, întreg la minte, cucernic,

iubitor de streini, învtor;
3. Nebeiv, negrabnic a bate, nea-

gonisitor de dobând urît; ci blând,
nesfadnic, neiubifor de argint;

4. Casa sa bine chivernisindu-i,
feciori având asculttori cu toat
cucernicia;

5. C de nu tie cinevâ a'i chi-

vernisi casa sa, cum de Biserica lui

Dumnezeu va purtâ grij?
6. Nu de curând botezat fiind, ca

nu umflându-se, în osânda diavo-
lului s caz.

7. i se cade lui i mrturie
bun s aib dela cei din afar;
ca nu în ocar s caz i în cursa
diavolului,

8. Diaconii aijderea cucernici s
fie, nu îndoii la cuvânt, nebutori
de vin mult, neagonisitori de do-

bând urît;
9. Ci având taina credinei întru

tiin curat.
10. i acetia s se ispiteasc în-

tâiu; dup aceea s se diaconeasc
fr de prihan fiind, y

10. Tim. 5, 10. 11. Efes. 5, 22.

12. 1 Cor. 14. 34; Fac. 3, 16.

13. Fac 1, 27. 14. Fac. 3, 6.

3. 1. Fapt. 20, 28.

2, Lev. 21, 17; Tit. 1, 6.

3. Lev. 10, 9; Tit. 1, 7. 4. 1 Imp. 2, 12.

7. l Tim. 5, 10; 1 Cor. 5, 12.
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11. Femeile aijderea s îie cu-
cernice, necleveiiloare, nelimbute,
4reze, credincioase întru toate.

12. Diaconii s îie ai unei femei
brbai, feciorii bine chivernisin-

du'i, i casele lor.

13. C cei ce slujesc bine, treapt
bun loru îi dobândesc, i mult
îndrznire întru credina cea întru

tlristos lisus.

14. Acestea scriu ie, având n-
dejde c voiu veni la tine fr z-
bav;

15. Iar de voi zbovi, ca s tii

cum trebuete în casa lui Dumne-
zeu a petrece, care este Biserica

Dumnezeului celui viu, stâlp i în-

trire a adevrului.
16. i cu adevrat mare este tai-

na cretintei; Dumnezeu s'au a-

Tfat în trup, s'au îndreptat în Du-
hul, s'au vzut de îngeri, s'au propo-
veduit întru neamuri, s'au crezut în

lume, s'au înlat întru slav.

CAP- 4.

Povestire despre învturi mincinoase

în privina cstoriei i a mâncrilor,
îndemnare la evlavie, ce întrece nevo-

ina trupeasc i a se face fild cre-

dincioilor.

Iar Duhul artat grete, c în vre-

mile cele de apoi se vor deprtâ
unii dela credin, luând aminte la

duhurile cele îneltoare i !a în-

vturile cele drceti;
2. Ale celor ce întru frie gr-

ise minciuni; fiind ari la' a lor ti-
in;

3. Oprind a se însurâ, învând
a se feri de bucatele, care Dumne-
zeu le-au fcut spre împrtire cu
mulumit celor credincioi i cari

cunosc adevrul.
4. De vreme ce toat fptura lui

Dumnezeu este bun, i nimic nu
«ste de lepdat, care se iâ cu mul-
âmire;

5. C se sfinete prin cuvântul
lui Dumnezeu i prin rugciune.

6. Acestea toate de le vei spune
frailor, bun slug vei fi lui lisus

11. Tit. 2 3.

13. Mat. 25, 21; 1 Ioan 3, 21.

16. Ioan 1, 14; Marcu 16, 19.

-4. 1. Dan. 7, 25; 2 Tim. 3, l; 2 Petr. 3, 3;

1 Ioan 2, 18 i lud 18.

3. Fac. 9, 3; 1 Coc. 10, 30.

4. Fac. 1, 31; Fapt. 10, 15.

6. 2 Tim. 1, 5.

Hristos, hrnindu-te cu cuvintele
credinei i ale bunei învturi, c-
reea ai urmat.

7. Iar de basnele cele spurcate
i bbeti te ferete i te nevoete
pre tine spre buna credin.

8. C nevoina cea trupeasc spre
puin este folositoare, iar buna cre-

din spre toate este folositoare, a-

vând fgduin a vieei acestei de
acum i a acelei viitoare.

9. Credincios este cuvântul i de
toat primirea vrednic.

10. C spre aceasta ne i ostenim
i suntem ocrii, cci am ndjduit
întru Dumnezeul cel viu, carele

este Mântuitor tuturor oamenilor, i
mai vârtos celor credincioi.

11. Poruncete acestea i înva.
12. Nimeni tinereele tale s nu

le defaime; ci te f pild credincio-

ilor cu cuvântul, cu petrecerea, cu
dragostea, cu duhul, cu credina, cu
curiea.

13. Pân ce voiu veni, iâ aminte
la cetire, la mângâiere* la înv-
tur.

14. Nu fii nebgtor de seam de
darul ce este întru tine, care i s'a

dat prin prorocie, cu punerea mâi-
nilor preoiei.

15. De acestea s gândeti, întru

acestea fii; ca procopseala ta s fie

artat întru toi.

16. Pzete-te pre tine însui i
învtura, i rmâi întru acestea;

c acestea fcând i pre tine te vei

mântui, i pre cei ce te vor ascult.

CAP. 5.

Cum sa se poarte cuviincios cu fiecare;

vduvele, vârsta i povuirea lor; cin-

stirea preoilor. Despre hirotonie. P-
catele se vdesc.

Pre cel btrân s nu'l înfruntezi,

ci îl îndeamn ca pre un p-
rinte; pre cei mai tineri ca pre nite
frai;

2. Pre cele btrâne ca pre nite
maice, pre cele tinere ca pre nite
surori, întru toat curiea.

7. 1 Tim. 6, 20; 2 Tim. 2, 16; Tit. 1, 14; 3, 9.

8. 1 Tim. 6, 6. 9. 1 Tim. 1, 15,

10. Tit. 2, 10; Efes. 5, 23.

12. Tit. 2, 15. 13, Ioan 5, 38.

14. 1 Tim. 5, 22; Fapt. 6, 6; 8, 17.

16. Rom. 11, 14.

5. /. Lev. 19, 32. 2. Ioan 19, 27.
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3. Pre vduve cinstete-le, pre cele

ce sunt cu adevral vduve.
4. Iar dac vre o vduv are fe-

ciori sau nepoi, s se învee întâiu

a'i chivernisi casa sa întru buna
credin(, i s deâ rspltiri prin-
ilor; c aceasta este bun i pri-

mit înaintea Iui Dumnezeu.
5. Iar cea cu adevrat vduv i

singur, ndjduete întru Dumne-
zeu, i se zbovete întru rugciuni
i cereri noaptea i ziua.

6. Iar ceea ce petrece întru de-

sftare, de vie este moart.
7. i acestea poruncete, ca fr

de prihan s fie.

8. Iar dac cineva nu poart grije

de ai s<ii, i mai vârtos de ai casei

sale, de credin s'a lepdat, i mai
ru este decât cel necredincios.

9. Vduva s se aleag nu mai
puin de asezeci de ani, care a fost

uicui brjlat femeie,

10. Intru fapte bune fiind mrtu-
risit: de a crescut feciori, de a
primit streini, de a splat picioarele

sfinilor, de a ajutat celor necjii,
de a urmat la tot lucrul bun.

11. Iar de vâduvile cele tinere te

ferete; cci când se înfierbânteaz
împrotiva lui Hristos, vor s se m-
rite;

12. Având osând, cci credina
cea dintâiu au lepdat.

13. împreun înc i fr de lu-

cru a fi se învaj, umblând din cas
în cas; i nu numai fr de lucru,

ci i limbute i iscoditoare, grind
cele ce nu se cade.

14. Drept aceea, voiu ca cele ti-

nere s se mrite, fii s nasc, case
s chiverniseasc, ca s nu deâ nici

o pricin prolivnicului spr<> ocar.
15 C iat unele s'au întors în

urma satanei.

16. Iar de are vre un credincios
sau credincioas vduve, s le a-

ajute lor, i s nu se îngreuieze bise-

rica; ca celor ce sunt cu adevrat
vduve s ie ajute.

17. Preoii cei ce îi in bine dre-

gtoriea, de îndoit cinste s se în-

vredniceasc, mai ales cei ce se o-

stenesc în cuvânt i întru învt-
tur.

5. Lucâ 2, 37; 18, 1. 6. Rom 8, 13.

7, l Tim 4. u.
8. Gal 6, 10; 2 Tim. 3. 5.

10. Evc. 13, 2. 13, Pilde 7, 11.

14, 1 Cor. 7, 9.

15. 1 Tim, l, 6. 17, Rom, 12, 8,

18. C zice scriptura: boului ce
treier s nu'i legi gura. i: vred-
nic esle lucrtorul de plala sa.

19. Împrotiva preotului pâr nu
primî, fr numai prin doi sau trei

martori.

20. Pre cei ce pcfuesc, înain-

tea tuturor musfr'i, ca i ceilali

fric s aib.
21. Mrturisesc înaintea lui Dum-

nezeu i a Domnului Iisus Hristos
i a îngerilor lui celor alei, ca s
pzeti acestea fr de cutare în

fat, nimic fcând dup plecare.

22. Mâinile degrab s nu'ti pui
pre nimeni, nici te face prta în
pcate streine; pre line curat te p-
zete.

23. De acum nu mai bea ap. ci

puin vin primete pentru stomacul
tu, i pentru cele dese slbiciunile
tale

24. Ale unor oameni pcatele sunt
artate, mergând mai 'nainte la ju-

decat, iar ale unora i în urm vin.

25. Aijderea i faptele cele bune
artate sunt, i cele ce sunt într'alt

chip a se ascunde nu pot.

CAP. 6.

Despre slugi. Ferire de lcomie. înv-
turi spre pazirea credinei pân în

sfârit i povuirea bogailor la sme-
renie i milostenie.

Câ{i
sunt supt jug robi, pre st-

pânii lor de toat cinstea vred-

nici s'i socotiasc, ca s nu se
huleasc numele lui Dumnezeu i
învtura.

2. i cari au stpâni credincioi,

s nu'i defaime, cci frai sunt; ci

mai vârtos s le slujeasc, cci cre-

dincioi sunt i iubi{i, cei ce face-

rea de bine primesc. Acestea învaj
i îndeamn.

3. Iar de înva( cineva într'alt chip
i nu se apropie de cuvintele cele

sntoase ale Domnului nostru Iisus

Hristos i de învtura cea dup
bunacredinf,

4. Acela s'a trufii, neliind nimic,

ci bolnvindu-se întru întrebri i
în cuvinte de prigonire, dintru care

18, R doua Lege 25, 4; 1 Cor. 9, 9; Lucâ
10, 7. 19. loan 8, 17, 22. Fapt, 6, 6.

23. Ps, 103, 16. 25. Gal. 5. 22.

6- i.Efes. 6, 5. 2. 1 Tim. 4, 11 ; Tit 3, 8.

3, Gal. 1, 6 sq; 2 Tim. 1, 13.
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se face pisma, pricirea, hulele, pre-

pusurile cele viclene,

5. Cuvintele cele dearte ale oame-
nilor celor stricai de minte i lip-

sii de adevr, cari socotesc a îi

câlig cretintatea; deprteazte
de!a unii ca aceia.

6. Ins câtig mare este bunacre-
din cu îndestulare.

7. C nimic n'am adus în lume,
artat este c nici a scoate cevâ
nu putem.

8. Ci având hran i îmbrcminte,
cu acestea îndestulaji s fim.

9. Iar cei ce vor s se îmbog-
|easc, cad în ispite i în curse i
în pofte multe fr de socoteal i
vtmtoare, care cufund pre oa-
meni în pieire i în pierzare.

10. C rdcina tuturor rutilor
este iubirea de argint; care unii pof-

tindu-o au rtcit din credin i
s'au ptruns cu dureri multe.

11. Iar tu, o omul lui Dumnezeu,
fugi de acestea, i urmeaz drepta-
tea, evlavia, credina, dragostea, rb-
darea, blândejele.

12. Lupt-te lupta cea bun a cre-
dinei, apuc-te de vieaa cea ve-
nic, la care i chemat eti, i ai

mrturisit mrturisirea cea bun îna-
intea multor martori.

13. Poruncescu'iînaintea lui Dum-
nezeu, carele învieaz toate, i înain-
tea lui Hristos Iisus, careie au mr-

6, Fii. 4, 11. 7. Ecl. 5, 14.

8. Fac. 28, 20; Pilde 30, 8.

9. Pilde 23, 4; 28, 22.

10. E. 23, 8. 11, 2 Tim, 2, 22.

12. l or. 9. 25,

13, H doua Lege 32, 39; Ioan 18, 36.

furisit înaintea lui Pilaf din Pont
mrturisirea cea bun.

14. S pzeti fu porunca nespur-
cat i nevinovat, pân la arta-
rea Domnului nostru lisus Hristos,

15. Pre care în vremile sale o va
arta, cel fericit i singur Puternic.

Împratul împrailor i Domnul
domnilor;

16. Carele singur are nemurire i
locuefe întru lumin neapropiat;
pre carele nu 1-a vzut nimeni din

oameni, nici a'l vedea poate, cruia
cinstea i stpânirea venic, Amin.

17. Celor bogai în veacul de a-

cum poruncete, s nu se înale cu
gândul, nici s ndjduiasc spre
avuia cea neslttoare; ci întru Dum-
nezeul cel viu, carele ne d nou toa-

te de prisosit spre desftare;
18. S fac lucruri bune, s se

îmbogeasc întru fapte bune, s
fie lesne dttori, împrtitori; %
19. Agonisindu'i loru'i temelie bu-

n în veacul cel viitor, ca s iâ vi-

eaa cea venic.
20. O Timotee, lucrul cel încre-

dinat ie pzete'l, deprtându-fe
de glasurile dearte, cele spurcate,

i de vorbele cele protivnice ale ti-
inei cei cu nume mincinos.

21. Cu care unii ludându-se, în-

tru credin au rtcit. Darul cu tine,

Amin,

Cea întâia ctre Timotei s'a scris dela
Laodichia, care este mitropolie a Frighiei
Pacatianei,

15, Hpoc. 17, 14; H doua Lege 10. 17.

16. Ioan 1, 18, 17. Ps. 61, 10.

18, H doua Lege 15, 7.

20, 2 Tim. 1, 14. 21- 2 Tim. 2, 18,



EPISTOLIA

SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL
A DOUA CTRE TIMOTEI

CAP. 1.

Pavel lauda credina lui Timotei i'l

îndeamn la rbdare in prigoniri âân-
du-se pre sine pild,

jL3ave ' apostol al lui lisus Hri-

stosprin voea lui Dumnezeu,Aj dup fgduina vieei care
este întru Hristos lisus,

2. Lui Timotei iubitului fiu: dar,

mil i pace dela Dumnezeu Tatl
i dela Hrislos lisus Domnul nostru.

3. Multâmesc lui Dumnezeu, c-
ruia slujesc dela strmoi întru cu-

Tat tiin, c neîncetat aducere
aminte de tine am întru rugciunile
mele noaptea i ziua;

4. Dorind ca s te vz, aducân-
du'mi aminte de lacrmile tale, ca
s m umplu de bucurie;

5. Pomenire luând de credina cea
nefjarnic, care este întru line, care

s'a slluit maiîntâiuîn moa-ta
Loida *i întru maic-ta Evnichia; i
încredinat sunt c i întru tine,

6. Pcnlru care pricin îi aduc a-

rninte ie, ca s aprinzi Darul lui

Dumnezeu, care este întru tine prin

punerea mâinilor mele,

7. C nu ne-au dat nou Dumne-
zeu duhul temerei; ci al puterei i
al dragostei i al întregei înelep-
ciuni.

8. Deci nu te ruinâ de mrturi-

•±. 1. 2 Tim. 2, 10; loan I, 4; 1 Ioan 5, 11, sq.
2. 1 Cor. 7, 25; 1 Tim. 1, 2; Tit I, 4.

3, Fapt. 23, 1; Rom. 1, 8 5. Fapt. 16, 1,

6, 1 Tes, 5, 19; 1 Tim. 4, 14,
7. Rom. 8. 15.

sirea Domnului nostru, nici de mine
legatul lui; ci ptimete împreun cu
evanghelia dup puterea lui Dum-
nezeu.

9. Carele ne-au mântuit pre noi i
ne-au chemai cu chemare * sfânt,
nu dup faptele noastre, ci dup a
sa mai înainte hotrâre i darul,

care s'a dat nou întru Hristos I-

isus mai 'nainte de anii vecilor,

10. i acum s'au artat prin ar-
tarea Mântuitorului nostru lisus Hri-

stos, carele moartea au stricat, i au
adus ta lumin vieaa i nestric-
ciunea prin evanghelie;

11. La care sunt pus eu propo-
veduitor i apostol i învtor nea-
murilor.

12. Pentru care pricin si acestea
ptimesc, ci nu m ruinez, c tiu
cui am crezut, i încredinat sunt,

c puternic este a pzî lucrul cel

încredinat mie la ziua aceea.

13. Chipul cuvintelor celor sn-
toase s aibi, care ai auzit dela

mine, întru credin i întru drago-
stea, care este întru Hristos lisus.

14. Lucrul bun cel încredinat ie
s'l pzeti prin Duhul cel Sfânt,

care locuete întru noi.

15. tii aceasta c s'au întors de
la mine toi cei din Asia; dintre cari

este Fighel i Ermoghen.
16. Deâ Domnul mil casei lui O-

9. Tit. 3. 5
10. Rom. 16, 25; Is. 25, 8; Osie 13. 14; 1

Cor. 15. 55; Evr. 2, 14.

11. 1 Tim 2, 7. 12, 2 Tim, 4, 8.

13. 1 Tim. 6, 3; Tit 2, l,

14. l Tim. 6, 20.



2.TIMOTEI 1-2 1587

nisifor; c de multe ori m'a odih-
nit i de lanful meu nu s'a ruinat.

17. Ci înc venind în Roma, rnai

cu osârdie m'a cutat i m'a aflat.

18. Deâ'i lui Domnuls aîle mil
dela Domnul în ziua aceea i câte
în Efes mi-a slujit mie, tu mai bine
tii.

CAP- 2.

îndeamn pre Timotei a purt cu cre-

dina dregioria sa. Mângâiere în p-
timiri. Ferire de anumite ruti.

Deci tu fiul meu, întârete-fe în

darul cel întru Hrisfos Iisus.

2. i cele ce ai auzit dela mine
în faja multor martori, acestea le

încredineaz lâ oameni credincioi,
cari îndestulaji vor îi a învjâ i
pre alii.

3. Tu dar ptimete ca un bun vi-

teaz al lui lisus Hristos.

4. Nimeni osta- fiind se amestec
cu lucruri lumeti, ca voevodului
s fie plcut.

5. i de i se va lupt cinevâ, nu
se încununeaz, de nu se va lupt
<lup lege.

6. Plugarului ce se ostenete, se
cade întâiu el din road sâ mnânce.

7. Înelege cele ce îi griesc; deâ'fi

ie Domnul înelegere întru toate.

8. Adu'ti aminte de Domnul Iisus

Hristos, carele s'au sculat din mori
din smâna lui David dup evan-
ghelia mea.

9. Intru care ptimesc pân la le-

gturi, ca un fctor de rele, ci cu-
vântul lui Dumnezeu nu se leag.

10. Pentru aceasta toate le rabd
pentru cei alei, ca i aceia s do-
bândeasc mântuirea, care este în-

tru Hristos lisus cu slav venic.
11. Gredincios este cuvântul; c

de am murit împreun cu Hristos,

împreun cu dânsul vom i via;

12. De rbdm, împreun vom i
împrî, de ne vom lepd de el,

i el se va lepda de noi;

13. De nu credem, el credincios

rmâne, a se tgduî el pre sine,

nu poale.

17. Fapt. 28, 16.

2. 2, 1 Tim. 3, 2, 3. 2 Tim. 4, 5.

4. l Cor. 9, 25 5. 2 Tim, 4, 8.

8. 1 Cor 15, 4; 2 Imp. 7, 12.

9, Efes. 3, l; Fii. 2, 17. 10. Col. 1, 24.

11. Rom. 6, 5; 1 Petru 4, 13.

12. Mit. 10, 33; Luc. 9, 26.

13. Rom. 3, 3; tvura. 23, 19.

14. Acestea s'i îndemni, mrtu-
risindu-le înaintea lui Dumnezeu s
nu se priceasc în cuvinte spre nici

un folos, fr numai spre surparea
celor ce aud.

15. Nevoete-te s te ari pre tine

însuti lmurit înaintea lui Dumne-
zeu, lucrtor neruinat, drept îndrep-

tând cuvântul adevrului.
16. Iar de cuvintele dearte, cele

spurcate le ferete; c spre mai
mult pgântate vor sport.

17. i cuvântul lor ca cangrena
pune va afla, dintru cari este I-

meneu i Filit;

18. Cari dela adevr au rtcit,
zicând c învierea acum s'a fcut
i rstoarn credin{a oarecrora.

19. Ins temelia cea tare a lui

Dumnezeu st, având pecetea acea-
sta: cunoscut au Domnul pre cei ce

sunt ai lui. i: s se deprteze de
la nedreptate tot cel ce numete nu-
mele lui Hristos.

20. Iar în cas mare nu sunt nu-
mai vase de aur i de argint, ci i
de lemn i de lut, i unele sunt
spre cinste, iar altele spre necinste.

21. Deci de se va curî cinevâ

pre sine dintru acestea, va ti vas
de cinste, sfinit i de bun treab
stpânului, spre tot lucrul bun gtit.

22. Iar de pottele tinereilor fugi,

i urmeaz dreptatea, credina, dra-

goatea, pacea, cu toi cei ce chia-m pre Domnul din inim curat.
23. Iar de întrebrile cele nebune

i neînelepte te ferete, tiind c
nasc vrjbi.

24. i slugei Domnului nu i se
cade s se sfdeasc, ci blând s
fie ctre toi. învtor, suferitor.

25. Cu blândee certând pre cei

ce stau împrotiv, poate cândva le

va dâ lor Dumnezeu pocin spre
cunotina adevrului.

26. i vor scpa din cursa dia-

volului, prini fiind ei de dânsul
spre a lui voie.

14. l Tim. 6, 4; Tit 3, 9.

15. 1 Tim. 4, 6; Tit 2, 7.

16. l Tim. 4, 7; Tit 1, 14.

17. 1 Tim. 1, 20. 22. 1 Tim. 6. 11.

23. l Tim. 4, 7; 6, 4. 24. Tit 1, 7.
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CAP- 3.

Rutatea oamenilor în vremea de apoi.

Îndemnare la statornicie în credin.
Sf. Scriptur i folosul ei.

i aceasta s tii, c în zilele cele

de apoi vor veni vremi cumplite.

2. C vor fi oamenii iubitori de
sine, iubitori de argint, mretj, tru-

fai, hulitori, de prini neascult-
tori, nemulrnilori, necurai.

3. Fr»de dragoste, neprimitori

de pace, clevetitori, neînîrânai, ne-

dumesnici, neiubitori de bine,

4. Vânztori, obraznici, îngâmfai,
iubitori de desftri mai mult decât
iubitori de Dumnezeu;

5. Având chipul bunei credine,
iar puterea ei lgduind; i de a-

cetia te ferete.

6. C dintru acetia sunt cei ce
se vâr prin case, i robesc pre

muierueie cele îngreueate de p-
cate, cele ce se poart cu multe fe-

luri de pofte;

7. Cari pururea se înva, i nici

odat a veni la cunotina adev-
rului nu pot.

8. In ce chip i Ianis i Iamvris
s'au împrotivit lui Moisî, aâ i a-

cetia stau împrotiva adevrului;
oameni stricai fiind la minte, nel-
murii în credin.

9. Ci nu vor spori mai mult, c
nebuniea lor artat va fi tuturor,

precum i a acelora s'a fcut.
10. Iar tu ai urmat învturei mele,

petrecere!, voei, credinei. îndelungei
rbdri, dragostei, îngduinei,

11. Gonirilor, ptimirilor, care mi
s'au fcut mie în Antiohia, în Ico-

nia, în Listra; ce fel de goane am
rbdat; i din toate m'au izbvit
Domnul.

12. i toi cari voesc cu bun
credin a vieui întru Hristosîisus,

gonii vor fi.

13. Iar oamenii cei vicleni i fer-

mectori vor procopsi spre mai ru,
cari înal, i singuri se înal.

14. Iar tu petreci întru cele ce
te-ai învat i te-ai încredinat, ti-

ind dela cine te-ai învat;

3, 1. 1 Tim. 4. 1, 2. Rom. 1, 29 sq.
4. FU. 3. 19.

5. Mat. 7, 15; Tit, 1, 15; Mat, 18, 17.

6. Mat. 23, 14; Marcu 12, 40,

7. 1 Tim. 2, 4. 8. Eire 7, 11.

11. Fapt. 13, 50; Ps. 33, 18.

12. Mat. 16, 24; Fapte 14, 22.

13. 1 Tim. 4, 1. 14. 2 Tim. 2, 2-

15. i cci din pruncie sfinitele

scripturi tii, care pot s te îne-
îepeasc spre mântuire prin cre-

dina cea întru Hristos Iisus.

16. Toat scriptura este de Dum-
nezeu insuflat, i de folos spre în-

vtur, spre mustrare, spre în-

dreptare, spre înelepirea cea spre
dreptate;

17. Ca s fie deplin omul lui Dum-
nezeu, spre tot lucrul bun desvârit.

CAP. A.

Îndeamn a se împrotivi celor ce scor-

nesc învturi . streine. Pavel vestete

sfâritul su apropiat.

Mrturisesc eu drept aceea îna-
intea lui Dumnezeu i Domnu-

lui Iisus Hristos, carele va s judece
viii i morii întru artarea sa i îm-
priea sa;

2. Propoveduete cuvântul; sti
asupr cu vreme i fr de vreme;
mustr, ceart, îndeamn cu toat
îndelunga rbdare i cu învtura.

3. C va fi vreme când înv-
tura cea sntoas nu o vor primi;

ci dup poftele lor îi vor alege
loruî învtori, gâdilându'i Ia u-

rechi;

4. i dela adevr auzul îi vor
întoarce, iar la basne se vor pleca.

5. Iar tu privegheaz întru toate,

ptimete rul, f lucrul evanghe-
listului, slujba ta î-o depiin.

6. C eu iat m jertfesc, i vre-
mea desprirei mele s'a apropiat.

7. Lupta cea bun m'am luptat,

clloriea am svârit, credina am
pzit;

8. De acum mi s'a gtit mie cu-
nuna dreptei, care îmi va dâ mie
Domnul, judectorul cel drept, în

ziua aceea; i nu numai mie, ci i
tuturor celor ce au iubit artarea lui.

9 Silete-le a veni la mine cu-

rând;
10. C Dimas m'a lsat, iubind

veacul de acum, i s'a dus în Te-

16. Rom. 15, 4; 2 Petr. 1, 19.

17. 1 Tim. 6, îl; 2 Tim. 2, 21.

4. 1. Mat. 25, 31; Ioan 5, 27; Fapt. 10, 42;

2 Cor. 5, 10; 2 Tes. 1. 7; 1 Petr. 4, 5.

2. Îs. 58, l; Ti« 1, 9. 3. 1 Tim. 6, 3.

4. l Tim. 4, 7; Tit. 1, 10, 5. Fapt. 21, 8,

6. Fii. 1, 23.

7. 1 Cor. 9, 25; 1 Tim. 6, 12; Evr. 12, l;

Fii. 3, 14.

8. l Petr. 5, 4; Iac, 1, 12; Hpoc. 2, 10.

10. Col. 4, 14.
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salonic; Crisc în Galatia, Titîn Dai- i

ma{ia,
11. Luca singur este cu mine. Pre

Marcu luându'l, s'l aduci cu fine;

c îmi este mie de bun treab în

slujb.
12. Iar pre Tihic l-am trimes în

Efes.

13. Felonul care l-am lsat în

Troada la Carp, venind s'l aduci,

i crjile, mai vârtos cele de piele.

14. Alexandru faurul de aram
multe rele mi-a fcut mie; pltea-
sc-i Domnul dup faptele lui;

15. De care i tu te pzete; c
foarte a sttut îrrtprofiva cuvintelor

noastre.

16. La rspunsul meu celdinfâiu
nimeni n'a mers cu mine, ci toi
m'au prsit; s nu li se socotea-
sc lor.

17. Iar Domnul au sttut lâng

11. Fapt. 15, 37; Col, 4, 10.

12. Fapt. 20, 4; Efes. 6, 21; Col. 4. 7.

14. 1 Tim. 1, 20; 2 Imp. 3, 39; Ps. 27, 5.

16. Ioan 16, 32. 17, Fapt. 23, 31; 12, 11.

mine, i m'au întrit; ca prin mine
propoveduirea s se împlineasc,
i s o auz toate neamurile; i m'a
izbvit din gura leului.

18. i m va izbvi Domnul de
tot lucrul ru, i m va mântui la

împriea sa cea cereasc; cruia
slava în vecii vecilor, Amin.

19. Spune închinciune Prischilei

i lui Achila i casei lui Onisifor.

20. Erasf a rmas în Corint, iar

pre Trofim l-am lsat în Miîit fiind

bolnav.
21. Silete-te a venî mai înainte

de iarn. Inchin-se ie Evul i Pud
i Lin i Claudia i toii fraii.

22. Domnul Iisus Hristos cu du-
hul tu. Darul cu voi, Amin.

Cea a doua ctre Titnotei, cel întâiu bu
rotonisit Episcop bisericei Efesehilor, s'a
scris dela Roma, când a doua oar a st*
tut Pavel înaintea Cbesarului Neron.

18. Rom. 16, 27; Gal, 1, 5; 1 Tim, 6, 16
19. Fapt. 18, 2; Rom, 16, 3,

20. Fapt, 19. 22; 20, 4.

22. Tit. 3, 15.



EPISTOLIA

5PÂMTULUI APOSTOL PAVEL
CTRE TI T

CAP. 1.

Desfre învtori vrednici. Improtiva

celor ce aprau faptele legei i cur-
lirele trupeti. Despre fafta buna

duhovniceasc.

avei sluga lui Dumnezeu i
apostol al iui lisus Hristos,

dup credinfa aleilor lui

Dumnezeu i dup cunoiin-
fa adevrului cea dup buna cre-

din;
2. Infru ndejdea vietei cei ve-

nice, care o au fgduit neminci-
nosul Dumnezeu mai înainte de anii

vecilor;

3. i au artat în vremile sale. cu-

vântul su prin propoveduirea care
mi s'a încredinat mie dup porun-
ca Mântuitorului nostru Dumnezeu.

4. Lui Tit, adevratului îiu dup
credina cea de obte: dar, mil i
pace, dela Dumnezeu Tatl i dela

Domnul lisus Hristos Mântuitorul
nostru.

5. Pentru aceasta te am lsat pre

tine în Crit, ca cele ce lipsesc s
le îndreplezi, i s aezi prin ceti
preoi, precum eu ti-am poruncit;

6. De este cinevâ fr de priha-

n, brbat al unei femei, având fii

credincioi nu întru ocar de curvie
sau neasculttori.

7. C se cuvine episcopului s
1. 1. 1 Tim. 3, 16. 2. Rom. 1, 2.

3. Efes, 1. 9; Fapt. 9, 6; GaL. 1, 1; 1 Tcs.
2,4. 4. 1 Tim. 1, 2; Efes. 1, 2; Col. 1, 2.

6. Lev, 21, 17; 1 Tim. 3, 2; 1 Pete. 5, 3.

7. Lev. 10, 9; Ezecb. 44, 21.

fie fr de prihan, ca un iconom
al lui Dumnezeu; nefcând spre pl-
cerea sa, nemânios, neocrîtor, ne-
grabnic a bate, neagonisitor de do-
bând urât;

8. Ci iubitor de streini, iubitor de
bine, întreg la minte, drept, cuvios,

înfrânat;

9. iindu-se de cuvântul cel cre-

dincios al înv{lurei, ca puternic

s fie i a îndemn cu învtura
cea sntoas, i pre cei ce gresc
împrotiv a'i certâ.

10. C sunt mul{i nesupui, gr-
itori îndeert i amgitori, mai vâr-

tos cei dintru tiereaîmprejur;
11. Crora trebue a le astup gura,

cari rsvrtesc toafe casele, înv-
ând cele ce nu se cade, pentru
dobânda cea urât.

12. Zis-a oarecare dintru dânii
proroc al lor: Critenii sunt pururea
mincinoi, hiare rele, pântece le-

nee.
13. Mrturia aceasta adevrat

este. Pentru care pricin ceart'i

pre ei aspru; ca s fie sntoi în

credinj;
14. Neluând aminte la basnele

Jidoveti, i la poruncile oamenilor,
cari se întorc de ctre adevr.

15. Toate suni curate celor cu-

rai; iar celor necurai i necredin-
cioi nimic nu este curat; cilis'au
spurcat lor i mintea i tiina.

9. 2 Tes. 2, 15.

11. Mat. 22, 34; 2 Tim. 3, 6.

13. 2 Tim, 4, 2. 14. 1 Tim. 4, 7;Is.29,13.
15, Mat. 15, 11; Rom. 14, 20.
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16. Pre Dumnezeu mrturisesc c
îl tiu; iar cu faptele îl tgduesc,
urîi fiind i nesupui, i spre tot

lucrul bun netrebnici.

CAP. 2.

Sfaturi potrivite cu vârsta fiecruia.
Despre slugi.

Iar tu grete cele ce se cuvin în-

vturei celei sntoase:
2. Btrânii s fie treji, cucernici,

întregi la minte, sntoi în cre-

dinj, în dragoste, în rbdare.
3. Aijderea i btrânele s fie

întru îmbrcminte cu sfinenie în-

cuviinate, neclevetifoare, nerobite

de vin mult, învtoare de bine.

4. Ca s înelepeasc pre cele

tinere s'i iubeasc pre brbaii
lor, s'i iubeasc fiii.

5. S fie întru întreaga înelep-
ciune, curate, grijnice de casele lor,

bune, plecate brbailor lor, ca s
nu se huleasc cuvântul lui Dum-
nezeu.

6. Pre cei tineri aijderea îi în-

deamn s fie întru întreag în-

elepciune.
7. Intru toate dându-te pre tine

pild de fapte bune, artând întru

învtur, nestricare, cinste, nestri-

cciune,
8. Cuvânt sntos, fr de pri-

han; ca cel protivnic s se rui-
neze, neavând nimic a gri ru de
voi.

9. Slugile s se plece stpânilor
lor, întru toate s fie lor bine pl-
cui; nerspunzându-le împrofiv;

10. Neviclenindu'i, ci credin
bun artându-le întru toate; ca pre
învtura Mântuitorului nostru
Dumnezeu s o înfrumuseeze în-

tru toate.

11. C s'a artat darul lui Dum-
nezeu cel mântuitor tuturor oame-
nilor.

12. Invându-ne pre noi ca, le-

pdând pgânâfalea, i poftele cele

lumeti, cu întreag înelepciune, i
cu dreptate, i cu buncredin s
vieuim în veacul de acum;

16. 2 Tim. 3, 5.

2, 1- 1 Tim. 6, 3; 2 Tim. 1, 13,

3. 1 Tim, 2, 9; 1 Pete, 3, 1,

5. Efcs. 5, 23,

7. 1 Tim, 4, 12; 1 Pe4r. 5, 3,

9, Efes, 6, 5; Col, 3, 22; 1 Tim, 6, 1; 1

Petr, 2, 18. 10, Neem. 5, 9,

11, Tit 3, 4- Ioan 4, 9. 12, Efes, i, 4

13. Ateptând fericita ndejde, i
artarea slavei marelui Dumnezeu
i Mântuitorului nostru Iisus Hri-

stos;

14. Carele s'au dat pre sine pentru
noi, ca s ne mântueasc pre noi
de toat frdelegea, i s'i cur-
easc lui norod ales, râvnitor de
fapte bune.

15. Acestea grete i îndeamn
i mustr cu toat porunca. Nimeni
pre line s nu te defaime.

CAP. 3.
Supunere ctre stpânitori. Ferirea de

prigonitorii eretici.

Adu-le aminte lor, domniilor i
stpânirilor s se supue, s a-

sculte, spre lot lucrul bun s fie

gata;

2. Pre nimeni s nu huleasc, s
nu fie sfadnici, ci lini, artând toat
blândeea ctre toi oamenii.

3. C eram i noi oarecând fr
de minte, neasculttori, rtcindu-ne„
slujind poftelor, i multor feluri de
desftri, întru rutate i pism vie-

uind, urâi fiind, i urând unul pre

altul.

4. Iar când s'a artat buntatea
i iubirea de oameni a Mântuitoru-
lui noslru Dumnezeu,

5. Nu din lucrurile cele întru drep-

tate, care am fcut noi, ci dupre a

lui mil ne-au mântuit pre noi, prin

baea naterei cei de a doua, i a
înnoirei Duhului Sfânt;

6. Pre carele l-au vrsat preste noi-

de prisosit prin lisus Hristos Mân-
tuitorul nostru;

7. Ca îndreptându-ne prin harul

lui, motenitori s fim dup n-
dejdea vieei cei venice.

8. Credincios este cuvântul, i pen-
tru acestea voiu s adeverezi tu,

ca s poarte grije, la fapte bunes
se nevoeasc cei ce au crezut lui

Dumnezeu. C acestea sunt cele

bune i de folos oamenilor.
9. Iar de întrebrile cele nebune,

i de numere de neamuri, i de pri-

goniri, i de sfezile cele pentru lege,

14. Gal. \, 4; 1 Tim. 2, 6; Evr. 13, 21.

15, 1 Tim. 4, 12.

3. 1. 1 Petr. 2, 13; Efes. 2, 10; 2 Tim, 3. 17.

2. Gal. 6, 1; Efes. 4. 2; Fii, 4, 5.

3. \ Cot. 6, 11; Efes, 2, 2.

4. 1 Ioan 4. 9. 5, Efes, 2, 8; 2 Tim. 1, 9.

6, Ezecb, 36, 25; loel 3, 1; Ioan 7, 39.

7. Rom. 5, 1; 8, 17. 9. 1 Tim. 4, 7,
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te ferete; c suni nefolositoare i
dearte.

10. De omul eretic dup una i
a doua sffuire, ie ferete;

It. tiind c s'a rsvrtit unul ca
acesta, i pctuefe, fiind singur
de sine osândit.

12. Când voiu trimete pre Arte-

man la tine, sau pre Tihic, nevoe-
te-te s vii la mine în Nicopoli,

penlruc acolo am socotit s iernez.

13. Pre Zina tiutorul legei i

10. Mat, 7, 15; 1 Cor. 5, 9; Mat. 18, 17.

11. 1 Tim. 6, 4.

12. Fapt. 20, 4; Efes. 6, 21; Col. 4, 7; 2

Tim. 4. 12.

13. Fapt. 18, 24; 1 Cor. 1, 12.

pre Âpollos degrab s'i frimei mai
înainte, ca nimic s nu le lipseasc.

14 i s se învee i ai notri
s poarte grije de fapte bune spre
trebile cele de folos, ca s nu fie

fr de road.
15 Inchin-se ie toi cei ce sunt

cu mine. Spune închinciune celor

ce ne iubesc pre noi întru credin.
Darul cu voi toi, Amin.

Ctre Tit cel întâi hirotonisit episcop bi=
sericei Critenilor, s'a scris dela Nicopoli
Macbedoniei.

14. Efes. 4, 28; 1 Tim. 6, 18; Mat, 7, 19;
Fii. 4, 17.

15. Gal. 5, 6.
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SFANULUI APOSTOL PAVEL
CTRE FILIMON

CAP. 1.

Pavel mijlocete ctre Filimon pentru
sluga sa Onisim, care fugise i se f-

f'Jl
cuse cretin.

avei, legatul lui lisus Hri-

slos, i Timotei fratele, lui

Filimon, iubitului i ajut-
torului nostru,

2. i Apfiei cei iubite, i lui Ar-
hip ostaului nostru celui dimpre-
un, i bisericei cei din casa ta:

3. bar vou i pace dela Dum-
nezeu Tatl nostru i dela Domnul
lisus Hristos.

4. Mulumesc Dumnezeului meu,
pururea pentru line pomenire f-
când întru rugciunile mele,

5. Auzind dragostea ta i credina,
care ai ctre Domnul lisus, i c-
tre toi sfinii;

6. Ca împrtirea credinei tale,

lucrtoare s se fac întru cuno-
tina a tot binele ce este întru voi
în Hristos lisus,

7. C bucurie avem mult i mân-
gâiere întru dragostea ta, c ini-

mele sfinilor s'au odihnit prin tine,

frate.

8. Pentru aceea, mult îndrzneal
având întru Hristos a'i porunci ie
ceeace se cuvine,

9. Iar pentru dragoste mai vâr-
tos te rog, fiind tu într'acest chip,

cum sunt i eu Pavel btrânul, iar

acum i legatul lui lisus Hristos.

10. Te rog dar pentru Onisim fiul

meu, pre care l-am nscut întru leg-
turile mele.

îl. Care oarecând erâ ie netreb-

1. 1. Efes. 3. 1.

2. Col. 4, 17; Rom. 16, 5; 1 Cor. 16, 9.

3. Col. 1, 2 4. Rom. 1, 8; Efes. 1, 16.

5. Efes 1, 15; Col 1, 4.

6. Tit 3, 14; Evt; 10, 24.

7. 2 Cor. 7, 14; 2 Tim. 1, 16.

8. l Tes. 2, 7.

10. Col. 4, 9, 1 Cor. 4. 15; 0al. 4, 19.

nic, iar acum i ie i mie de bun
treab:

12. Pre care l-am trimes înapoi
la tine; iar tu pre el, adec, pre
inima mea, primete;

13. Pre care vream s'l in la

mine, ca în locul tu s'mi slujea-

sc mie întru legturile evangheliei;
14 Dar fr de voea ta nimic

n'am voit s fac; ca s nu fie ca
din sil fapta ta cea bun, ci de voie.

15. C poate pentru aceasta s'a

desprit la o vreme, ca venic pre
el s'l aibi;

16. De acum nu ca pre o slug,
ci mai pre sus de slug, frate iubit,

mai ales mie, iar cu cât mai vârtos
ie, i dup trup, i întru Domnul î

17. Deci dem ai pre mine prta,
primete'l pre dânsul ca pre mine.

18. Iar de i-a fcut ie nedrep-
tate întru ceva, sau îi este dator,

aceea mie s o socoteti;
19. Eu Pavel am scris cu mâna

mea, eu voiu plti, ca s nu zic ie c
i tu cu sine singur îmi eti dator.

20. Aâ, frate, eu s m folo-

sesc de tine întru Domnul; odih-
nete inima mea întru Domnul.

21. Ndjduindu-m spre ascul-

tarea ta am scris ie, tiind c i
mai pre sus decât gresc vei face.

22. i împreun gâtele'mi mie i
gazd; c am ndejde c prin rug-
ciunile voastre m voiu druî vou.

23. Inchin-se ie Epafras cel îm-
preun cu mine robit întru Hristos

îisus,

24. Marcu, Aristarh, Dimas, Lucâ,
cei împreun cu mine lucrtori.

25. Darul Domnului nostru lisus

Hristos cu duhul vostru, Amin.
Ctre Filimon s'a scris dela Roma prin

Onisim sluga.

I

~
13. l Cor. 16, 17; Fii. 2, 3.

H. 2 Cor. 9, 7. 75. Fac. 45. 5.

16. Mat. 23, 8. 21, 2 Cor. 7, 15.

22 Fii. 1, 25. 23. Col. 1, 7.

24. Fapt. 12, 12 19, 29; Col. 4, 10,



EPISTOLIA

SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL
CTRE EVREI

CAP. 1.

Hristos este fiul lui Dumnezeu mai
pre sus de îngeri i de toat

zidirea.

.n multe feluri i în multe
chipuri de demuil Dumne-
,zeu grind prinilor prin

fr£proroci,

2. In zilele acestea mai de pre
urm au grit nou întru Fiul, pre
carele l-au pus motenitor tuturor,

prin carele i veacurile au fcut;
3. Care fiind strlucirea slavei,

i chipul ipostasului lui, i purtând
toate cu cuvântul puterei sale, prin

sine singur fcând curirea pca-
telor noastre, au ezut deadreapta
mrirei întru cele înalte;

4. Cu atâta mai bun fcânduse
decât îngerii, cu cât mai osebit nu-
me decât dânii au motenit.

5. Cci cruia din îngeri au zis

cândva: Fiul meu eti tu, eu astzi
te-am nscut? i iar: eu voiu fi

lui Tat, i acela va fi mie Fiu?
6. i iar; când duce pre cel

întâiu nscut în lume, zice: i s
se închine lui toi îngerii lui Dum-
nezeu.

7. i de îngeri zice: cela ce face

pre îngerii si duhuri i pre slugile

sale par de foc.

±,2, Ps. 2, 8; Mat. 21, 38; loan I, 10.

3. 2 Cor 4, 4; Col. 1. 15; Evr. 9, 14.

5. Ps. 2, 7; 2 Imp. 7, 14.

6. Rom. 8, 29; Ps. 96, 8.

7. Ps. 103, 5.

8. Iar ctre Fiul: scaunul tu Dum-
nezeule, în veacul veacului; toiagul

dreptei, toiagul împriei tale.

9. Iubit-ai dreptatea i ai urîf f-
rdelegea; pentru aceea te-au uns
pre tine Dumnezeule, Dumnezeul
tu, cu untuldelemn al bucuriei mai
mult decât pre prtaii ti.

10. i întru început tu Doamne,
pmântul ai întemeiat, i lucrurile

mâinilor tale sunt cerurile;

11. Acelea vor pieri, iar tu rmâi;
i toate ca o hain se vor învechi;

12. i ca un vemânt vei învlî
pre ele, i se vor schimba; iar tu

acela eti, i anii ti nu vor lipsî.

13 i cruia dintru îngeri au zis

cândva: ezi deadreapta mea, pân
când voiu pune pre vrjmaii ti
aternut picioarelor tale?

14. Au nu toi sunt duhuri sluji-

toare, care se trimet spre slujb
pentru cei ce vor s moteneasc
mântuirea?

CAP. 2.

Precum s'au pedepsit îngerii pentru
neascultare, aâ se vor pedepsi cei ce

calc poruncile lui Hristos, care este

începtorul mntuirei noastre.

Pentru aceea se cade nou mai
mult s ascultm cele ce s'au

auzit, ca nu cândvâ s cdem.
2. C de vreme ce s'a fcut ade-

8. Ps. 44, 8. 9. Fapt. 10, 38.

10. Ps. 101, 26, sq. 12. Is. 34, 4.

13, Mat. 22, 43; Ps. 109, 1, 2.

14. Ps. 90, 11.

2- 2. Fapt. 7, 53; Gal. 3, 19.
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vrat cuvânlui ce s'a grit prin în-

geri, i foaia clcarea de porunc
i neascultarea a luat dreapt r-
spltire;

3. Cum vom scpâ noi, negrijin-

du-ne de atâta mântuire? Care luând
începere a se vesft dela Domnul,
prin cei ce i-au auzit s'a adeverit

întru noi;

4. împreun mrturisind Dumne-
zeu, cu semne i cu minuni, i cu
multe feluri de puteri, i cu împr-
irile Duhului Sfânt, dup a lui voie.

5. C nu îngerilor au supus Dum-
nezeu lumea cea viitoare, pentru
care grim.

6. i a mrturisit oareunde oare
cine, zicând: ce este omul, c îl

pomeneti pre el? Sau Hui omului,
c îl cercetezi pre el?

7. Micoratu-l-ai pre el cu puin
oarece de cât îngerii; cu slav i cu
cinste l-ai încununat pre el i l-ai

pus preste lucrurile mâinilor tale.

8. Toate le-ai supus supt picioa-

rele lui.i dac i-au supus lui toate,

nimic n'au lsat lui nesupus. Ci a-

cum înc nu vedem supuse lui toate.

9. Iar mai micorat cu puin oare
ce decât îngerii vedem pre Iisus,

pentru patima morei, cu slav i
cu cinste încununat, ca, cu darul
lui Dumnezeu pentru toi s guste
moarte.

10. Pentruc se cdeâ aceluia,

pentru care sunt toate, i prin care
sunt toate, carele pre muli iii la sla-

v au adus, pre începtorul mân-
tuitei lor prin patimi a'l face des-
vârit.

lî. C cela ce sfinete i cei ce
se sfinesc dintru unul sunt toi;

pentru care pricin nu se ruineaz
a'i numî pre dânii frai.

12. Zicând: spune-voiu numele tu
frailor mei, în mijlocul bisericei te

voiu ludâ.
13. i iar: eu voiu fi ndjdu-

indu-m întru dânsul. i iar: iat
eu i pruncii cari mi-au dat mie
Dumnezeu.

14. Deci de vrerne ce s'au fcut

3. Evr- 10, 29; 12, 25.

4. Marcu 16, 20; Fapt. 2. 4 1 Cor. 12,11.
5. 2 Pete. 3, 13. 6. Ps. 8, 5.

7. Mat. 28, 18.

8. Efcs. l, 22; Mat. 11, 27.

9. Fii. 2, 8; 2 Cor. 5, 14; 1 Ioan 2, 2.

10. Ioan 1, 3 11, Marcu 3, 34,

12. Ps. 21, 24; Ioan 20, 17.

13. 2 Imp 22, 3; Ps. 17, 3; Îs. 8, 17.

14. 2 Tim. 1, 10; Osie 13, 14.

prtai pruncii trupului i sângelui,

i aceia asemenea s'au împrtit
acelorai; ca prin moarte s surpe
pre cel ce are stpânirea morei,
adic pre diavolul;

15. i s izbveasc pre aceia,

cari cu frica morei în foat vieaa
erau supui robiei.

16. C nu pre îngeri cu adevrat
au luat; ci smâna lui Avraam au
luat.

17. Pentru aceea dator erâ întru

toate a se asemn frailor, ca s
fie milostiv i credincios arhiereu

întru cele ce sunt ctre Dumnezeu,
ca scureasc pcatele norodului.

18. C întru ceea ce au ptimit,
însu fiind ispitit, poate i celor ce

se ispitesc s le ajute.

CAP. 3.

Trebue a fi asculttori lui Hristos,

carele este mai pre sus de Moisi.

Pentru aceea, frailor sfini, cari

suntei prtai chemrei celei ce-

reti, socotii pre Apostoiul i Ar-

hiereul mrturisirei noastre, pre I-

isus Hristos;

2. Carele este credincios celui ce

l-au fcut pre el, precum i Moisi
întru toat casa lui.

3. Pentruc de mai mult slav
decât Moisî, acesta s'au învrednicit,

cu cât mai mult cinste are decât

casa, cel ce o a zidit pre ea.

4. C toat casa se zidete de
cineva; iar cel ce toate au fcut este

Dumnezeu..
5. i Moisî adic a fost credin-

cios întru toat casa lui, ca o slug;
spre mrturiea celor ce erau s se
griasc;

6. Iar Hristos ca un fiu în casa
sa; a crui cas suntem noi numai
de vom inea necllit îndrznirea
i lauda ndejdei pân în sfârit.

7. Drept aceea precum zice Du-
hul cel Sfânt: astzi de vei auzî

glasul lui,

8. Nu v învârtoai inimele voa-
stre, ca i întru întrîtare, în ziua
ispilirei în pustie;

9. Unde m'au ispitit prinii vo-

tri, ispititu-m'au, i au vzut lu-

crurile mele patruzeci de ani.

15 Lucâ 1. 74. 17. Evr. 4, 15.

3. 1. Evr. 4, 14 2. Num, 12, 7.

4. 2 Cor. 5, 5. 7. Evr. 4, 7.

5. Ps. 94, 8; E. 17, 2, 7; Num. 14, 22, sq.
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10. Pentru aceea, m'am mânieat
pre neamul acesta, i am zis: pu-
rurea se rtcesc cu inima; i ei

n'au cunoscut cile mele.
11. C m'am jurat întru mâniea

mea; de vor intrâ întru odihna mea.
12. Socotii frailor, ca s nu fie

cândvâ în vreunul din voi inim
viclean a necredinei, deprtându-
se dela Dumnezeul cel viu.

13. Ci v îndemnai pre voi în-

iv în toate zilele, pân ce se nu-
mete astzi; ca s nu se învârto-
eze cinevâ dintru voi cu înelciu-
nea pcatului.

14. C prtai ne-am fcut lui

Hristos, numai de vom inea înce-
ptura încheieiurei pân în sfârit
necltit.

15. De vreme ce se zice: astzi de
vei auzî glasul lui, nu v învârto-

ai inimile voastre, ca i întru în-

trâtare.

16. Pentruc oarecari auzind, l-au

întrâtat, dar nu toi cari au ieit
din Eghipet cu Moisî.

17. i asupra crora s'au mâniat
patruzeci de ani? Au nu asupra ce^

lor ce au pctuit, ale cror oase
au czut în pustie?

18. i crora s'au jurat s nu in-

tre întru odihna lui, fr numai ce-

lor ce n'au crezut?
19. i vedem c n'au putut s in-

tre pentru necredin.

CAP. A.

Îndemnare spre a ne sili s dobândim
odihna lui Hristos. Puterea cuvântu-
lui dunmezeesc. Folosul darului pre-

oesc cel dela Hristos,

S ne temem dar, ca nu cumvâ
prsind fgduina a intrâ în-

tru odihna lui, s se socotiasc ci-

nevâ din voi a îi lipsit.

2. Pentruc i nou s'a bineve-
stit ca i acelora, ci n'a folosit pre
aceia cuvântul auzului, neîiind a-

mestecat cu credina celor ce au
auzit,

3. C intrm întru odihn cei ce
am crezut, precum au zis: c m'am
jurat întru mânia mea, de vor intrâ

ÎL Numer. 14, 23.

13. Mat. 18, 15; 1 Tes. 5, 11.

a4. Evr. 6, 11 15. Evr.4,7;Ps. 94, 7 sq.
17 Num. 14, 36; 1 Cor. 10, 10
18. Num. 14, 30.

4.. 3. Num, 12, 7.

3-4

întru odihna mea, mScar c erau
fcute lucrurile dela întemeierea lu-

mei.

4. C au zis oare unde de ziua a

aptea înlr'acest chip, i s'au odih-
nit Dumnezeu în ziua a aptea de
toate lucrurile sale

5. i de aceasta iar: de vor in-

irâ întru odihna mea.
6. Deci de vreme ce a rmas ca

oarecari s intre întru dânsa, i a-

ceia crora mai 'nainie li s'au bine
vestit n'au intrat pentru necredina;

7. Iar o zi oarecare rânduete
astzi, întru David zicând, dup a-

tâia ani, precum s'a zis: astzi de
vei auzî glasul lui, nu v învârto-

ai inimile voastre.

8. C de le-ar fi fcut Iisus ace-

lora odihn, n'ar fi grit de alt zi

dup acestea.

9. Drept aceea, s'a lsat odihn
norodului lui Dumnezeu.

10. C cel ce a intrat întru odih-

na lui, i acela s'a odihnit de lu-

crurile sale, precum i Dumnezeu
de ale sale.

11. Deci s ne nevoim a intrâ în-

tru acea odihn, ca s nu caz ci-

nevâ întru aceea pild a neascul-
trei.

12. Pentruc viu este cuvântul lui

Dumnezeu i lucrtor i mai ascu-
it decât toat sabia ascuit de a-

mândou prile i strbate pân
la desprirea sufletului i a duhu-
lui i a mdulrilor i a mduvei,
i este judector cugetelor i gân-
durilor inimei.

13. i nu este nici o fptur ne-

artafâ înaintea lui; ci toate sunt
goale i descoperite înaintea ochi-

lor lui ctre carele ne este nou cu-

vântul.

14. Drept aceea, având Arhiereu

mare, carele au strbtut cerurile, pre

lisus Fiul lui Dumnezeu, s inem
mrturisirea.

15. C n'avem Arhiereu carele s
nu poat ptimi împreun cu ne-

putinele noastre, ci ispitit întru toate

dup asemnarea fr de pcat.
16. S ne apropiem dar cu în-

drzneal la scaunul darului lui, ca

4. Fac. 2, 2. 7. Ps. 94, 8-11.
8. E 17, 7; Num. 14, 22 sq; R doua Le-

ge 31, 7 10. Hpoc. 14, 13.

12. Ecl. 12. II; Ier 23, 29

14. Evr. 3, l; 6, 20; 7, 26; 8. 1; 9, 11.

15. Evr, 2, 17.

25. 1 Ioan 3, 21; Rom 3, 25.
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s lum mil i s ailm har spre
ajutor ia bun vreme.

CAP. 5.

Hristos este arhiereu venic, freot dup
rnduiala lui Melhisedec. Certarea ce-

lor ce au trebuin de începere.

Penfruc toi arhiereul din oameni
luându-se, pentru oameni se pu-

ne spre cele ce suni ctre Dumne-
zeu, ca s aduc daruri i jertfe

pentru pcate;
2. Care s poat primî dimpre-

un cu cei ce nu tiu i se rt-
cesc de vreme ce i el este cuprins
de neputin.

3. i pentru aceasta dator este

precum pentru norod, a i pen-
tru sine, s aduc pentru pcate.

4. i nimeni singur nu'i iâ lui
cinstea, ci cel chemat de Dumne-
zeu, ca i Aaron.

5. Aâ i Hristos nu singur pre
sine s'au proslvit a îi arhiereu, ci

cela ce au grit ctre dânsul: Fiul
meu eti tu, eu astzi te-am nscut.

6. Precum i într'alt loc zice: Tu
eti preot în veac dup rânduiala
lui Melhisedec.

7. Carele în zilele trupului su, ce-

reri i rugciuni ctre cela ce pu-
tea s'l mântuiasc pre dânsul din
moarte, cu strigare tare i cu la-

crmi aducând i fiind auzit pen-
tru buna sa cucernicie;

8. Mcar c era Fiu, s'au înv-
at ascultarea din cele ce au pti-
mit;

9. i fcându-se desvârit, s'au

fcut tuturor celor ce'l ascult pre
el pricin de mântuire venic.

10. Numit fiind de Dumnezeu ar-

hiereu dup rânduiala lui Meihise-

dec.

11. Despre carele mult esie nou
cuvântul, i cu anevoe tâlmcindu'l
a gri, de vreme ce neputincioi
v'ai fcut cu auzurile.

12. C datori fiind voi a fi înv-
tori pentru vreme, iar v lre-

buete s v învm pre voi care

sunt stihiile începturei cuvintelor

lui Dumnezeu; i v'ai fcut aceea
crora v trebuete lapte, iar nu
hran vârtoas.

5. 1. Evr. 8, 3; 9, 9. 2, Evr, 4.15.

4. E. 28, 1 5. Ps. 2, 7,

6. Evr. 7, 17; Ps. 109, 5. 8. Fii. 2, 8.

11. loan 16, 12. 12. i Coc. 3. 2; Gal 4, 5,
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13. C tot cel ce este prta lap-

telui, nu este tiutor de cuvântul
dreptei, cci prunc este.

14. Iar acelor desvârit este hra-

na cea vârtoas, cari prin multa o-

binuin au simirile învate spre
alegerea binelui i a rului.

CAP. 6.

îndemnare a nu se lepd de credin,
ci a fi statornici întru dânsa, dând ca

pild credina lui Avraam i jur-
mântul.

Pentru aceea lsând cuvântul în-

cepturei lui Hristos, s ne a-

ducem aminte spre svârire; nu
iar temelie a pocinei puind din

lucruri moarte i a credinei întru

Dumnezeu,
2. A învturei botezurilor i a

punerei mâinilor i a învierei mor-
ilor i a judeului celui venic.

3. i aceasta vom face, de va voi

Dumnezeu.
4. C, cu neputin este celor ce

s'au luminat odat i au gustat d-
rui cel ceresc i prtai s'au fcut
Duhului Sfânt.

5. i au gustat cuvântul cel bun
al lui Dumnezeu i puterile veacu-
lui celui viitor.

6. i au czut ca iar s se în-

noiasc spre pocin; a doua oar
rstignind lorui pre Fiul lui Dum-
nezeu i bafjocorindu'l.

7. C pmântul care bea ploaia

ceea ce se pogoar preste dânsul,

de multe ori i rodete iarb de
treab acelora de cari se i lucreaz,
primete blagoslovenie deia Dum-
nezeu;

8. Iar care aduce din sine spini

i ciulini, netrebnic este, i aproape
este de blestem, al crui sfâritul

este spre ardere.

9. Iar avem adeverire pentru voi

iubiilor, de cele mai bune i care

se in de mântuire, mcar de i aâ
grim.

10. C nu este nedrept Dumne-
zeu s uite lucrul vostru i oste-

neala dragostei, care ai artat spre

numele lui, cei ce ai slujit sfini-

lor i slujii.

13. Efcs. 4, 14.

Q. 3. Fapt. 18, 21; Iac. 4, 15,

4. Evr. 10, 26. 8. Is. 5, 6.

10. Mal. 3, 14; Mat. 10, 42; 1 Tcs. 3, 13.
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11. Iar poftim ca liecare din voi

aceasfa sârguin( sâ arate spre
adeverirea ndejdei pân în sfârit.

12. Ca s nu fii lenei, ci urm-
tori celor ce motenesc fgduin-
ele prin credin i prin îndelunga
rbdere.

13 C lui Avraam fgduindu-se
Dumnezeu, de vreme ce nu aveâ a
se jur pre nimeni altul mai mare,
s'a jurat asupra sa,

14. Zicând: cu adevrat blagoslo-
vind te voiu blagoslovi i înmulind
te voiu înmuli.

15. i aâ, îndelung rbdând, a
dobândit fgduina,

16. Penîruc oamenii pre cel mai
mare se jur t sfâritul a tot cu-

vântul lor cel de prigonire, spre a-

deverire, este jurmântul.
17. Pentru aceea vrând Dumne-

zeu s arate mai mult motenito-
rilor fgduinei neschimbarea sfa-

tului su, a pus la mijloc jurmântul;
18. Ca prin dou lucruri ce nu

se pot mufâ, întru care cu nepu-
tin este s min Dumnezeu, tare

mângâere s avem, cei ce am n-
zuit s inem ndejdea ce este pus
înainte:

19. Pre care ca o anghir o a-

vem a sufletului, tare i nemicat,
i care intr întru cele din luntru
catapeteazmei;

20. Unde înainte mergtor pentru
noi au intrat Iisus, dup rânduiala
lui Meihisedec arhiereu fiind fcut
în veac.

CAP. 7.

Meihisedec ckif al lui Hristos. Preo-

ia lui Aaron a încetat, iar a lui Hri-
stos rmâne în veci.

C Meihisedec acesta, împratul
Salimului, preotul lui Dumnezeu

celui preaînalf, care au întâmpinat
pre Avraam când s'a întors dela
tierea împrailor, i l-au blagos-
lovit pre el;

2. Cruia i zeciueal din toate
i-a împrit Avraam; întâi adec
tâlcuindu-se împratul dreplei, iar

apoi i împratul Salimului, care
este Împratul pcei;

11. Evr. 3, 14; Fii. 1, 6.

13. Fac. 22. 16. 16. E. 22, 11.

17. Fac. 22, 16. 18. Tit 1, 2.

20, Evr. 4 14.

7. 1- Fac. 14, 18.

6-7

3. Fr fat, fr mum, fr nu-
mr de neam, nici început zilelor,

nici sfârii, vieei având; ci ase-
mnat fiind Fiului lui Dumnezeu,
rmâne preot pururea.

4. Vedei dar cât este acesta, c-
ruia i zeciueal i-a dat patriarhul

Avraam din dobânzi.

5. i cei din fiii lui Levi, cari iau

preoia, porunc au s iâ zeciuial
dela norod dup lege, adec, dela

fraii lor, mcar c i aceia au ieit
din coapsele lui Avraam;

6. Iar cel ce nu se numr din

neamul lor, a luat zeciueal dela A-
vraam, i pre cel ce aveâ fgdu-
inele 1-a blagoslovit.

7. i fr de nici o împrotivire

cel mai mic de cel mai mare se
binecuvinfeaz.

8. i aici adec oameni muritori

iau zeciuele; iar acolo mrturisin-
du-se c este viu.

9. i ca s zic aâ, prin Avraam
i Levi, cel ce luâ zeciuial, zeciu-

ial a dat.

10. C înc în coapsele ffâne-
su erâ, când l-a întâmpinat pre

dânsul Meihisedec.

11. Deci de ar li fost svârirea
prin preoia Leviilor, (c norodul
supt aceea a luat legea), ce înc
mai erâ trebuin dup rândueala
lui Meihisedec s se ridice alt preot,

iar nu dup rândueala lui Aaron
s se zic?

12. C mutându-se preoia, de
nevoie se face i legei mutare.

13. C de carele se zic acestea,

acela din alt seminie se împrt-
ete, din care Jnimeni nu s'a a-

propiat de jertfelnic.

14. C artat este c din luda a

rsrit Domnul nostru; întru carele

seminie Moisî nimic n'a grit de
preoie,

15. i înc cu mult mai luminat

este; de vreme ce dup rânduiala

lui Meihisedec se ridic preot altul,

16. Carele nu dup legea poruncei
celei trupeti s'au fcut, ci dup pu-

terea vieei celei nestriccioase.
17. C se mrturisete: Tu eti

preot în veac dup rândueala lui

Meihisedec.
18. C schimbare se face porun-

4 Fac. 14, 20.

5. Num. 18, 21, sq. H doua Leg. 14, 28,

6 Fac. 14, 19. 11. Gal 2, 21.

14, Fac, 49, 10; Is, 11, 1. 17. Evr. 5, 6.
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cei, care a fost mai înainte pentru
neputina i nefolosul ei.

19. C nimic n'a svârit legea,

ci aducere este numai la mai bun
ndejde; prin care ne apropiem de
Dumnezeu.

20. i pre cât este (preot), nu
fr de jurmânt;

21. (C aceia fr de jurmânt
preoi se fceau; iar acesta cu ju-

rmânt prin cel ce au zis ctre dân-
sul: ]uratu-s'au Domnul i nu-i va
prea ru. Tu eti preot în veac
dup rândueala lui Melhisedec);

22. Pre atâta aezmântului de
lege celui mai bun s'au fcut che-
za Iisus.

23. i aceia adec mai muli se

îceau preoi, pentru c de moarte
erau oprii a tri;

24. Iar acesta, pentruc rmâne
în veac, are preoie venic.

25. Pentru aceea i a mântui
desvârit poate pre cei ce vin prin

el la Dumnezeu, pururea trind ca

s se roage pentru dânii.
26. Pentruc arhiereu ca acesta

se cuvineâ s fie nou, cuvios, fr
de rutate, fr de spurcciune, o-

sebil de cei pctoi, i mai înalt

decât cerurile fiind;

27. Carele n'are in toate zilele ne-

voe, ca ali arhierei. întâi pentru
ale sale pcate a aduce jertfe, apoi
pentru ale norodului; c aceasta o
a fcut odat pre sine aducându-se.

28. C legea pune pe oameni ar-

hierei cari au neputine; iar cuvân-
tul jurmântului, celui ce a fost în

urma legei, pre Fiul în veac des-
vârit.

CAP. 8.

Aezmântul nou covârete pre cel

vechiu în curie i sfinenie.

Iar cap preste cele ce se zic: Ar-

hiereu ca acesta avem, carele a

ezut deadreapta scaunului slavei

în ceruri;

2. Slujitor sfintelor i cortului ce-

lui adevrat, care l-a înfipt Dom-
nul, i nu omul.

3. C tot arhiereul pentru ca s
aduc daruri i jertfe se pune; pen-

21. Ps. 109, 4. 22. Evr. 8, 6; 12, 24.

25, loan 14, 6; 1 Ioan 2, 1.

27, Lev. 16, 3. 28. Evr. 5,1, sq,

&. 1. Evr. 4, 14.

3. Evr 5, l; Efes. 5, 2,

tru aceea trebuia s aib ceva i
acesta care s aduc.

4. C de ar fi fost pre pmânt,
nici ar fi fost preot, fiind preoii
cei ce aduc darurile dup lege;

5. Cari slujesc inchipuirei i um-
brei celor cereti, precum s'au zis

lui Moisî când vreâ s fac cortul
c, vezi, zice: s faci toate dup
chipul care i s'au artat ie în munte.

6. far acum mai osebit slujire a
dobândit, întru cât este i de ae-
zmânt de lege mai bun, mijloci-

tor, care spre mai bune fgduine
s'a aezat.

7. C de ar fi fost cel dintâi fr
de prihan, nu s'ar fi cutat loc
celui de al doilea.

8. C defimându'i pre dânii,
zice: iat, zile vor venî, zice Dom-
nul, i voiu svâri preste casa lut

Israil i preste casa lui luda ae-
zmânt de lege nou;

9. Nu dup aezmântul de lege
care l-am fcui prinilor lor, în
ziua când i-am apucat pre dânii
de mâna lor, ca s'i scot din p-
mântul Eghipefului; cci ei n'au r-
mas întru aezmântul de lege al

meu, i eu i-am prsit pre ei, zice

Domnul.
10. Cci acesta este aezmânt

de lege, care voiu pune casei lui

Israil dup zilele acelea, zice Dom-
nul; dând legile mele în cugetele
lor, i în inimele lor le voiu scrie

pre ele, i voiu fi lor Dumnezeu,
i ei vor fi mie norod;

11. i nu va mai înva fiecare

pre vecinul su, i fiecare pre fra-

tele su, zicând: cunoate pre.Dom-
nul, c toi m vor ti, dela cel mic
pân la cel mare al lor.

12. Cci milostiv voiu îi nedrep-
tilor lor, i pcatele lor, i fr-
delegile lor nu le voiu mat pomenî.

13. i zicând: nou, a învechit

pre cea dintâi; iar ce se înveche-
te i îmbtrânete aproape este de
peire.

5. Evr. 10. 1; Col. 2, 17; E. 25, 40; Fapt.
7, 44 6. Evr. 7. 22; 12. 24; 2 Cor. 3, 6.

<?. Ier. 31, 31, Zab. 8, 8. sq.
9 E, 10, 5. 10. Pild. 3, 3; Is. 54, 13.

12. ]er. 31, 34.
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CAP. 9.

Cortul mrturiei i jertfele Leviilor au
fost chip al preoiei lui Hnstos,

Aveâ drept aceea i cortul cel

dintâi îndreptri de slujb, i
sfinire lumeasc.

2. Pentruc cortul s'a fcut; cel

dintâi întru care era sfenicul i
masa i punerea înainte a pâinilor;

care se zice sfintele.

3. Iar dup a doua cafapefeazm,
cortul cel ce se chiemâ Sfintele sfin-

telor;

4. Care aveâ cdelni de aur, i
sicriul legei ferecat preste tot cu
aur, întru care er nstrapa cea de
aur care aveâ mana, i ioiagul

lui Aaron, ce odrslise, i tablele

legei;

5. Iar pre deasupra lui heruvimii
slavei cari umbriau altarul; pentru

cari nu este acum a gri pre am-
runtul.

6. i acestea fiind tocmite aa,
în cortul cel dinlâiu pururea intrau

preoii când fceau slujbele.

7. Iar în cel de al doilea, odat
în an singur arhiereul, nu fr de
sânge, care aducea pentru sine i
pentru netiinele norodului;

8. Aceasta însemnând Duhul cel

Sfânt, c înc nu erâ artat calea

sfinilor, fiindc înc stâ cortul cel

dintâiu.

9. Care erâ pild în vremea de
atunci, întru care daruri i jertfe

se aduc, cele ce nu puteau dup
tiin s fac desvârit pre cel

ce slujea.

10. Numai pentru mâncri i b-
uturi, i multe feluri de splri i
îndreptri ale trupului, erau puse
pân la vremea îndreptrei.

11. Iar Hristos venind arhiereu
buntilor celor viitoare, prin cor-

tul cel mai mare i mai desvârit,
nu de mân fcut, adic nu al a-

cestei zidiri.

12. Nici prin sânge de api i de
viei, ci prin sângele su au intrat

odat întru cele Sfinte, venic r-
scumprare aflând.

Q. 2 E. 25, 23, sq. 40, 5, sq.

3. E 26, 33. 5. Ezecb. 10, 4.

6. Num. 18. 3. 7. E, 30, 10; Lev. 16, 2.

8. Evr. 10, 19. 9, Evr. 5, l.

10. Lev. li, 2; H doua Lege 14, 3.

11 Evr. 3, 1; 4, 14; 6, 20; 7, 27 i 10, 1,

12. Fapt, 20, 28,

13. C de vreme ce sângele ta-

urilor i al apilor, i cenua de ju-

nice stropind pre cei spurcai, îi

sfinete spre cureniea trupului;

14. Cu câi mai vârtos sângele lui

Hristos, carele prin Duhul cel ve-

nic pre sine s'au adus fr de pri-

han lui Dumnezeu, va curî ti-

ina voastr de faptele cele moarte,
ca s slujii Dumnezeului celui viu?

15. i pentru aceasta este mijlo-

citor aezmântului de lege celui

nou, cafcându-se moartea spre r-
scumprarea grealelor ce erau în

aezmântul de lege cel dintâiu, s
iâ cei chemai fgduina mofeni-
rei celei venice.

16. C unde este diat, acolo tre-

bue s fie moarte celui ce face
diata.

17. C diata întru cei mori este

întrit; de vreme ce înc nici o
puiere nu are pân când este viu

cel ce face diala.

18. Pentru aceea nici cea dintâiu

fr de sânge nu s'a înnoit.

19. C dup ce s'a grit toat
porunca dup lege de ctre Moisi
la tot norodul, luând sângele cel de
viei i de api, cu ap i cu lân
roie i cu isop, i pre îns car-

tea i pre tot norodul a stropit,

20. Zicând: acesta este sângele
legei care au poruncit vou Dum-
nezeu.

21. Înc i pre cort i pre toate

vasele cele de slujb aijderea cu
sângele le-a stropit.

22. i mai toate cu sânge se cu-
râesc dup lege; i fr de vrsare
de sânge nu se face iertare.

23. Trebuia dar ca chipurile ce-

lor din ceruri cu acesiea s se cu-

reasc; iar singure cele cereti,

cu jertfe mai bune decât acestea

24.C nu în sfinte fcute de mâini
au intrat Hristos, care erau chipuri

celor adevrate; ci în singur cerul,

ca s se arle acum feei lui Dum-
nezeu pentru noi.

25. Nici ca de multe ori s se a-

duc pre sine, precum arhiereul

intr în cele sfinte în tot anul cu
sânge strein;

13, Lev. 16, 14; Num. 19, 9, sq.

14. 1 Tes. 1, 9; 1 Pete. 1, 19; I Ioan 1, 7j
Hpoc. 1, 5. 15. Evr. 12, 24; 1 Tim. 2, 5.

17. Gat. 3, 15. 19. E. 24, 5.

20. E. 24, 8. 21. Lev. 8, 15.

22. Lev. 17, 11; Efes. 1, 7
24. 1 Ioan 2, 1, 25. E. 30, 10.
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26. De vreme ce i s'ar îi czut
Iui de muîte ori sa plimeasc dela
întemeierea lumei; ci acum odat
îa sfâritul veacurilor spre surpa-
rea pcatului prin jertfa sa s'au a-

rtai.

27. i precum este rânduit oame-
nilor odat s moar, iar dup a-

ceea judecata;

28. Aâ i Hristos odat fiind jert-

fit ca s ridice pcatele multora; a

doua oar fr de pcat se va a-

rlâ celor ce îl ateapt pre ei spre
mântuire.

CAP. IO.
Jertfa Noului Testament terge toate

fcutele i covârete fr asemnare
pre cea a Vechiului Testament, care

nu le putea curai. îndemnare spre

fapte bune dela frica judecei ce va
s fie. începutul aduce sfârâit bun.

Penfruc legea având umbra bu-
' ntilor celor viitoare, iar nu în-

su chipul lucrurilor, cu aceleai
jertfe care în fiecare an aduc pu-

rurea, niciodat nu poate pre cei

ce vin s'i fac desvârii
2. De vreme ce ar ii încetat a se

aduce, pentruc n'ar mai avea nici

o tiin de pcate cei ce slujesc,

odat fiind curii.
3. Ci întru dânseie pomenire de

pcate în fiecare an se face.

4. C cu neputin este sânge de
fauri i de api s ridice pcatele.

5. Pentru aceea intrând în lume,
zice: jertfa i prinosul n'ai voit, iar

trupul mi-ai svârit;
6. Arderile de tot i pentru pcat

n'ai voit.

7. Atunci am zis: iaî viu (în ca-

pul crei scris este pentru mine),

ca s fac voea ta Dumnezeule.
8. Mai sus zicând; jertfa i prino-

sul i arderile de tot i pentru p-
cat n'ai voit, nici ai pofiit; care se

duc dup lege;

9. Atunci au zis: iat viu ca s
fac voea ta Dumnezeule. El ridic
pre cea dinlâiu, ca s pue pre cea
de a doua.

10. Intru care voie suntem sfinii

prin jertfirea trupului lui Iisus Hri-

stos odat.

26. i Cor. 10, 11; Gal. 4, 4; Evr. 9, 12.

27. Fac 3, 19. 28.- Evr. 10, 12.

IO- i- Col. 2, 17 3. Lev. 16, 21.

4. Ps 49, 14. 5. Ps. 39, 9, sq.
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11. Si tot preotul st în toate zi-

lele slujind i aceleai jertfe de
multe ori aducând, care niciodat
nu pot s cureasc pcatele;

12. Iar acesta o jertf aducând
pentru pcate pururea, au ezut dea-
dreapta lui Dumnezeu;

13. De aceea ateptând pân se
vor pune vrjmaii lui aternut pi-

cioarelor lui.

14. C cu o jertf au svârit pu-
rurea pre cei ce se sfinesc.

15. i ne mrturisete nou i
Duhul cel Sfânt, c dup ce au zis

mai înainte:

16. Acesta este aezmântul de
lege care voiu face cu dânii dup
zilele acelea, zice Domnul: dând le-

gile mele în inimeie lor, i în cu-
getele lor le voiu scrie pre ele.

17. Apoi zice: i pcatele ior i
frdelegile lor nu le voiu mai po-
meni.

18. Iar unde este iertare acestora,

nu mai este jertf pentru pcate.
19 Drept aceea frailor, având în-

drsneal a intrâ întru cele sfinte

prin sângele lui Iisus,

20. Pre cale nou i vie, care o au
înnoit nou, prin catapeteazm, a-

dic prin trupul su;
21. i având preot mare preste

casa lui Dumnezeu;
22. S ne apropiem cu adevrat

inim întru deplin credin, îiind

stropii Ia inimi de tiin rea, i
splai îa trup cu ap curat.

23. S inem mrturisirea ndej-
dei nesmintit; (penfruc credincios

este cel ce au fgduit);
24. i s cunoatem unul pre al-

tul spre îndemnarea dragostei i a

faptelor bune;
25. Neprsind adunarea noastr,

precum au unii obicei; ci îndem-
nând unul pre altul; i cu atâta mai
mult, cu cât vedei apropiindu-se
ziua.

26. C pcfuind noi de bunvoie
dup ce am luat cunotina adev-
rului, nu mai rmâne jertf pentru

pcate,
27. Ci o ateptare oarecare înfri-

coat a judecei i iuimea focu-

12. Evr. 7, 27; 9, 12; 12, 2, sq.

16. Evr. 8, 10; Ier. 31, 33; Rom. 11, 27.

17. Ier. 31, 34. 19. loan 14, 6;Efes. 3, 12,

20. Evr. 9, 8.

22. Evr. 4, 16. 24. Matcu 12, 31.

25. 1 Cor. 10, 11; Evr. 6, 4.

27. Sof. 1, 18.
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lui, care va s mnânce pre cei

protivnici.

28. Lepdând cinevâ legea lui

Moisi fr de mil prin doi sau trei

marlori moare;
29. Câi de mai amar munc, so-

coiiji, va luâ cel cea clcat pre Fiul

lui Dumnezeu, i a socotit a fi de
obte sângele legei, cu care s'a

sfinii i a ocrit Duhul darului?

30. C tim pre cel ce au zis: a

mea este rspltirea, eu voiu r-
splti, zice Domnul. i iar, Dom-
nul va judec pre norodul su.

31. Înfricoat lucru este a cdeâ
în mâinile Dumnezeului celui viu.

32. Iar aducei-v aminte de zilele

cele mai dinainte, întru care lumi-

nându-v, mult lupt de patimi aji

suferit,

33. Deoparte cu ocri i cu ne-

cazuri priveal fcându-v, iar de
alt parte, prtai fcându-v celor

ce vietuesc aa.
34. Pentruc a|i i ptimit împre-

un cu legturile mele i jefuirea

de averile voastre cu bucurie ai
primit, tiind c avei voi avuie în

ceruri mai bun i stttoare.
35. Nu lepdai dar îndrzneala

voastr, care are mare rspltire.
36. C avei trebuin de rbdare,

ca voea lui Dumnezeu fcând, s
luai fgduina.

37. C înc puin oarece cel ce

este s vie va veni, i nu va zbovi.
38. Iar dreptul din credin va fi

viu; i de se va îndoi cinevâ, nu va
binevoi sufletul meu întru dânsul.

39. Iar noi nu suntem ai îndoi-

rei spre pieire, ci ai credinei spre
câtigarea sufletului.

CAP. 11
Despre credin. înelesul ei i pilde,

Iar credina este adeverirea celor
ndjduite, dovedirea lucrurilor ce-

lor nevzute.
2. C întru aceasta sunt mrtu-

risii cei de demult.
3. Prin credin pricepem c s'au

întemeiat veacurile cu cuvântul Iui

28. Ioan 8, 17.

29. Evr. 2, 3; 1 Cor. 11, 29.
30. Rom, 12, 19. 32. Fii. 1, 29.
34. Mat, 6, 20. 35 Evr. 11, 26.
37. Hg 2, T, 1 Petru 1, 6.

38. Rom 1, 17.

11. 1. 1 Cor. 2, 9.

3. Evr. 1, 2; Ioan 1, 10.

10—11

Dumnezeu, de s'au fcut din cele

nevzute cele ce se vd.
4. Prin credin mai mult jertf

Avei decât Cain a adus lui Dumne-
zeu, pentru care a fost mrturisit
c a fost drept, mrturisind Dum-
nezeu de darurile lui, i printr'aceea

dup ce a murit, înc griete.
5. Prin credin Enoh s'a muta{

ca s nu vaz moarte, i nu s'a

aflat, pentruc l-au mutat pre el Dum-
nezeu; c mai înainte de mutarea
lui a fost mrturisit, c a bine pl-
cu lui Dumnezeu.

6. i fr de credin nu este cu
putin a bine plceâ lui Dumnezeu,
c lrebue cel ce se apropie la Dum-
nezeu s creaz cum c este, i ce-

lor ce'l caut pre dânsul este d-
ttor de plat.

7. Prin credin rspuns luând
Noe despre cele care înc nu erau
vzute, temându-se, a fcut corabie
spre mântuirea casei sale, prin care
a osândit lumea i dreptei cei du-

p credin s'a fcut motenitor.
8. Prin credin chemându-se A-

vraam, a ascultat de a ieit la lo-

cul care erâ s'l iâ spre motenire
i a ieit, netiind unde merge.

9; Prin credin a nemernicit în
pmântul fgduinei, ca într'un p-
mânt strein, în corturi locuind cu
Isaac i cu Iacov, cei dimpreun
motenitori ai aceleea fgduine.

10. C atept cetatea care are
temelii, al crei meter i lucrtor
este Dumnezeu.

11. Prin credin i îns Sarra
stearp fiind, putere spre zmislirea
smânei a luat, l afar de vremea
vârstei a nscut, de vreme ce a so-

cotit c este credincios cel ce au f-
gduit.

12. Pentru aceea i dintru unul
i acela înc fiind omorît, s'au n-
scut ca stelele cerului cu mulimea
i ca nisipul cel fr de numr de
pre lâng mare.

13. Dup credin au murit ace-

tia toi, neluând fgduinele, ci

de departe vzându-le i srutân-
du-lei mrturisind c streini i ne-

mernici sunt pre pmânt.

4, Fac. 4, 4; Mat. 23. 35.

5. Fac. 5, 24.

7. Fac. 6, 8; Rom. 4, 20; 3, 22,

8. Fac. 12, 1. 9- Fac. 14, 13.

11. Fac. 17, 19; Luc 1. 36
12. Fac 15, 5; 22, 17; Rom 4. 19.

13. Fac. 23, 4.
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14. C cei ce griesc unele ca a-
j

cestea, arat c patrie caut.
15. i de i-ar îi adus aminte de

aceea dintru care au ieit, ar îi a-

vut vr^me a se întoarce.

16. Iar acum de cea mai bun
doresc, adec de cea cereasc, pen-
tru aceea nu se ruineaz de dân-
ii Dumnezeu a se numi Dumnezeu!
lor, c le-au gtit lor cetate.

17. Prin credinj a adusAvraam
pre Isaac când a fost ispitit i pre

cel unul nscut îl aduceâ jertf, cel

ce luase fgduinele.
18y Ctre care s'au zis: c întru

Isaac se va numî {ie smân.
19. Socotind c i din mori a'l

înviâ puternic este Dumnezeu, drept
aceea pre acela i întru pild 1-a

luat.

20. Prin credin{ pentru cele vii-

toare a binecuvântat Isaac pre la-

cov i pre Isav.

21. Prin credin lacov murind,
pre fiecare din fiii lui Iosif a bine-

cuvântat, i s'a închinat pre vârful

toiagului lui.

22. Prin credinj Iosif, murind, a

fcut pomenire pentru ieirea iii lor

lui Israii, i pentru oasele sale a

poruncit.

23. Prin credinj Moisi când s'a

nscut, trei luni â fost ascuns de
prinii si, cci l-au vzut prunc
irumos i nu s'au temut de porunca
împratului.

24. Prin credinj Moisi, mare f-
cându-se, s'a lepdat a se numi îe-

.cior îetei lui Faraon;
25. Mai bine alegând a ptimi cu

norodul lui Dumnezeu, decât a a-

veâ dulceaa pcatului cea trec-
toare;

26. Mai mare bog{ie socotind a

fi ocara lui Hrislos decât vistieriile

Eghipetului, c se uit la rspltire.
27. Prin credin a lsat Eghipe-

tul, netemându-se de urgia împra-
tului, c pre cel nevzut ca i cum
l-ar fi vzut îl atept.

28. Prin credinj a fcut patele,
i vrsarea sângelui, ca nu cel ce

16. E. 3. 6! Mat. 22, 32. 17. Fac. 22, 10.

18. Fac. 2t, 12; Rom. 9, 7.

19' Rom. 4, 17, 20. Fac. 27, 27 sq.
21. Fac. 48, 15 sq. 47, 31. 22. Fac. 50, 24.

23.Es 2, 2; Fapt. 5, 20. 24. E. 2, 11.

25. Ps; 83, 11.

26. Mat 6, 19; Evr. 10, 35.

27. E. 12, 41; Fapt. 7, 29.

28. E. 12, 11 sq.
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pierdea pre cei întâiu nscuji s se
ating de dânii,

29. Prin credin au trecut marea
Roie ca pre uscat, a crei ispitire

luând Eghiplenii s'au înnecal.
30. Prin credin zidurile leriho-

nului au czut, cu încunjurarea în
apte zile.

31. Prin credinj Raav curva n'a
pierit împreun cu cei neasculttori,
primind iscoadele cu pace.

32. i înc ce voiu mai zice?C
nu'mi ajunge vremea a spune de
Ghedeon i de Varac i de Sam-
son i de Ieftae i de David i de
Samiiel i de proroci,

33. Cari prin credinj au biruit

împr}ii, au lucrat dreptate, au do-
bândit fgduinjele, au astupat gu-
rile leilor,

34. Au stins puterea focului, au
scpat de ascuitul sbiei, s'au în-

trit din slbiciune, s'au fcut tari

în rsboaie, au întors taberile vrj-
mailor fn fug.

35. Au luat femeile dintru înviere

pre morii lor i unii s'au omorît
neprimind slobozirea; ca s dobân-
deasc mai bun înviere.

36. Iar alii de batjocori i de b-
ti au luat ispitire, înc i de le-

gturi i de temnie.
37. S au ucis cu pietre, s'au he-

restruit, ispitii au fost, cu ucidere
de sabie au murit; în cojoace au
umblat i în piei de capre; lipsii

fiind, necjii, de ru suprai;
38. (Crora nu erâ lumea vred-

nic), în pustii rtcind i în muni
i în peteri i în crpturile p-
mântului.

39. i acetia foi mrturisii fi-

ind prin credin, n'au luat fg-
duina;

40. Dumnezeu ceva mai bun pen-
tru noi mai 'nainte vzând, ca s
nu iâ fr de noi svârirea.

CAP. 12-

Îndemnare la rbdare i cuvioie.

Drept aceea i noi având atâta

nor de mrturii pus împrejurul

29. E 14, 22. 30. Isus Navi 6, 20.

31. Îs. Navi 2, ÎS, 6, 17; Iac. 2, 25.

32. Jud. 6, 11 ; 4, 6; 15, 20; 11, 6, 9; 2Imp.
2, 4; 1 Imp. 7, 15. 33- 2 Imp. 8, 1.

36, Fac. 39, 20; Ier. 20, 2.

37. 3 Imp. 21, 13; Fapt. 7, 58.

40. Evc. 7, 22,

12. 1> Rom. 6, 4; 1 Cor. 9, 24; Evr 10, 38.
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nostru, lepdând toat sarcina i
pcatul cel ce lesne înconjur, prin

rbdare s alergm în lupta Care
este pus înaintea noastr,

2. Cutând la lisus începtorul
i plinitorul credinei, carele în locul

bucuriei ce erâ pus înaintea lui,

au rbdat crucea de ocar nebgând
seam i deadreapta scaunului lui

Dumnezeu au ezut.
3. C socotii de cel ce au rbdat

dela pctoi asupra sa împrofivire
ca aceea, ca s nu v ostenii sl-
bind cu sufletele voastre.

4. C înc nu aii sttut pân Ia

sânge, împrotiva pcatului luptân-
du-v.

5. i ai uitat mângâerea care vou
ca unor fii v grete: -fiul meu nu
defima certarea Domnului, nici sî-
bî mustrându-te de dânsul;

6. C pre care iubete Domnul,
îl ceart, i bate pre fot fiul pre
care primete.

7. De veji suferi certarea, ca unor
fii vou se va afiâ Dumnezeu; cci
care fiu este pre care nu'l ceart
tatl?
8 Iar de suntei fr de certare,

creea s'au fcut prtai toi, iat
dar c suntei feciori din curvie, iar

nu fii.

9. Apoi pre prinii trupului no-
stru i-am avut pedepsitori i îi cin-

steam pre dânii; au nu ne vom
plec cu mult mai vârtos Tatlui
duhurilor, i s fim vii?

10. C aceia întru puine zile pre-
cum le plccâ lor, ne pedepseau
pre noi; iar acesta spre folos, ca
s ne împrtim sfinire! lui,

11. Toat certarea în vremea cea
de fa se pare c nu este de bu-
curie, ci de mâhnire; iar mai pre
urm road de pace a dreptei d
celor pedepsii printr'însa.

12. Pentru aceea mâinile cele sl-
bite, i genunchele ceie slbnoage
vi le îndreptai.

13. i crri drepte facei picioa-

relor voastre, ca nu ce este chiop
s rtceasc; ci mai vârtos s se
vindece.

14. Pacea s urmai cu toii i

2. Is. 53, 4. 3. Lucâ 2, 34.

5. Iov 5, 17; Pilde 3, 11, sq.
6. Hpoc. 3, 19. 8. Ps, 72, 14.
13. Ps. 72, 2.

14. Rom. 12, 18; 2Tim. 2, 22.

sfinenia, fr de care nimeni nu
va vedeâ pre Domnul.

15. Socotind ca nimeni s nu se
lipseasc de darul lui Dumnezeu;
ca nu vreo rdcin a amrciunei
odrslind în sus s fac sminteal,
i prin aceea s se spurce muli;

16. S nu fie cineva curvar sau
spurcat ca Isav, care pentru o mân-
care i-a vândut naterea sa cea
dintâiu.

17. C tii i dup aceea vrând
s moteheisc binecuvântarea, a

fost neprimit; de vreme ce loc de
pocin n'a aflat, mcar c i cu
lacrmi o cut pre ea.

18. Penfruc nu v'ai apropiat de
muntele ce se puteâ pipî, i de fo-

cul ce ardeâ, i de nor i de cea
i de vifor,

19. i de viersul trâmbiei i de
glasul cuvintelor, care cei ce l-au

auzit s'au rugat ca s nu li se mai
adauge lor cuvânt;

20. (C nu puteau suferi ceea ce

li se ziceâ; i mcar hiar de s'ar

atinge de munte, cu pietre se va
omorî, sau cu sgeata se va sgeta;

21. i aa înfricoat lucru erâ cel*

ce se vedeâ, c Moisî a zis: spi-
rnântatu-rh'am i m cutremur).

22. Ci v'ai apropiat de muntele
Sionului i de cetatea Dumnezeu-
lui celui viu, Ierusalimul cel ceresc,

i de zeci de mii de îngeri,

23. i de adunarea celor întâiu

nscui cari sunt scrii în ceruri,

i de judectorul tuturor Dumne-
zeu i de duhurile drepilor celor

desvârit, -

24. i de lisus mijlocitorul ae-
zmântului de lege celui nou, i de
sângele stropirei, care grete mai
bine decât al tui Avei.

25. Vedei s nu" v lepdai de
cel ce grete. C de 'n'au scpat?
aceia lepdându-se de cel ce gria
pre pmânt, cu mult mai vârtos

noi întorcându-ne dela cel ce gr-
ete din cer.

26. Al crui glas atunci, a cutre-

murat pmântul; iar acum a fg-
duit, zicând: înc odat eu voiu cl-
ti nu numai pmântul, ci i cerul.

15. B. doua Lege 29, 18. 16. Fac. 25, 33,

17. Fac. 27, 34. 18. E. 19, 12.
~

22. Ps.'67, 17; Is. 2, 2; Fi doua Lege 33, 2,

23. Es 4, 22; Lucâ 10, 20.

24. Evr. 8, 6; 9 15; 1 Tim. 2, 5; Fac. 4, 10r
25. Evr. 2, 1, sq.; 3, 17; 10, 28.

26. Hg. 2, 7.
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27. Iar aceea ce. zice: înc odat,
arat schimbarea celor ce se cl-
tesc ca a unor lucruri fcute, ca
s râmâe cele ce nu se cltesc.

28. Drept aceea împrie nemi-
cat luând, s avem mulumire,
prin care s slujim lui Dumnezeu
întru bun plcere, cu bun cucer-

nicie i cu siial;

29. C Dumnezeul nostru este foc

mistuitor.

CAP. 13.

îndemnare la vieaa cretineasc i
credin curat.

Iubirea de frai s rmâc.
2. Iubirea de sireini s nu o ui-

tai; c prin aceasta oarecari ne-

tiind au primit oaspei pre îngeri.

3. Aducei-v aminte de cei legai,

ca i cum ai îi legai cu dânii; de
cei necjii, ca i cum i voi îni-v
ai îi în trup.

4. Cinstit esie nunta întru toate,

i patul nespurcat; iar pre curvari

i pre preacurvari va judec Dum-
nezeu.

5. S v fie obiceiurile fr iu-

bire de argint; îndesfulându-v cu
cele ce avei; c însu au zis: nu
te voiu prsi, nici te voiu lsa.

6. Pentru aceea îndrsnind noi

zicem: Domnul este mie ajutor,

i nu m voiu teme ce'mi va face

mie omul.
7. Aducei-v aminte de mai ma-

rii votri, cari v'au grit vou cu-

vântul lui Dumnezeu; la a cror s-
vârire a vieei privind, s le ur-

mai credina.
8. lisus nristos ieri i astzi a-

cela, i în veci.

9. La învturi streine i de multe
feluri s nu v mutai. C bine este

cu darul s se întreasc inima;
iar nu cu mâncrile, dintru care nu
s'au folosit cei ce au umblat întru

dânsele.

28. Is. 9, 7; Dan. 2, 44; Fii. 2, 12.

29. R 2 Lege 4, 24.

13. 1. Rom. 12, 10! Efes. 4, 3; 1 Tes, 4, 9.

2. Is. 58, 7; 1 Petr. 4, 9; Fac. 18, 3; 19, 2, 3.

3. Mat. 25, 36.

4. 1 Cor*6, 9; Gal. 5, 19; Efes, 5, 5.

5. Is. Nav. 1, 5. 6. Ps. 117, 6.

7. 1 Cor. 4, 16.

8. l Cor. 3, 11; fipoc. l, 8, 17.

9. Ier. 29, 8; Mat 24, 4; Pilde 16, 2; Rom.
14, 17.

10. Avem altar, dintru care a mân-
câ n'au volnicie cei ce slujesc cor-

tului.

11. Pentruc ale cror dobitoace
sângele se bag înluntru în cele

sfinte pentru pcate, de arhiereul,

ale acelora trupurile se ard afar de
tabr.

12. Pentru aceea i îisus, ca s
sfineasc pre norod cu sângele su,
afar de poart au ptimit.

13. Deci dar s ieim îa dânsul
afar de tabr, ocara lui purtând.

14. C nu avem aici cetate st-
ttoare, ci pre aceea ce va s fie

cutm.
15. Prinfr'însul dar s aducem

jertf de laud pururea lui Dumne-
zeu, adic road buzelor ce se mr-
turisesc numelui lui.

16. i facerea de bine i împr-
tirea s nu uitai; c cu jertfe ca
acestea se îmblânzete Dumnezeu.

17. Ascultai pre învtorii vo-
tri, i v supunei lor; c ei prive-

ghiaz pentru sufletele voastre, ca
cei ce vor s dea seam, ca, cu bu-
curie aceasta s fac, iar nu sus-
pinând; c aceasta nu v este vou
de folos.

18. Rugai-v pentru noi; c n-
djduim c bun tiin avem, în-

tru toate bine vrând a vieui.

19. i mai mult v rog s facei
aceasta, ca fr de zbav s m
întorc la voi.

20. Iar Dumnezeul pcei, cel ce
au sculat din mori pre Domnul no-
stru lisus, pre Pstorul oilor cel

mare, prin sângele legei cei venice,
21. S v fac pre voi desvâr-

it întru tot lucrul bun, ca s facei
voea lui, fcând întru voi ce este

plcut înaintea lui prin lisus Hri-

stos; cruia este slava în vecii ve-

cilor, Amin.
22. i v rog pre voi frailor, pri-

mii cuvântul mângâerei; c pre
scurt am scris vou.

23. S tii c fratele Timotei este

slobod; cu care de va veni mai cu-

rând, voiu vedeâ pre voi.

11. Lev. 16, 27; E. 29, 14; Num. 19, 2.

12. Marc. 12, 8; Ioan 19, 17.

13. Evr. 11, 26; 1 Petr. 4, 14.

14. Ps. 38, 17.

15. Lev. 7, 12; Ps. 49, 14; Os. 14, 3.

16. Fii 4, 18 17. Fii. 2,29,1 Tes. 5, 12î
Ezec. 3, 18; 2 Cor. 1, 2.

20. Js. 40, 11; Ezec. 34, 23; Ioan 10, 12; 1

Petr. 2, 25. 21. 2 Cor. 3, 5; Efes, 2, 10.
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24. Spunei închinciune tuturor

mai marilor votri i tuturor sfin-

ilor. Inchin-se vou cei ce sunt

din Italia.

25. Harul cu voi toi, Amin.

Ctre Evrei s'a scris deta Italia prin TV
motei.

25. 2 Titn. 4, 22; Tit. 3, 15.

EPISTOLIA SOBORNICEASC

A

SFÂNTULUI APOSTOL IACOV

CAP. 1
Folosul ispitelor. A cere dela Dumne-
zeu înelepciune cu credin. Ispitele

spre rele nu sunt dela Dumnezeu. Sfa-
turi împrotiva mâniei. învturi de-

spre adevrata slujire de Dumnezeu.

acov, sluga lui Dumnezeu i
a Domnului lisus Hrisfos,

\
celor dousprezece seminii
•care sunt întru risipire, s

se bucure.
2. Toat bucuriea s socotii, fra-

ii mei, când în multe feluri de is-

pite cdei;
3. tiind c lmurirea credinei

voastre lucreaz rbdare.
4. Iar rbdarea lucru desvârit
s aib, ca s fii desvârit i în-

tregi, i întru nimic lipsii.

5. Iar de este cinevâ dintru voi
lipsit de înelepciune, s cear de
la Dumnezeu, carele d tuturor din

destul, l nu înfrunleaz; i i se
va dâ lui.

6. Iar s cear cu credin, ni-

mic îndoindu-se. Pentruc cel ce
se îndoete, asemenea este cu valul

mrei care de vânturi se arunc i
se învluete.

7. Ca s nu gândeasc omul a-

cela c va lu cevâ dela Domnul.
8. Brbatul îndoit la suflet, ne-

statornic este întru toate cile sale.

9. Iar laude-se fratele cel smerit
întru înlimea sa,

10. i cel bogat întru smerenia

1. 2. 1 Petr. 1, 6; Rom, 5, 3, sq
;
Fapt.

5, 41. 5. Pild. 2, 3; Marc. II, 24.

6. Mat. 7, 7; 21, 22. 8. Iacov 4, 8.

10. 1 Petr. i, 24; Is. 40, 7.

sa; cci ca floarea ierbei va frece.

11. C a rsrit soarele cu z-
duful, i a uscat iarba, i floarea
ei a czut, i frumuseea feei ei a
pierit; aâ i bogatul întru umble-
tele sale se va veteji.

12. Fericit brbatul care rabd
ispita; cci lmurit fcându se, va
luâ cununa vieei, care o au fg-
duit Dumnezeu celor ce îl iubesc
pre el.

13. Nimeni ispitindu-se s zic,
c dela Dumnezeu se ispitete; c
Dumnezeu este neispitit de rele, t
el pre nimeni nu ispitete;

14. Ci fiecare se ispitete de a sa
poft fiind tras, i amgit.

15. Dup aceea, pofta zmislind,
nate pcat; iar pcatul sâvârin-
du-se, nate moarte.

16. Nu v înelai, fraii mei cei

iubii.

17. Toat darea cea bun i tot

darul desvârit de sus este, pogo-
rându-se dela Printele luminilor,

la care nu este schimbare sau um-
br de mutare.

18. El voind ne-au nscut pre noi

cu cuvântul adevrului, ca s fim
noi o începtur oarecare a zidiri-

lor lui.

19. Drept aceea, fraii mei cei iu-

bii, s fie tot omul grabnic spre a
auzi, i zbavnic spre a gri, z-
bavnic spre mânie;

20. C mânia omului nu lucreaz
dreptatea lui Dumnezeu.

12. Iacov 5. 11; 2 Tim. 4, 8; fipoc 3. 19>.

13, 1 Cor 10, 13. 15 Rom. 6, 23
17. Mal. 3, 6,

13. loan 1, 13; 1 Pert, 1, 23; Rom. 9, 15.

19. Eccl. 7, :o.
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21. Pentru aceea lepdând toat
spurcciunea i prisosina rutei,
întru blândee primii cuvântul cel

înluntru sdit, care poate s mân-
tuiasc sufletele voastre.

22. i fii fctori cuvântului, iar

nu numai asculttori, amgindu-v
îni-v pre voi.

23. Pentruc de este cinevâ a-

sculttor cuvântului, i nu fctor,
unui ca acesta asemenea esfe cu
omul care îi caut faa sa trupea-
sc în oglind.

24. Pentruc s'a cutat pre sine,

i s'a dus, i îndat i-a uitat în

ce chip erâ.

25. Iar cel ce privete în legea
cea desvârit a slobozeniei, i
rmâne într'însa, acesta nu ascul-

ttor cu uitare fcându-se, ci fc-
tor lucrului, acesta fericit va fi în-

tru fapta sa.

26. De se pare cuivâ între voi c
este binecredincios, i nu îi în-

frâneaz limba sa, ci îi înal i-

nima sa, acestuia în zadarnic esie

bunacredin.
27. Bunacredin cea curat i

nespurcat înaintea lui Dumnezeu
i Tatlui aceasta este: a cercet
pre cei sirimani i pre vduve în-

tru necazurile lor, i a se pzi pre
sine nespurcat de ctre lume.

CAP. 2
Îndemnri a se feri de alegerea fee-
lor', a nu trece cu vederea nici o po-
runc din lege; a face milostenie. Cre-

dina s fie unit cu faftele.

Fraii mei, nu întru alegerea fe-

elor s avei credina Domnu-
lui nostru lisus Hrisfos al slavei.

2. C de va intrâ întru adunarea
voastr vre un om având inel de
aur, cu hain luminoas, i va in-

tra i vre un srac cu hain proa-
st;

3. i vei cut la cel ce poart
haina cea luminoas, i vei zice

lui: tu ezi aici bine; i sracului
vei zice: tu sli acolo, sau ezi
aici supt aternutul picioarelor mele.

4. i nu v'ai luat aminte întru

voi, i v'ai fcut judectori de gân-
duri rele?

21. Rom. 13, 12; Col. 3, 8; 1 Cor. 3, 6.

22. Mat. 7, 2i; Rom ?., 13.

23. Luc 6, 49, 25. lacov 2. 12; Ioan 13,

17. 26. Ps. 33, 12

5. Ascultai, fraii mei cei iubii,

au nu Dumnezeu au ales pre s-
racii lumei acesteia, bogai în cre-

din, i motenitori împriei care

o au fgduit celor ce îl iubesc pre el?

6. Iar voi ai necinstii pre cel s-
rac. Au nu bogaii v asupresc pre
voi, i aceia v trag pre voi la ju-

deci?
7. Au nu ei hulesc numele cel

bun care s'a chemat preste voi?
8. Ins de împlinii legea cea îm-

prteasc dup scriptur, s iu-

beti pre aproapele tu ca însui
pre tine, bine facei;

9. Iar de v uitai în îa, pcat fa-

cei, mustrându-v de lege ca nite
clctori de lege.

10. C oricine va pzî toat le-

gea i va greî înfr'una, s'a fcut
tuluror vinovat.

11. C cel ce au zis: s nu cur-

veti, au zis i: s nu ucizi. i de nu
curveti, dar ucizi, te-ai fcut cl-
ctor legei.

12. Aâ s grii, i aa s fa-

cei, ca i cum prin legea slobozeniei

avei s v judecai.

13. C judecat fr de mil este

celuia ce nu face mil; i selaud&
mila asupra judecei.

14. Ce folos este fraii mei, de ar
zice cinevâ c are credin, iar fapt^

nu are? Au poate credina s'l mân-
tuiasc pre dânsul?

15. C de va fi fratele sau sora

goli i lipsii de hrana cea de toate

zilele,

16. i va zice lor cinevâ dintru

voi: mergei cu pace, înclzii-v i
v sturai; i nu le-ar dâ lor cele

de treab trupului, ce folos ar îi?

17. Aâ i credina, dac nu are

fapte, moart este singur.
18. Ci va zice cinevâ: tu ai cre-

din, iar eu am fapte; arat'mi
ciedina ta din faptele tale, i eu

îi voi art ie din faptele mele
credina mea.

19. Tu crezi c Dumnezeu unul

esle, bine faci; i dracii cred i se

cutremur.
20. Voeti dar s înelegi, o o-

2. 5. 1 Cor 1, 26, sg ; E 20, 6
8. Mat, 22, 38; Marc. 12. 31.

9. Lev 19, 15; H doua Leg. 1, 17.

10. B doua Leg. 27, 26; Mat. 5, 19,

11. Es. 20, 13 13. Mat. 5. 7.

14 Mat. 7, 26. 15. Luc. 3, 11.

17. v 26. 18. Mat, 7, 20. Gal, 5, 6.

19. 1 Cor. 8, 4.
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muie deerte, c' credina fr de
fapte moart este?

21. Avraam printele nostru, au
nu din fapte s'a îndreptat, suind
pre Isaac fiul su pre jertfelnic?

22. Vezi c credina lucrâ dim-
preun cu faptele lui i din fapte

s'a împlinii credina?
23. i s'a împlinit scriptura care

zice: i a crezul Avraam lui Dum-
nezeu i i s'a socotit lui întru drep-
tate, i prieten al lui Dumnezeu s'a

chemat
24. Vedei dar c din fapte se în-

drepteaz omul, iar nu numai din
credin.

25. Aijderea înc i Faav curva,

au nu din fapte s'a îndreptai pri-

mind pre vestitori, i pre alt cale

scoându'i?
26. C precum trupul fr de duh

mort esfe, aâ i credina fr de
fapte moart este.

CAP- 3-

Sftuire despre înfrânarea limbei. în-

elepciunea dumnezeeasc.

Nu fii muli dascli, fraii mei,
tiind c mai mare judecat vom

s lum.
2. C multe greim toi. De nu

greete cinevâ în cuvânt, acesta
este brbat desvârit, puternic a'i
înfrânâ i fot trupul.

3. C iat, i cailor frâeîe în guri

ie punem, ca s se supue ei nou;
i fot trupul lor îl întoarcem.

4. lat i corbiile, mari fiind i
de iui vânturi împingându-se, se
întorc de prea mic cârm, înco-
tro voete pornirea cârmaciului.

5. Aâ i limba mic mdular esfe
i mari -se laud, lat, puin foc i
cât de mare materie aprindel

6. i limba este foc, lumea ne-

drepti, aâ limba esfe aezat
întru mdulrile noastre, care spur-
c tot trupul i aprinde roata firei;

i se aprinde de gheena.
7. C toat firea i a hiarelor i

a pasrilor, i a celor ce se târsc,
i a petilor, se domolete, i s'a

domolit de firea omeneasc.

21. Fac 22, 9; Evc 11, 17.

23. Fac. 15, 6; Rom. 4, 3; Gal 3, 6.

24. Rom. 3. 28. 25, Îs. Nav.
2. 1, 15; 6, 17; Evr. II, 31.

3- 3. Ps. 31, 10. 5. Ps. 11, 4.

6. Mat. 15. 11,

Q. î?r limba nimeni din oameni
nu poate s o domoleasc; neîn-

frânat rutate, plin de otrav a-

ductoare de moarte.

9. Cu dânsa binecuvântm pre
Dumnezeu i Tatl; i cu dânsa
blestemm pre oameni, cari sunt
fcui dup asemnarea lui Dum-
nezeu.

1 ). Dintru aceea gur iese bine
cuvântarea i blestemul. Nu trebue,

fraii mei, acestea aâ s fie.

11. Au doar isvorul dintru ace-

ia vân isvorte dulce i amar?
12. Au doar poate, fraii mei,

smochinul s fac msline? Sau
via viei, smochine? Aâ nici un
isvor poate a face ap srat t
dulce.

13. Cine este înelept i bine tiu*
for între voi? S'i arate din vieaa
cea bun faptele sale întru blânde-
ele înelepciunei.

14. Iar de avei râvnire amar t
prigonire înlru inimele voastre, nu
v ludai, nici minii împrotiva
adevrului.

15. Nu este înelepciunea acea-
sta de sus pogorându-se, ci este p-
mânteasc, suîieteasc, drceasc.

16. Penlruc unde esfe râvnire i
prigonire, acolo este neaezare i
fot lucrul ru

17. Iar înelepciunea cea de sus
întâi este curat, apoi fctoare de
pace, blând, plecat, plin de mil
i de roduri bune, fr de jude-

cat, i nefarnic.
18. far road drepfei cu pace

se seamn celor ce fac pace.

CAP. A.
A fugi de pofte dearte. A ne poci , A
nu judec pe aproapele. Dumnezeu, este

cel ce îndreapt paii notri.

De unde sunt rsboaie i sîezi în-

tre voi? Au nu de aici, din des-
merdrile voastre care se otesc
înlru mdulrile voastre?

2. Poftii i nu avei; ucidei i
pismuii, i nu putei dobândî; v
sfdii i facei rsboaie, i nu a-

vei, penfruc nu cerei.

3. Cerei i nu luai, pentruc ru

8. Ps. 139, 3. 9. Fac. 1, 27.

13. Efes. 5, 15. 14. Efcs 4, 31.

15. lacov 1, 17. 18. Is. 32, 17.

4. Z. l Petr. 2, 11; Rom. 7. 23.

2. Mat. 7, 7.
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cerei, ca întru desmerdrile voa-
stre s cheltuii.

4. Preacurvarilor i preacurvelor,
au nu tii c dragostea lumei a-

cesfeia vrajb este ctre Dumne-
zeu? Deci oricare va vrea s fie

prieten lumei, vrjma lui Dumne-
zeu se îace.

5. Au vi se pare c în deert
scriptura grete: spre zavistie pof-

tete duhul care Icuete întru noi?
6. Ci mai mare dar d. Pentru a-

ceea zice: Domnul celor mândri le

st împrotiv, iar celor smerii le

d har.
'

7. Supunei v, drept aceea, lui

Dumnezeu. Stai împrotiv diavo-
lului, i va fugi dela voi.

8. Apropiai-v de Dumnezeu, i
se va apropiâ de voi. Curii-v
mâinile, pctoilor; i v curii
inimile voastre cei îndoii la suflet.

9. Ptimii i lcrmai i plân-
gei, râsul vostru spre plâns s se
întoarc, i bucuriea întru tânguire.

10. Smerii-v înaintea lui Dum-
nezeu, i v va înl pre voi.

îl. Nu grii de ru unul pre al-

tul, frailor. C cela ce grete de
Tu pre fratele su, i judec pre
fratele su, grete de ru legea,

i judec legea; iar dac judeci le-

gea, nu eii fctor legei, ci jude-

ctor.
12. Unul este puitorul legei i

judectorul carele poate s mântuia-
sc i s piarz; iar tu cine eti
care judeci pre altul?

Î3. Venii acum. cei ce zicei:
astzi sau mâine vom merge întru

acea cetate, i vom face acolo un
an i vom negutori i vom do-
bândi;

14. Cari nu tii ce se va întâm-
pla mâine. C ce este vieaa voa-
str? C abur este care întru pu-
in se arat, i dup aceea piere.

15. In loc de a zice voi: de va
vrea Domnul, i vom fi vii, vom
face aceasta sau aceea.

16. Iar acum v ludai întru tru-

fiile voastre; toat lauda de acest
fel, rea este.

4. Rom. 8, 7. 5. Gal. 5, 17.

6. Iov. 22, 29; Pild. 3, 34; l Petr. 5, 5;

Mat 23, 12. 7. Efcs. 6, 12; 1 Petr. 5, 6, sq.
8 Zab. 1, 3; Is 1, 15
ll Ps. 14. 3; 1 Petr. 2, 1.

12, Mat 7, î; Rom. 2,-1; 14, 4.

11. Pild 27,-1- 14. Luc. 12, 20.

15, Fapt. 18, 21. 16. 1 Cor. 5, 6.

17. Diept aceea, celui ce tie a
face bine, i nu'l face, pcat este

lui.

CAP. 5.

Nestatornicia bogiei. Sftuiri spre
îndelung rbdare i rugciune.

Venii acum, bogailor, plângei
i v tânguii de necazurile ce

vor s fie asupra voastr.
2. Bogia voastr a putrezit, i

hainele voastre le-au mâncat mo-
liile.

3. Aurul vostru i argintul au ru-

ginit; i rugina lor va fi mrturie
asupra voastr, i va mânca tru-

purile voastre ca focul. Ai strâns
comoar la zilele ceîe de apoi.

4. îaf plata lucrtorilor celor ce
au secerat arinele voastre, care o
oprii voi, strig; i strigrile sece-
rtoriîor în urechile Domnului Sa-
vaot au intrat.

5. Desîtatu-v'ai pre pmânt, i
v'ai desmierdat; hrnit-ai inimele

voastre, ca în ziua junghierei.

6. Osândit-ai, omorâf-ai pre cel

drept; nu s'a pus împrotiv voastr.
7. Drept aceea, fii îndelung rb-

dtori, fraii rm?i, pân la venirea
Domnului, lat, plugarul ateapt
road cea scump a pmântului,
îndelung rbdând pentru dânsa,
pân ceiâ ploaie timpurie i târzie.

8. Deci îndelung rbdai i voi,

întrii-v inimele voastre; c ve-

nirea Domnului s'a apropiat.

9. Nu oftai unul asupra altuia,

frailor, ca s nu v osândii; iat,
judectorul înaintea uelor st.

10. Luai pild de patim rea, fraii

mei, i de îndelung rbdare, pre
prorocii cari au grit în numele
Domnului.

11. Iat, fericim pre cei ce au
rbdat. Rbdarea lui Iov ai auzit,

i sfâritul Domnului ai vzut; cci
mult milostiv este Domnul i îndurat.

12. Iar mai înainte de toate, fraii

mei, s nu v jurai, nici pre cer,

17. Luc. 12, 47.

5. 1 Pild. 11, 28; Luc 6, 24.

2. Mat. 6, 19. 3. Ps 20, 10-

4 Lev. 19, 13 5 Luc. 16, 19.

7. Luc. 21, 19; Evr. 10, 36.

8. 2 Tess. 2, 1. 9. Mat. 24, 33,

10. Mat 5, 12; 2 Petr. 1, 21.

11. Iov, l, 21; Ps 102, 8

12. Mat. 5, 34, sq. 23, 16.
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nici pre pmânt, nici cu alt jur-
mânt ori care; ci fie vou ce este

aâ, a?â; i ce este nu, nu; ca s
nu cdeji înlru frnicie.

13. Ptimete ru cinevâ între voi?S se roage. Este cinevâ cu inim
bun? S cânte.

14. Este bolnav cinevâ între voi?
S cheme preoii bisericei; i s se
roage pentru dânsul, ungându'l pre

dânsul cu untdelemn întru numele
Domnului,

15. i rugciunea credinei va
mântui pre cel bolnav, i îl va ri-

dic pre dânsul Domnul; i de va
ii fcut pcate, se vor iertâ lui.

16. Mrturisii-v unul altuia p-
catele, i v rugai unul pentru al-

13. Ps. 49, 16; Col. 3. 16.

14. Marc, 6, 13. 15. Ps. 29, 3.

16. Ps. 144, 20; Ioan 9, 31,

tul, ca s v vindecai. C mult
poate rugciunea dreptului cea fier-

binte.

17. llie om erâ asemenea nou
ptima, i cu rugciune s'a rugat

s nu plou; i n'a plouat pre p-
mânt ani trei i luni ase.

18. i iar s'a rugat, i cerul

a dat ploaie, i pmântul a odr-
slit road sa.

19. Frailor, de se va rtci ci-

nevâ între voi dela adevr, i îl va
întoarce cinevâ pre el;

20. S tie c cela ce a întors

pre pctos dela rtcirea ciei lui,

va mântui suflet din moarte i va
acoperi mulime de pcate.

17. 3 Imp. 17. 1; Lucâ 4, 25.

19. Mat. 18, 15. 20. 1 Petr. 4, 8.

^?c$e—
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EPISTOLIA SOBORNICEASCA INTAIA

A

SFANULUI APOSTOL PETRU

CAP. 1.

Mulumire pentru mântuirea i n-
dejdea noastr în Hristos. Despre cre-

dina cea mântuitoare, vestit de pro-

roci, îndemnuri s£re cuvioie,

Ragpetru apostol al lui lisus Hri-

^fe> s*os ' neme™ici1or celor a-
Jk*" Ui ai risipirei Pontului, Ga-

lafiei, Capadochiei, Asiei iVitiniei.

2. Dup cea mai înainte cuno-
tin a lui Dumnezeu Tatlui, în-

tru sfinirea Duhului, spre asculta-

rea i stropirea sângelui lui lisus

Hristos; dar vou, i pace s se
înmuleasc.

3. Bine este cuvântat Dumnezeu
i Tatl Domnului nostru lisus Hri-

stos, carele dup mare mila sa a doua
oar ne-au nscut pre noi spre n-
dejde vie prin învierea lui lisus Hri-

stos din mori.
4. Spre motenire nesfriccioas

i nespurcaf i nevetejit, pzit
în ceruri pentru voi.

5. Cari suntei pzii cu puterea
iui Dumnezeu prin credin spre
mântuire gata a se arlâ in vre-

mea de apoi.

6. Intru care v bucurai acum
puin, de se cuvine, necjii fiind

întru multe feluri de ispite.

7. Ca lmurirea credinei voastre,

1. 1. Ioan 7, 35. 2 Rom. 8. 29.
3. 2 Cor. 1, 3; Efes. 1, 3; Tit 3, 5, 7.

4. 1 Petr. 5, 4.

5. Ioan 10, 28; 17, 11; Rom. 8, 18.

6. Rom. 5, 3; 2 Cor. 4, 17; Iac. l, 2.

7. Pilde 17, 3; flpoc. 3, 18.

cea cu mult mai scump decât a-

urul cel pieritor, i prin foc lmurit,

s se afle spre laud i cinste i
slav îniru artarea lui lisus Hri-

stos;

8. Pre carele nevzându'l, tubii;în-

tru carele acum nu privind, ci cre-

zând, v bucurai cu bucurie ne-

grit i prea slvit;
9. Luând sfâritul credinei voa-

stre, mântuirea sufletelor.

10. Pentm care mântuire au c-
utat i au cercat prorocii, cari au
prorocit de harul ce era s vie spre
voi.

11. Cercetând, în care i în ce
fel de vreme le arta Duhul lui Hri-

stos, care erâ întru dânii, mai îna-

inte mrturisind de patimile lui Hri-

stos i de slavele cele dup aceea.

12. Crora s'au descoperit, c nu
lor însui, ci nou slujiau acestea,

care acum s'au vestii vou prin cei

ce bine au vestit vou întru Duhul
Sfânt cel trimes din cer; spre care

doresc îngerii s priveasc.
13. Pentru aceea încingând mij-

loacele cugetului vostru, trezindu-

v, desvârit ndjduii spre harul,

care se aduce vou prin artarea
lui lisus Hristos;

14. Ca fiii ascultrii, nepreîcân-
du-v cu poftele cele mai dinainte

ale necunotinei voastre.

8. Ioan ?0, 29; 2 Cor. 5, 7.

0. Rom, 6, 22.

10. Dan. 9* 23; Lucâ 10, 24.

11. Ps. 21, 7. 12, Ier. 1, 17; Lucâ 12, 35.

14. Rom. 12, 2.



1612 1 PETRU 1—2

15. Ci dup sfânlul carelev'a che-
mat pre voi, i voi îii sfini înlru

toat petrecerea;

16. Cci scris esle: fii sfini, c
eu sîânl sunt.

17. i dac chemai Tat pre cel

ce judec fr de alegerea feelor
dup iucrui fiecruia, întru fric vre-

mea vied voastre s o petrecei;
18. tiind c nu cu argint sau cu

aur care se stric, v'ai izbvit de
petrecerea voastr cea deari, care
erâ dela prini dat;

19. Ci cu scumpul sânge al lui

Hristos, ca al unui miel nevinovat
i nespurcat;

20. Care erâ cunoscut mai îna-

inte de întemeierea lumei, dar s'au
artat în anii cei mai de apoi pen-
tru voi

21. Cei ce prinfr'însul ai crezut
întru Dumnezeu, carele l-au învieaf

pre el din mori, i iau dat iui sla-

v; ca credina voastr i ndejdea
s fie întru Dumnezeu.

22. Curind sufletele voastre cu
ascultarea adevrului, prin Duhul
spre nefarnic iubire de frai, din

inim curai iubii-v unul pre al-

tul cu deadinsul;
23. Fiind nscui a doua oar,

nu din smân striccioas, ci din

nestriccioas, prin cuvântul lui

Dumnezeu celui viu i carele petrece
în veac

24. Pentruc tot trupul este ca iar-

ba, i toat mrirea omului ca floa-

rea ierbei. Uscatu-s'a iarba, i floa-

rea ei a czut;
25: Iar cuvântul Domnului rmâ-

ne în veac. i acesta este cuvân-
tul cel ce bine s'au vestit întru voi.

C.A_I?. 2.

Cretinii s fie pild celor necredin-

cioi. Supunerea la stpânire. Iubirea

de frai dup pilda lui Hristos,

Deci lepdând toat rutatea i
tot vicleugul i frniciile i

pismele i toate clevetirile,

2. Ca nite prunci de curând n-
scui s iubii laptele cel cuvânl-

15 Lueâ 1. 75. 16. Lev. 11, 44; Ps. 70,
25. 17. Fapt 17, 31.

ÎS. l Cor 6, 20 ; l Petr. 4, 3. 20. Rom.
16, 25. 21. loan 14, 6: Fapt. 3, 15

24. Ps. 101,12:102,15; Js, 40,6! Iac. 1,10.

2. I Rom. 6, 4; 1 Cor. 14, 20; Iac. 1, 21.
2. Evr. 5, 13; Mat. 18, 3.

tor i fr de vicleug, ca prinlr'în-

sul s cretei spre mântuire,
3. De vreme ce ai gustat c este

bun Domnul.
4. Ctre carele apropiindu-v, cela

ce este piatra cea vie, de oameni
cu adevrat nebgat în seam, iar

la Dumnezeu aleas i scump,
5. i voi îni-v ca nite pietre

vii, v z\â\\\ cas duhovniceasc,
preoie sfânt, ca s aducei jertfe

duhovniceti, plcute lui Dumnezeu
prin Iisus Hristos.

6. Pentruc scris este în scrip-

tur: iat pun în Sion piatr în ca-

pul unghiului aleas, scump; i
cela ce va crede întru dânsa, nu se
va ruina.

7. Drept aceea, vou celor ce cre-

dei, cinstea; iar celor necredincioi,
piatra care nu o au bgat în sea-m ziditorii, aceasta s'a fcut în

capul unghiului,

8. i piatr de poticnire i piatr
de sminteal, de care se poticnesc
cei ce nu se pleac cuvântului; spre
care i pui sunt.

9. Iar voi, rod ales, preoie împ-
rteasc, neam sfânt, norod spre
câtigare; ca s vestii buntjile
celui ce v'au chemat pre voi dintru

întunerec la minunata sa lumin;
10 Cari odinioar nu erai norod,

iar acum norodul iui Dumnezeu; cari

erai nemiluii, iar acum miluii.

11. Iubiilor, rogu-v ca pre nite
nemernici i streini, s v ferii de
poftele cele trupeti, care se otesc
asupra sufletului;

12. Petrecerea voastr avându-o
bun întru neamuri, ca întru care
v clevetesc pre voi ca pre nite
fctori de ru, din faptele voastre
cele bune, vzând, s siveasc pre
Dumnezeu în ziua cercetrei.

13. Deci supunei-v la toat o-

meneasca zidire pentru Domnul; ori

împratului, ca celui ce este mai
pre sus;

14. Ori domnilor, ca celor ce sunt
de el trimii spre izbânda îctori-

3. Ps. 33, 9 4 Ps. 117, 21; Dan. 2. 34.

5. is. 61, 6; Os. 14, 3; Mal. 1, 11; Rom.
12, 1; Efes. 2, 22.

6. Is. 28, 16; Rom 9, 33. 7. Mat. 21, 42.

8. Is. 8. 14; Luc. 2, 34.

9. Is 43, 21; Es. 19, 6.

10. Osie 2, 23; Rom. 9, 25.

11. Rom. 7, 22; Iac. 4, 1; Ps. 38, 17; Pild.

1, 32. 12. Mat. 5, 16.

13. Rom, 13, l; Tit 3, i.
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lor de râu i spre lauda fctorilor
de bine.

15. C aa este voea lui Dumne-
zeu, ca bine fcând, s înfrânai ne-

cunotina oamenilor celor fr de

minie;
16. Ca cei slobozi i nu ca i cum

ai aveâ slobozenia acoperemânt r-
ufei, ci ca robii lui Dumnezeu.

17. Pre fofi cinstii. Fria iubii.

De Dumnezeu v temei. Pre împ-
ratul cinstii.

18. Slugile, supuindu-v cu toat
îrica stpânilor, ru numai celor

blânzi i buni, ci i celor nsilnici.

19. Pentruc aceasta este plcut
înaintea lui Dumnezeu de rabd ci-

nevâ scârb pentru liinfa lui Dum-
nezeu, ptimind cu nedreptate.

20. C ce laud este, dac greind
i pedepsîndu-v, veji rbdâ? Ci

dac bine fcând i ptimind, vei
rbdâ, aceasta este dar înaintea lui

Dumnezeu.
21. C spre aceasta v'ai chemat,

c i Hristos au ptimit pentru noi,

nou lsându-ne pild, ca s urmai
urmelor lui;

22. Carele pcat n'au fcut, nici s'a

aflat vicleug în gura lui;

23. Carele ocrându-se, împrolv
n'au ocrît, ptimind, n'au îngrozit,

ci dâ celui ce judec cu dreptul.

24. Carele pcatele noastre însu
le au ridicat în trupul su pre lemn,
ca pcatelor murind s vieuim drep-

ttei, cu a crui ran v'ai vindecat.

25. C ierai-ca nite oi rtcite,
ci v'ai întors acum la pstorul i
pzitorul sufletelor voastre.

CAP. 3.

Buna înelegere i cuvioie între soi.

Suferitea cu blândee ctre toi.

Âijderea i femeile, plecându-v
brbailor votri, c dei nu se

pleac oarecarii cuvântului, prin vi-

eaa femeilor fr de cuvânt s se

dobândeasc;

15. 1 Petru 3, 9.

16. 1 Cor, 7, 23; Gal. 5, 1, 13.

17. Rom. 12, 10; Pilde 24, 21 ; Mat. 22 21.

18. Efes 6, 5, Col. 3,22; Tit 2, 9.

19. Mat. 5. 10.

20. l Petru 4, 14: Mat. 5, 10.

21. 1 Petru 3, 18; 4, 1; loan 13, 15.

22. Is. 53, 9; loan 8, 46; 2 Cor. 5, 21.

24. 1 loan 3, 5; Rom. 6, II; Col. 1, 22.

25. Ps. 118, 176; Is. 53, 6; Ez. 34, 5; loan
10, 12.

3. 1. Efes. 5, 22; Col. 3, 18.

2. Vzând vieaa voastr cea dim-
preun curat întru fric.

3. A cror podoab s fie nu cea

din afar a împlelirei prului i a

înfiirturei aurului, sau a îmbr-
cmintei hainelor;

4. Ci omul cei ascuns al inimei

întru nesfricciunea duhului celui

blând i lin, care este înaintea lui

Dumnezeu de mult pre.

5. C aâ odinioar i sfintele

femei, care ndjduiau întru Dum-
nezeu, seîmpodobiau pre sine, pie-

cându-se brbailor lor.

6. Precum Sarra ascult pre A-

vraam, domn pre acela chemându'l;

creea v'ai fcut fiice, fcând bine,

i netemându-v de nici o fric.

7. Brbaii âijderea împreun î-
cuind cu femeile lor cu cunotin,
ca unui vas mai slab celui femeesc
dându-le cinste,. ca i celor împre-

un motenitoare darului vieei; ca

s nu se curmeze rugciunile voa-

stre.

8. Iar la sfârit, toi s fii cu un
gând, milostivi, iubitori de frai, în-

durtori, blânzi, smerii;

9. Nerspltind râu pentru ru,
sau ocar pentru ocar; ci împro-

tiv binecuvântând; tiind c spre

aceasta suntei chemai, ca mo-
tenii blagosloveniea.

10. C cela ce voete s iubea-

sc vieaa i s vaz zile bune,

s'i opreasc limba sa dela ru,
i buzele sale ca s nu griasc
vicleug;

11. S se deprteze dela ru, i
s fac bine; s caute pacea i s'o

urmeze pre ea.

12. Pentruc ochii Domnului suni

spre cei drepi, i urechile lui spre

rugciunea lor, iar faa Domnului
asupra celor ce fac rele.

13. i cine este cel ce va face

vou ru, de vei fi urmtori bine-

lui?

. 14. C de i vei pfimî penfru
:

dreptate, fericii vei fi, iar de în-

grozirea lor s nu v temei, nici

s v turburai;

15 Ci pre Domnul Dumnezeu s'l

sfinii întru invmete voastre, \ s
5. 1 Tim. 2, 9." 4. Efes. 3, 16.

6. Fac. 18, 12.

7. Efes 5. 25; 1 Cor, 7, 5; Col. 3, 19.

8. Fii 3, 16 9. Rom 12, 17; l Tes. 5,15.

10. Ps. 33, 13; Iac. 1, 26.

11. Is 1, 16; Evr. 12, 14.

14. 1 Petr. 2, 20; 4, 14. 15. Is. 8» 13.
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lif i gata pururea spre rspuns Ia

tot cel ce v întreab pre voi cu-

vânt pentru ndejdea cea întru voi,

îns cu blândee i cu fric.

16. Având tiinj bun; ca intru

ceia ce v clevetesc pre vot, ca pre

nite fctori de ru, s se rui-
neze cei ce gresc de ru vieaa
voastr cea bun întru Hristos.

17. C mai bine este fcând cele

bune, de este aâ voea lui Dumne-
zeu, a ptimi, decât fcând cele rele.

18. Pentruc i Hristos odat pen-
tru pcate au ptimit, cel drept pen-
tru cei nedrep{i, ca pre noi s ne
aduc la Dumnezeu, omorându-se
cu trupul i înviind cu Duhul.

19. Intru care i duhurilor ce e-

rau în femni{ pogorându-se, au pro-

poveduit;

20. Celor ce fuseser odinioar
necredincioase, când ateptau în de-
lung rbdarea lui Dumnezeu în zi-

lele lui Noe, fcându-se corabia, în-

tru care puine, adic opt suflete

s'au mântuit de ap.
21. A creia lucrul cel închipuit,

botezul i pre noi ne mânluete, (nu
lepdarea spurcciune! celei tru-

peti, ci întrebarea tiinei celei bune
ctre Dumnezeu), prin învierea lui

Iisus Hristos;

22. Care este deadreapfa lui Dum-
nezeu, dup ce s'au suit la cer; ple-

cându-se Iul îngerii i stpânirile
i puterile.

CAP. 4.

îndemnri la viea nou în întreaga

înelepciune, ou rugciune i dragoste

a unuia ctre altul. A face toate spre

slava lui Dumnezeu i a se bucur, cu

suferinele cele pentru Hristos.

Hristos dar ptimind pentru noi

cu trupul, i voi dup acela
gând v înarmai; pentruc cela ce
au ptimit cu trupul, au încetat des-
pre pcat;

2. Ca s nu mai vieuiasc cea-
lalt vreme în trup poftelor ome-

16, 1 Pctr. 2, 12. 17. 1 Petr. 2, 20.

18 i Pctr. *, 21; 4, l; Rom. 5, 6; 1 Tim.
3, 16; Evr 9, 28.

19. l Pctr. 4, 6; Efes. 4, 9.

20. Mat. 24, 37; Fac. 7, 13.

21. Efes. 5, 26; H doua Lege 26, 17.

22. Ps. 109, l; Efes. 1, 20; Evr. 12, 2.

4- 1. 1 Petr. 3, 18; 2, 21, 24.

2. Gal. 2, 20; Rom. 6, 6, sq.

nefi, ci dup voea lui Dumnezeu.
3. C destul ne este nou, celor

ce în vremea cea trecut a vieei
am fcut voea pgâneasc, umblând
întru necur|ii, întru pofte, întru be-

jii, întru ospeje, întru buturi i în-

tru urile slujiri idoleti;

4. Intru care se minuneaz cci
nu v adunaji voi la aceea tur-

burare a curviei, hulind.

5. Cari vor da seama la cel ce
este gata s judece pre cei vii t
pre cei mori.

6. C spre aceasta i morilor s'au

binevestit, ca s se judece cu tru-

pul dup om, i s vieze dup Dum-
nezeu cu duhul.

7. i sfâritul tuturor s'a apropiat;

deci fii cu întreag înelepciune, i
priveghiaji întru rugciuni.

8. Iar mai înainte de toate, unul
spre altul dragoste cu osârdie a-

vând, cci dragostea acopere mul-
ime de pcate.

9. Iubitori de streini fiti între voi

fr de cârtire.

10. Fiecare precum a luat dar,

între voi cu acela slujind, ca nite
buni iconomi ai darului celui de
multe feluri ai lui Dumnezeu.

11. De grete cinevâ, ca cuvhv
tele lui Dumnezeu; de slujete ci-

nevâ, ca din puterea care o d Dum-
nezeu, ca întru toate s se slvea-
sc Dumnezeu prin Iisus Hristos,

cruia este slava i stpânirea în

vecii vecilor, Amin.
12. Iubiilor, nu v mirai de a-

prinderea care este întru voi, care
se face vou spre ispit, ca i cum
s'ar întâmpl vou ceva strein;

13. Ci pentruc v facei prtai
patimilor lui Hristos, bucuraji-v;
ca i întru artarea slavei lui s v
bucurai, veselindu-v.

14. De suntei ocrîti pentru nu-
mele lui Hristos, fericii sunteji; cci
duhul slavei i al lui Dumnezeu pre-

ste voi odihnete; dup aceea se
hulete, iar dup voi se proslvete.

15. Iar nimeni din voi s nu p-

3. Efes. 4, 17; Tit 3, 3. 5. 2 Tim. 4, 1.

6. 1 Petr, 3, 19. 7. 1 Cor. 10, 11; Iac. 5,

8; 1 Ioan 2, 18; Lucâ 21,34.
8. Iac. 5, 20; Pild. 10, 12.

9. Evr. 13, 2; Fii. 2, 14.

10. Rom. 12, 6.

11. 1 Petr. 5, 14; 2 Cor. 2, 17; Col. 3, 17.

13. Mat 5, 10; Rom. 8, 17; Fapt. 5, 41;

14. 1 Petr. 3, 14; Is. 51, 7; Mat. 5, II.

15. 1 Pctr. 2, 20.
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limeasc ca un uciga, sau fur sau
iâclor de ru, sau ca un ispititor

de lucruri streine.

16. Iar dac ptimete ca uncre-
iin, s nu se ruineze; ci s pro-
slveasc pre Dumnezeu în partea
aceasta.

P 17. Cci vremea este a se începe
judecata dela casa lui Dumnezeu;
iar dac este întâiu dela noi, care
este sfâritul celor ce se împroti-
vesc evangheliei lui Dumnezeu?

18. i de vreme ce dreptul abia
se mântuete, cel necredincios i
pctos unde se va arta?

19. Pentru aceea i cei ce pti-
mesc dup voea lui Dumnezeu, ca
credinciosului Ziditor sâ'i încre-

dineze sufletele sale, prin fapte bune.

CAP. 5.
Sfttiiri ctre presviteri i ctre cre-

tini îndeobte, cu rugciuni pentru
desvârirea lor.

Pre presviterii cei dintru voi îi

rog, ca cel ce sunt împreun
presviter i mrturisitor al patimi-

lor lui Hristos, i prta al slavei

celei ce va s se descopere:
2. Pstorii turma lui Dumnezeu

cea dintru voi, purtând grija de dân-
sa, nu cu sila, ci de voie, nu cu
agoniseli urîte, ci cu osârdie;

3. Nici ca i cum ai stpâni preste

cliruri, ci pilde fcându-v turmei.

4. i când se va artâ mai ma-
rele pstorilor, vei luâ cununa sla-

vei cea nevetejit.
5. Aijderea i voi cei tineri, ple-

16. Ioan 21, 19; Fii 1, 29.
17, Ier. 25, 29; Ez. 9,. 6.

18 Pild. 11, 31. 19 t Petr. 3, 17.

5. 1 Lucâ 24, 48; Rom. 8, 17.

2. Ioan 21, 16; Fapt. 20, 28; Tit 1, 7, 11.

3. 1 Cor 3, 5; 2 Cor. 1,. 24; Fii. 3, 17; 2
Tes. 3, 9; Tit 2, 7.

4. Is. 40. 11.

5 Efes. 5, 21; Mat. 23, 12; Lucâ 1, 52; Pild,

3, 34; Iac. 4, 6.

cai-v celor btrâni. i toi unul
altuia plecându v, smerita cugetare
s agonisii; de vreme ce Dumne-
zeu celor mândri le st împrotiv,
iar celor smerii le d har

6. Drept aceea, smerifi-v supt
mâna cea tare a lui Dumnezeu, ca
s v înale pre voi în vreme.

7. Toat grija voastr aruncând
spre dânsul; c acela se grijefe
pentru voi.

8. Fii trezi, priveghiai; pentruc
protivnicul vostru diavolul, ca un
leu rcnind, umbl cutând pre cine

s înghit;
9. Cruia stai împrotiv întrii

fiind în credin, tiind c aceleai
patimi se întâmpl frimei voastre
cei din lume.

10. Iar Dumnezeul a tot harul,

carele ne-au chemat la slava sa cea
ventc prin Hristos Iisus, acela

pre voi, cari ai ptimit puin, s
v fac desvârit, s v întrea-
sc, s v fac puternici, s v în-

temeeze.
11. Aceluia slava i stpânirea

în vecii vecilor, Amin.
12. Prin Siluan, vou credincio-

sul frate, precum socotesc, puin
am scris, îndemnându-v i mr-
turisind c acesta esie darul cel

adevrat al lui Dumnezeu întru care

stai.

13. Inchin-se vou biserica din

Vavilon, cea împreun aleas; i
Marcu fiul meu.

14. Inchinai-v unul altuia cu
srutare a dragostei. Pace vou tu-

turor celor întru Hristos Iisus, A-
min.

6. Iov 22, 29; Iac. 4, 10.

7. Ps. 54, 25; Mat 6, 25.

8. Lucâ 21, 36; l Tes 5, 6.

9. Efes. 6, 12; Iac. 4, 7

10. Evr. 13, 21 11. I Petru 4, 11.

12. Evr, 13, 22. 13. Fapt. 12, 12.

•14 Rom. 16, 16; 1 Cor. 16, 20. 2 Cor. 13. 12.



EPISTOLIA SOBORNICEASCA A DOUA

A

SPÂriTULUI APOSTOL PETRU

CAP. 1.

Roadele credinei spre motenirea îm-
priei cerurilor, îndemnare la pzi-
rea învaturilor sale, întemeindu-o pe
mrturia Tatlui despre Fiul în Ta-

f*^

vor i fe sf. Scriptur.

imon Petru, slug i apostol
al lui Iisus Hristos, celor ce
su dobândit împreun cu noi
credinj întocmai cinstit în-

tru dreptatea Dumnezeului nostru
i a Mântuitorului Iisus Hristos:

2. Dar vou i pace s se în-

mul|eascâ întru cunotina iui Dum-
nezeu i a lui iisus Hristos Dom-
nului nostru,

3. Precum nou dumnezeeasca
putere a lui toate cele ce sunt spre
viea i bunacredin ne-au druit,
prin cunotina celui ce ne-eu che-
mat pre noi prin slav i prin fapta

bun;
4. Prin care cele scumpe i mari

fgduine s'au druit nou; ca prin

acestea sâ v facei prtai dum-
nezeetei îiri, fugind de stricciunea
poftei cei din lume.

5. i întru aceasta singur, toat
nevoina puind, sporii întru cre-

dina voastr fapta bun; iar întru

fapta bun, cunotina;
6. Iar întru cunotin, înfrâna-

rea; iar întru înîrânare, rbdarea;
iar întru rbdare, bunacredin;

1. 1. Fapt. 15, 14; Rom. 1, 12.

2. 1 Petr. 1, 2. 3. 1 Petr. 2, 9.

5. Gal. 5. 6.

7. Iar întru buna credin, iubirea

de frai, iar întru iubirea de frai,

dragostea.

8. C acestea întru voi fiind i
înmulindu-se, nu deeri nici fr
de road vor face pre voi spre cu-

notina Domnului nostru Iisus Hri-

stos.

9. C cel ce nu are acestea^ orb
este, nevzând departe, uitare luând
de curia pcatelor sale celor de
demult.

10 Pentru aceea frailor, mai vâr-

tos nevoii-v ca s facei adeverit
chemarea i alegerea voastr, c a-

cestea fcând nu vei grei niciodat.
11. C aa din destul se va dâ

vou intrarea întru venica împr-
ie a Domnului nostru i Mântuite»
rului Iisus Hristos,

12. Pentru aceea nu m voiu le-

nevi a v aduce aminte vou pu-
rurea de acestea, mcar c i tii
i suntei întrii îatru adevrul a-

cesfa.

13. Ins mi se pare a fi cu drep-

tul, pân când sunt într'acest (rup,

a v detepta pre voi cu aducerea
amiqte.

14. tiind c fr de zbav este

lepdarea trupului meu, precum i
Domnul nostru Iisus Hristos mi-au
artat mie.

15. Iar m voiu nevoi i pururea
a v avea pre voi dup ieirea mea,
ca s facei pomenire de acestea.

8 Tit 3, 14. 9. 1 Ioan 2. 9.

10. Evr. 3, 14. 12. Rom. 15, 14; lud. 5.

13, 2 Petr. 3, l. 14. loan 21. 18.
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16. C nu urmând basnelor celor

meteugite, am spus vou puterea

i venirea Domnului nostru Iisus

Hristos, ci singuri vztori fiind sla-

vei aceluia.

17. C au luat dela Dumnezeu Ta-
tl cinste i slav, glas ca acesta

venind ctre dânsul dela slava cea
cu mare cuviin|. Acesta este Fiul

meu cel iubit întru carele bine am
voit.

18. i acest glas noi l-am auzit

din cer pogorându-se, fiind cu dân-
sul în muntele cel sfânt.

19. i avem mai adevrat cuvân-
tul cel prorocesc; la care bine fa-

cei luând aminte, ca la o lumin
ce strlucete în loc întunecos, pân
ce ziua va lumin i luceafrul va
rsri întru inimile voastre;

20. Aceasta mai întâiu tiind, c
toat prorocia scripfurei cu a sa
deslegare nu se face,

21. Pentruc nu prin voea oame-
nilor s'a fcut cândva prorocie, ci

purtându-se de Duhul Sfânt au grit
oamenii cei sfini ai lui Dumnezeu.

CAP. 2-

Mai înainte vestire despre ivirea ere-

ticilor cu înelciuni i pedeapsa lor.

înfruntarea obiceiurilor rele.

Ins au fost i proroci mincinoi
întru norod, precum i între voi

vor fi învtori mincinoi, cari vor
bgâ eresuri de pierzare i se vor
lepd de stpânul cel ce i-au r-
scumprat pre dânii, aducându'i
lor grabnic pierzare.

2. i muli vbr merge în urma
înverunrilor lor, prin cari se va
hulî calea adevrului.

3. i pentru lcomia cil cuvinte
amgitoare pre voi v vor precupi,

a cror judecat încâ~ de demult nu
zbovete i pierzarea lor nu dor-

miteaz.
4. C de vreme ce Dumnezeu pre

îngerii cari au greit nu i-au crujat;

ci cu lanurile întunerecului în tar-

tar legându'i, i-au dat spre judecat
a se pzi;

16. 1 Cor. 1, 17; 2, 4.

17. Mat. 17, 5; 3, 17; Efes- 1, 6.

18. Mat. 17, 1.

19. Ps. 118, 105; 2 Cor. 4, 6.

20. Rom. 12, 7; 2 Tim. 3, 16.

21. Fapt. 28, 25.

2. 1. Mat 24, 11; 1 Tim. 4, 1; lud. 4.

2. 2 Tim 4, 3. 4. v. 9; lud. 6.

5. i lumea cea dintâiu nu o au
crujat, ci pre Noe, al optulea mr-
turisitor al dreptâ{ei, l-au pzit, po-
top în lume acelor necredincioi
aducând;

6. i cetjile Sodomenilor i ale
Gomoruiui arzându-le, cu sfrâmare
le-au osândit, pild puindu le celor
ce vor s petreac întru pgânîate.

7. i pre dreptul Lot ce er ne-
cjit de petrecerea cea dimpreun
a celor frdelege întru înverunare,
l-au izbvit;

8. (Pentruc cu vederea i cu au-
zul, dreptul acela yie(uind între dân-
ii, din zi în zi îi munciâ sufletul

cel drept cu faptele lor cele frde-
lege);

9. tie Domnul pre cei binecre-
dincioi a'i izbvi de ispit, iar pre
cei nedrepi a'i pzi la ziua jude-

ctei ca s se munciasc;
10. Iar mai vârtos pre cei ce um-

bl dup trup întru pofta spurc-
ciunei i de domnie nu bag sea-
m, lndrznefi, obraznici, slavele

hulind, nu se cutremur.
11. Unde îngerii, cu tria i cu

puterea mai mari fiind, nu aduc a-

supra lor înaintea Domnului jude-

cat cu hul.
12. Iar acetia ca nite dobitoace

necuvânttoare fireti, nscute spre
vânare i stricciune, întru cele ce

nu înjeleg hulind, întru stricciunea
lor vor pieri;

13; Luând plata nedrepttei, dul-

cea socotind pre desftarea cea
din toate zilele, spurcaii i necu-
raii, cari se hrnesc cu înelciu-
nile lor, mâncând cu voi.

14. Ochi având plini de preacur-
vie i de pcat neprsit, amgind
sufletele cele neîntrite, inim de-

prins în lcomie având, fiii bleste-

mului,
15. Cari lsând calea cea dreap-

ta au rtcit, urmând ciei lui Vala-

am din Vosor, care plata nedrep-

ttei a iubit;

16. Iar mustrare pentru frdele-
gea sa a avut: asin necuvânttor,
cu glas omenesc grind, a oprit

nebunia prorocului.

5. 2 Petru 3, 6; Fac 7, 7.

6. Fac. 19, 24; lud. 7; Evr. 11, 7.

8. Ps. 118, 158; Ez. 9, 4. 9. 1 Cor. 10, 13.

10. lud. 8. 11. lud. 9.

12. lud. 10; Ier. 12, 3, 13. lud. 15.

15, lud 11; Num- 22, 5; Hpcc. 2, 14.

16. Num. 22, 28.

Biblia 102.
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17. Acelia sunt izvoare fr de
ap. nori cari se poart de vifor,

crora negura întunerecuiui în veac
se pâzete.
18. Pentruc cele semee ale deer-

tciune! spuind, amgesc cu pofte

trupeti i cu înverunri, pre cei

ce cu adevrat au scpai dela cei

ce viejuesc întru înelciune.
19. Fgduindu-le slobozenia, sin-

guri robi fiind ai stricciunei, pen-

truc ori de ce este cinevâ biruit

de aceea s'a i robit.

20. C dac dup ce au scpat
dela spurcciunile lumei prin cuno-
tina Domnului i Mântuitorului no-
stru Iisus Hristos, cu acelea iar
împleticindu-se, se biruesc, s'au f-
cut lor cele de pre urm mai rele

decât cele dîntâiu,

21 Pentruc mai bine er lor a
nu fi cunoscut calea dreptii, de
cât dup ce o au cunoscut, a se
întoarce înapoi dela sfânta porunc
ce li s'au dai lor,

22. C s'a întâmplat lor pilda cea
adevrat. Câinele s'a întors la bo-
râtura sa i porcul scldat la mo-
cirla tinei.

CAP. 3.

Vremea de afoi. Venirea lui Hristos.

Gatirea cuviincioas pentru ea.

i aceasta acum, iubiilor, a doua
epistolie scriu vou, întru care

detept cu aducerea aminte mintea
voastr cea curat;

2. Ca s v aducei aminte de
graiurile cele mai 'nainte grite de
sfinii proroci, i de porunca noa-
str, cari suntem apostoli ai Dom-
nului i Mântuitorului;

3. Aceasta mai 'nainte tiind, c
vor veni în zilele cele de apoi bat-

jocorifori cari vor umblâ dup pof-

tele lor,

4. i vor zice: unde este fgdu-
ina venirei lui? C de când prin-
ii au adormit, toate aâ rmân pre-

cum au fost din începutul zidirei.

5. C ei nu voiesc a ti aceasta,

c prin cuvântul lui Dumnezeu ce-

17 lud. 13, ÎS. lud. 16. 19. loan 8, 34.
20. Mat. 12, 45; Evr. 10, 26.

21. Luca 12. 47. 22.Pilde 26. 11.

3. 2. Petru 1, 13. 2. fud. 17.

3. 2 Pete. l, 20; lud. 8; l Tim. 4, 1.

4. Îs. 5, 19. 5. Fac l, 2; Ps- 23, 2.

rurile au fost de demult, i pmân-
tul din ap i prin ap s'a aezat.

6. Prin care lumea cea de atunci
cu ao înnecându-se a pierit;

7. Iar cerurile aceste de acum i
pmântul cu acela cuvânt sunt pui
supt pstrare, pzindu-se focului la

ziua judecei i apierderei oame-
nilor celor necredincioi,

8. Iar aceasta una s nu se ti-
nuiasc de voi, iubiilor, c o zi

înaintea Domnului, este ca o mie
de ani, i o mie de ani ca o zi.

9. Nu va zbovî Domnul fgdu-
ina, precum oarecari zbav o so-
cotesc, ci îndelung rabd pentru
noi, nevrând ca s piar cinevâ, ci

loji s vie la pocin. ...

ÎO. Iar va veni ziua Domnului ca
un fur noaptea. întru care cerurile

cu sunet vor trece, stihiile arzând
se vor stric i pmântul i cele de
pre dânsul lucruri vor arde.

11. Deci dac au acestea toate

a se stric, în ce fel trebuete s
fii voi întru sfintele petreceri cele

dimpreun i întru faptele bunei cre-

dinei,

12. Ateptând i dorind a fi mai
degrab venirea zilei lui Dumnezeu,
pentru care cerurile arzând se vor
stric i stihiile aprinzându-se se
vor topi?

13. C ceruri nou i pmânt nou
dup fgduina lui ateptm, în-

tru care dreptatea locuete.
14. Pentru aceea, iubiilor, ace-

stea ateplând, nevoii-v s v a-

îlai lui nespurcai i neîntinai în

pace.

15. i pre îndelunga rbdare a
Domnului nostru mântuire s o so-

cotii, precum i subitul nostru frate

Pavel dup înelepciunea cea dat
lui a scris vou;

16. Precum i întru toate episto-

liile- sale, grind de acestea, întru

care sunt unele cu anevoie a se în-

elege pe care cei neînvai i ne-

întrii le rsvrtesc ca i pre cele-

lalte scripturi, spre a lor pierzare.

17. Deci voi, iubiilor, acestea mai

6. 2 Petr. 2, 5; Fac. 7, 21; Mat. 24, 39.

7. lud 15. 8. Ps. 89, 4,

9. flv. 2, 3; 1 Tim. 2, 4.

10. l Tes. 5, 2; Luc. 21, 33; Evr 1, 11.

13. Îs 65, 17 Hpoc. 21, 1.

14. 1 Tes 3. 13, 1 Cor. 1, 8.

15. Rom. 2, 4.

16. Rom. 8, 19; 1 Cor. 15, 24; 1 Tes. 4. 15,

17. Marc. 13, 5; lud. 20.

V
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îrjainfe tiind, pziji-v, ca nu cu

înelciunea celor frdelege fiind

strmutai, s cdei dela întrirea

voastr.

18. Ci s cretei întru harul i

cunotina Domnului nostru i Mân-
tuitorului lisusliristos. Acestuia sla-

va i acum i în ziua veacului, A-

min.

18. 2 Pet. 2, 20; lud. 25; 1 Pctr. 5, 11.

EPISTOLIA SOBORNICEASCA IHTAIA

SFAMTULUI apostol ioan

CAP. 1.

Mrturisire ca Hristos este Fiul lui

Dumnezeu. îndemnare spre a fugi de

V / pcate,

^JK2 erâ dintru început, ce am
j^fc^auzit, ce am vzut cu ochii

notri, ce am privit, i mâi-
rf^^nile noastre au pipit, de Cu-
vântul vieei;

2. (i vieaa s'a artat i o am
vzut i mrturisim i vestim vou
vieaa cea vajnic, care erâ la Ta-
tl i s'a artat nou);

3. Ce am vzul i am auzit, spu-
nem vou, ca i voi împrtire s
avei cu noi, i împrtirea noa-
str este cu Tatl i cu Fiul lui I-

isus Hristos.

4. i acestea scriem vou, ca bu-
curia voastr s fie deplin.

5. i aceasta este vestirea care

am auzit dela dânsul i vestim vo-

u, c Dumnezeu lumin este i nici

un întunerec întru dânsul nu este.

6. De vom zice c împrtire a-

vem cu dânsul i întru întunerec
umblm, minim i nu facem ade-

vrul;
7. Iar de vom umbla întru lumi-

n, precum el este întru lumin, îm-
prtire avem unii cu alii i sân-
gele lui lisus Hristos, Fiului lui ne
curete pre noi de lot pcatul.

1. /. 1 Ioan 2, 13; Lueâ 24, 39.

2. Ioan 1, 2: 4, 14.

4. Ioan 15, 11, 16. 24.

5. Ps 103, Z\ Ioan 8, 12. 6. 1 Ioan 2, 4,

8. De vom zice c pcat nu a-

vem, pre noi îni-ne ne înelm, i
adevrul nu este întru noi.

9. De vom mrturisi pcatele noa-
stre, credincios este i drept ca s
ne ierte nou pcatele, i s ne cu-

reasc pre noi de toat nedrep-
tatea.

10. De vom zice c nu am p-
ctuit, mincinos facem pre dânsul,

i cuvântul lui nu este întru noi.

CAP. 2-

Hristos ne curete de tot pcatul,
îndemnri spre pzirea poruncilor i
spre dragostea fr care nu este cre-
tintate. Antihritii sunt muli. Min-
cinos este tot cel ce tgduete c lisus

este Hristos. Adevrata ungere.

Feii mei, acestea scriu vou, ca
s nu pctuii. i dac cinevâ

va pctui, mângâitor avem ctre
Tatl, pre lisus Hristos cel drepi;

2. i acesta este curire de p-
catele noastre, i nu numai de ale

noastre, ci i de ale a toat lumea.
3. i întru aceasta tim c 1 am

cunoscut pre dânsul, dac vom pzi
poruncile lui.

4. Cei ce zice: l-am cunoscut
pre dânsul i poruncile lui nu le

7. Efes. 5, 8; Evr. 9, 14.

9 Pild. 28, 13; l Tes. 5, 24.

10. i Ioan 2, 14.

2. 1. Ioan 14, 16; Rom. 8. 34; Evr. 7, 25*

2. Col. 1, 20. 3. Ioan 15, 10.

4. l Ioan l. 6; 4. 20.
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pzete, mincinos este, i întru a-

cesfa adevrul nu este.

5. Iar cel ce va pzî cuvântul luf,

cu adevrat întru acela dragostea
lui Dumnezeu deplin este; întru a-

ceasta cunoatem c întru dânsul
suntem.

6. Cel ce zice c petrece întru

dânsul, dator este precum acela au
umblat, i el aâ s umble.

7. Iubiilor, nu scriu vou porunc
nou, ci porunc veche care a i a-

vut dintru început. Porunca cea ve-

che este cuvântul, care ai auzit din-

tru început.

8. Iar porunc nou scriu vou,
care este adevrat întru dânsul i
întru voi; c înlunerecul a trecut,

i lumina cea adevrat iat rsare.
9. Cel ce zice c este întru lu-

min, i pre fratele su urte, în-

tru îniunerec este pân acum.
10. Cel ce iubete pre fratele su,

întru lumin petrece, i sminteal
întru dânsul nu este.

11. Iar cel ce urte pre fratele

su, întru îniunerec este, i întru

îniunerec umbl, i nu tie încotro
merge, c întunerecul a orbit ochii

lui.

12. Scriu vou, fiilor, c se iart
vou pcatele, pentru numele lui.

13. Scriu vou, prinilor, c ai
cunoscut pre cel ce este din înce-

put. Scriu vou, tinerilor, c ai bi-

ruit pre cel viclean. Scris-amvou,
pruncilor, c ai cunoscut pre Tatl.

14. Scris-am voii» prinilor, c
ai cunoscut pre cel ce este din în-

ceput. Scris-am vou, tinerilor, c
suntei tari, i cuvântul lui Dumne-
zeu petrece întru voi, i ai biruit

pre cel viclean.

15. Nu iubii lumea, nici cele din
lume. De iubete cinevâ lumea, nu
este dragostea Tatlui întru dânsul.

16. Pentruc tot ce este în lume,
adec pofta trupului i pofta ochi-
lor i trufia vieei, nu este dela
Tatl, ci din lume este.

17. i lumea frece, i pofta ei;

iar cel ce face voea lui Dumnezeu,
petrece în veac;

5. Ioan 14, 21; 1 Ioan 4, 12.

6. Ioan 15, 4, 5.

7. 2 Ioan 5; Mat. 5, 45.

8. Ioan 13, 34; Rom. 13, 12.

9. 1 Ioan 4, 20. 10. 1 Ioan 3, 14,
11. Ioan 12, 33>

12, Luc. 24, 47; Fapt. 4, 12.

11. Efes. 6, 10. 15. Iac. 4, 4.

18. Fiilor, ceasul cel de apoi este

^

i precum ai auzit c antihrist vine,

i acum anlihriti muli s'au fcut;
dintru aceasta cunoatem c cea-

sul cel de apoi este.

19. Dintru noi au ieit, ci nu erau
dintru noi; c de ar fi fost dintru

noi, ar fi rmas cu noi, ci au ieit

ca s se arate c nu sunt toi din-

tru noi.

20. i voi ungere avei dela Cel
Sfânt, i tii toate.

21. Nu am scri vou ca i cum
n'ai ti adevrul, ci ca i cum l-ai

ti pre el, i cum c toat minciuna
nu este din adevr.

22. Cine este mincinosul fr nu-
mai cel ce tgduete c lisus este

Hristos? Acesta este antihrist, care
tgduete pre Tatl i pre Fiul.

23. Tot cel ce tgduete pre Fiul,

nici pre Tatl nu are; iar cel ce
mrturisete pre Fiul i pre Tatl
are.

24. Drept aceea voi ce ai auzit

dintru început, întru voi s rrnâie.
i de va rmâneâ întru voi ce: ai
auzit dintru început, i voi în Fiul

i în Tatl vei rmâneâ.
25. i aceasta este fgduina,

care însuau fgduit nou, vieaa
cea venic.

26. Acestea am scris vou pen-
tru cei ce v înal pre voi.

27. i voi ungerea care ai luat

dela dânsul, întru voi s rmâie, i
nu avei trebuin ca s v învee
pre voi cinevâ; ci precum aceea
ungere v înva pre voi pentru
toate, i adevrat este, i nu este

mincinoas, i precum v' a învat
pre voi. rmânei întru aceea.

28. i acum, fiilor, rmânei în-

tru aceasta, ca s avem îndrzneal
când se va artâ, i s nu ne ru-

inm de dânsul Ia venirea iui.

29. De tii c este drept, cunoa-
tei c tot cel ce face dreptate, de-
la dânsul s'a nscut.

18. Mat. 24, 5; 2 Ioan 7; 1 Petr. 4, 7.

19 Fapt. 20, 30; l Cor, 11, 19.

23. 2 Ioan 9; Ioan 5, 25; 15, 23.

25. 1 Ioan 5. 11. 27. Ioan 14, 26..

28, l Ioan 3, 21; Efes. 3, 12.

29. l Ioan 3, 7.
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CAP. 3.

Fiii lui Dumnezeu sunt fericii cu n-
dejdea întru dânsul, se curesc de p-
cate, iubesc pe frai i se urase de

lume. Dragostea ctre aproapele i mi-

lostenia. tiina cea bun este j>rin cre-

dina lui Iisus Hristos.

Vedei ce fel de dragoste ne-au dat

nou Tatl, ca fii ai lui Dumne-
zeu s ne numim; pentru aceasta

lumea nu cunoate pre noi, cci
nu 1-a cunoscut pre dânsul.

2. iubiilor, acum iii ai iui Dum-
nezeu suntem, i înc nu s'a ar-
tat ce vom îi; ci tim c, când se
va arta, asemenea lui vom fi; c'l
vom vedeâ pre el precum este.

3. i tot cel ce are ndejdea a-

ceasta întru dânsul, se curele
pre sine, precum i el este curat.

4. Tot cel ce face pcatul i fr-
delegea face; i pcatul este fr-
delegea.

5. i fi{i c el s'au artat ca s
ridice pcatele noastre; i pcat
întru el nu este.

6. Tot cel ce petrece întru dân-
sul, nu pctuete; i fot cel ce face

pcatul; nu 1-a vzut pre el, nici l-a

cunoscut pre el.

7. Fiilor, nimeni s nu v înele
pre voi; cel ce face dreptate, drept

este, precum i acela drept este.

8. Cel ce face pcatul, din dia-

volul este; c din început diavo-

lul pctuete. Spre aceasta s'au a-

rtat Fiul lui Dumnezeu, ca s stri-

ce lucrurile diavolului.

9. Tot cel nscut din Dumnezeu,
pcat nu face; c smâna lui în-

tru dânsul petrece; i nu poate s
pctuiasc, c din Dumnezeu s'au

nscut.
10. Intru aceasta artai sunt fiii

lui Dumnezeu, i fiii diavolului; tot

cel ce nu face dreptate, nu esledin
Dumnezeu, nici cel ce nu iubete
pre fratele su.

11. Cci aceasta este vestirea,

care ai auzit dintru început, ca s
iubim unul pre altul.

12. Nu precum Cain care erâ din

3. 1. Ioan 17, 25.

2. Ioan 1, 12; Rom. 8. 18; Col. 3, 4.

4. l Ioan, 5, 17; l Petr. 2, 21, sq.
5. Is. 53. 4. 6. 1 Ioan 2. 5; 2 Ioan 11.
8. Ioan 8, 44 9 1 Ioan 5, 18.

10. Ioan 8, 47.

11. 1 Ioan 1, 5; 2, 7, sq. Ioan 13, 34.

12. Fac. 4, 8; Mat. 23, 35. lud, 11.

vicleanul, i a ucis pre fratele su.
i pentru care pricin l a ucis pre
el? Cci lucrurile lui erau rele, iar

ale fratelui su drepte.

13. Nu v mirai, fraii mei, de
v urte pre voi lumea.

14. Noi tim c am trecut din
moarte în viea, pentrucâ iubim
pre frai. Cel ce nu iubete pre fra-

tele, petrece în moarte.
15. Tot cel ce urte pre fratele

su, ucigtor de oameni este; i
tii c tot ucigtorul de oameni
nu are viea venic întru dânsul
petrecând.

16. Intru aceasta am cunoscut
dragostea, c el i- au pus sufletul

su pentru noi; i noi datori sun-
tem pentru frai s ne punem su-
fletele.

17. Iar cel ce are bogia lumei
acesteea, i vede pre fratele su a-

vând trebuin, i îi închide inima
sa despre dânsul, cum rmâne dra-

gostea lui Dumnezeu întru dânsul7
18. Fiii mei, s nu iubim cu cu-

vântul, nici cu limba; ci cu fapta

i cu adevrul.
19. i întru aceasta cunoatem

c suntem din adevr, i înaintea
lui vom încredinâ inimele noastre.

20. C de ne arat pre noi inima
noastr vinovai, Dumnezeu mai
mare este decât inima noastr i
tie toate.

21. Iubiilor, de nu ne va art
pre noi vinovai inima noastr, în-

drsnire avem ctre Dumnezeu.
22. i orice vom cere, vom luâ

dela dânsul, pentruc pzim po-
runcile lui, i cele plcute înaintea

lui facem.
23 i aceasta este porunca lui:

ca s credem întru numele lui Iisus

Hristos Fiului Iui, i s iubim unul
pre altul, precum ne-au dat nou
porunc.

24. i cel ce pzete poruncile
Iui, întru dânsul petrece, i acela
întru el. i întru aceasta cunoatem
c petrece întru noi, din Duhul care
au dat nou.

11. Mat. 5, 11; Ioan 15, 18.

14. Ioan 5, 24; Lev. 19, 17.

15. l Ioan 2, 10, sq. Ma. 5. 21, sq.

16. Ioan 15, 12, sq. 17. 1 Ioan 4, 20.

18. Iac. 1, 22; 2, 14. 21. 1 Ioan 2, 28; 4,

17; 5, 14; Efes. 3, 12; Evr. 4, 16,

22. Marc. 11, 24; Ioan 14, 13.

23. 1 Ioan 3, 11; Ioan 6/29, Marc. 12, 31.

24. Ioan 14, 23; Rom 8, 9; 2 Cor. 1, 22,
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C AP. 4.

Cercarea învtorilor mincinoi i
faptele dragostei ctre Dumnezeu i

aproapele.

ubijilor, s nu credei pre fof du-
..hul, ci s ispitii duhurile de suni
dela Dumnezeu; c muli proroci
mincinoi au ieit în lume.

2. Intru aceasta s cunoatei Du-
hul lui Dumnezeu; lot duhul care
mrturisete pre Iisus Hristos c au
venit în trup, dela Dumnezeu este;

3. i tot duhul care nu mrturi-
sete pre Iisus Hristos c au venit

în trup, dela Dumnezeu nu este; i
acela este al lui antihrist, de care

ai auzit c va venî; i acum în

lume este.

4. Voi dela Dumnezeu suntei fi-

ilor, i ai biruit pre aceia; cci mai
mare este cela ce este întru voi, de
cât cela ce este în lume.

5. Aceia din lume sunt; pentru a-

ceea din lume griesc, i lumea pre
dânii ascult.

6 Noi din Dumnezeu suntem; cel

ce cunoate pre Dumnezeu, ascul-
t pre noi; care nu este din Dum-
nezeu, nu ne ascult pre noi. Dintru
aceasta cunoatem duhul adevru-
lui i duhul înelciunei.

7. Iubiilor, s iubim unul pre al-

tul; c dragostea dela Dumnezeu
este; i tot cel ce iubete, din Dum-
nezeu este nscut, i cunoate pre
Dumnezeu.

8. Cel ce nu iubete, nu cunoate
pre Dumnezeu; c Dumnezeu dra-

goste este.

9. Intru aceasta s'a artat drago-
stea lui Dumnezeu întru noi, c pre
Fiul su cel unui nscut I au tri-

mis Dumnezeu în lume, ca sviem
printr'însul.

10. Intru aceasta este dragostea,
nu c noi am iubit pre Dumnezeu,
ci cci el ne-au iubii pre noi, i au
trimis pre Fiul su curire pentru
pcatele noastre.

11. Iubiilor, dac Dumnezeu aâ
ne-au iubit pre noi, i noi datori

suntem s iubim unul pre altul.

4. 1. 2 Ioan 7; 2 Petr. 2, 1. 2.1 Cor. 12, 3.

3. l Ioan 2, 22.

4. 4 Imp. 6, 16; 2 Parai. 32, 7,

5. ioan 3, 31; 15. 19. 6. Ioan S, 47.
7. 1 Ioan 5, 11; Ioan 8, 42.
9. Ioan 3, 16; Rom. 5, 8; Tit. 2, 11.

10. Rom. 5, io; 2 Cot. 5. 19; Col. 1, 20.
11. Mat. 18, 33.

12. Pre Dumnezeu nimeni nici o-
dinioar nu l-a vzut. De iubim u-

nul pre altul, Dumnezeu întru nov
petrece, i dragostea lui desvârit
este întru noi.

13. Intru aceasta cunoatem c
petrecem întru dânsul i el întru

noi, c din Duhul su ne-au dat
nou.

14. i noi am vzut i mrturi-
sim c Tatl au trimis pre Fiul Mân-
tuitor lumii.

15. Oricare mrturisete c Iisus

este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu
înlru acela petrece, i acela întru

Dumnezeu.
16. i noi am cunoscut i am cre-

zut dragostea care are Dumnezeu
întru noi. Dumnezeu dragoste este;,

i cela ce petrece întru dragoste, în-

lru Dumnezeu petrece, i Dumne-
zeu întru dânsul.

17. Intru aceasta s'a svârit dra-

gostea cu noi, c îndrsnire s a-

vem în ziua judecei; pentruc pre-

cum el este, i noi suntem în lu-

mea aceasta.

18. Fric nu este înlru dragoste;
ci dragostea cea desvârit scoate
afar pre fric; c frica pedeaps
are. Iar cela ce se teme, nu este de-
plin întru dragoste,

19. Noi iubim pre dânsul, c eî

înlâiu ne-au iubit pre noi.

20. De va zice cinevâ: iubesc pre
Dumnezeu, iar pre fratele su ur-
ie, mincinos este; c cela ce nu
iubete pre fratele su pre care l-a

vzut, pre Dumnezeu pre carele nu
l a vzut cum poate s'l iubeasc?

21. i aceast porunc avem de
la dânsul: ca cel ce iubete pre
Dumnezeu, s iubeasc i pre fra-

tele su.

CAP- 5.

Despre cei nscui din Dumnezeu i
adevrata dragoste ctre El. Credina
biruete lumea. Cele trei mrturii de~

pre pmânt i din cer c Hristos este

om adevrat i adevrat Fiul lui Dum-
nezeu. Pcat de moarte i nu de moarte.

Tot cel ce crede c Iisus este Hri-

stos, din Dumnezeu este nscut;

12, E. 33. 20; Ioan 1, 18: 1 Tim. 6, 16..

15. \ Joan 5, s. ÎS Ioan 6, c9.

17. 1 Ioan 3, 21. 10. 1 Ioan 2, 4, 11.

2j-. 1 Ioan 5, l; Marc. 12, 31.

5. 1. Ioan l, 12.
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i tot cel ce iubete pre cel ce au
nscut, iubete i pre cel ce s'au
nscut dintr'însul.

2. Intru aceasta cunoatem c iu-

bim pre fiii lui Dumnezeu, când iu-

bim pre Dumnezeu, i poruncile lui

pzim.
3. C aceasta este dragostea lui

Dumnezeu, ca poruncile lui s p-
zim; i poruncile lui grele nu sunt.

4. Cci tot cel nscut din Dum-
nezeu, biruete lumea; i aceasta
este biruina care biruete lumea,
credina noastr.

5. Cine este cel ce biruete lumea,
fr numai cel ce crede c Iisus

este Fiul lui Dumnezeu?
6. Acesta este carele au venit prin

ap i prin sânge, lisus Hristos;
nu numai prin ap. ci prin ap i
prin sânge. i duhul este cel ce
mrturisete, cci Duhul este ade-
vrul.

7. Cci trei sunt cari mrturisesc
în cer: Tatl. Cuvântul i Sfântul
Duh; i aceti trei una sunt.

8. i trei sunt cari mrturisesc
pre pmânt: duhul i apa i sân-
gele; i aceti trei într'una sunt.

9. De primim mrturia oamenilor,
mrturia lui Dumnezeu mai mare
este; c aceasta este mrturia lui

Dumnezeu, care a mrturisit pen-
tru Fiul su.

10. Cel ce crede întru Fiul lui

Dumnezeu, are mrturia întru sine;
cel ce nu crede lui Dumnezeu, min-
cinos 1-a fcut pre dânsul; pentru
c n'a crezul la mrturia care au
mrtuTisit Dumnezeu pentru Fiul su.

11. i aceasta este mrturia, c

2. 1 loan 3, 19.

i". loan 14. 15; Mat. 11, 30.
4. loan 1, 13; 16, 33.

5. 1 loan 4, 15; 1 Cor. 15. 57.

6. loan 19, 34. 7. Mat. 28,19.
9. loan 8, 17. 10. Rom. 8, 16; loan 3, 36.
11. loan 1, 4.

viea venic ne-au dat nou Dum-
nezeu, i aceast viea întru Fiul

lui este.

12. Cel ce are pre Fiul, are vi-

ea; iar cel ce nu are pre Fiul lui

Dumnezeu, vieaa nu are.

13. Acestea am scris vou celor

ce credei întru numele Fiului lui

Dumnezeu; ca s tii c vieaa ve-

nic avei, i ca s credei întru

numele Fiului lui Dumnezeu.
14. i aceasta este îndrsnirea,

care avem ctre dânsul, c de vom
cere ceva dup voea lui, ne aude
pre noi;

15. i dac tim c ne aude pre

noi, orice vom cere, tim c vom
aveâ cererile care cerem dela dânsul,

16. De va vedea cineva pre fra-

tele su pctuind pcat nu spre
moarte s cear, i va dâ lui vi-

ea celor ce pctuesc nu spre
moarte. Este pcat spre moarte; nu
pentru acela zic ca s se roage.

17. Toat nedreptatea pcat este;

i este pcat nu spre moarte.
18. tim c tot cel nscut din

Dumnezeu nu pctuete; ci cel ce
s'au nscut din Dumnezeu se p-
zete pre sine însu, i cel ru nu
se atinge de el

19. tim c din Dumnezeu sun-
tem, i lumea toat întru cel ru
zace.

20. i tim c Fiul lui Dumne-
zeu au venit i ne-au dat nou pri-

cepere, ca s cunoatem pre cel a-

devrat i s fim întru cel adev-
rat, întru Iisus Hristos Fiul lui. A-
cesta este Dumnezeul cel adev-
rat i vieaa cea venic.

21. Fiilor, pzii-v pre voi de
idoli, Amin.

14. 1 loan 2. 28: 3, 21; 4. 17; Efes. 3, 12;

Evr- 4, 16. 16 Mat. 12, 31.

18, 1 loan 3, 9; 2 Tes. ?, 3. 19. Gal. 1, 4.

20. loan 1, 4; Fapt. 3, 15; Rom. 9, 5; 1

Tim. 3. 6; Evr. 1, 8.

21. E. 20, 3; 1 Cor. 10, 14.
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A

SFÂNTULUI AP05TOL IOAN

CAP. 1.

Dragostea ctre Dumnezeu st în

pzirea poruncilor. Ferirea de

fr
amgitori.

lrânul alesei Doamne i fi-

ilor ei, pre cari eu iubesc
întru adevr; i nu numai
eu, ci i toi caii au cuno-

scut adevrul;
2. Pentru adevrul care petrece

întru noi, i cu noi va îi în veac.
3. Fie cu voi dar, mil i pace

dela Dumnezeu Tatl i dela Dom-
nul lisus Hristos, Fiul Tatlui, în-

tru adevr i întru dragoste.

4. M'am bucurat foarte cci am
aflat din fiii ti umblând întru ade-
vr, precum am luat porunc dela
Tatl.

5. i acum te rog doamn, nu ca
i cum a scrie {ie porunc nou, ci

care avem din început, ca s iu-

bim unul pre altul.

6. i aceasta este dragostea, ca
s umblm dup poruncile lui. i
aceasta este porunca; precum ai
auzit dintru început, ca s umblaji
întru dânsa.

1. 1. 3 Ioan v. 1. 3. 1 Tim. 1, 2.

5. Marc. 12, 31, 6. l Ioan 5. 3.

7. Penlruc muli amgitori au
intrat în lume, cari nu mrturisesc
pre lisus Hristos s fie venit cu
trupul. Acesta este amgitor i an-
tihrist.

8. Pzi(i-v pre voi îni-v, ca s
nu pierdem cele ce am lucrat, ci s
lum plat desvârit.

9. Tot cel ce calc porunca i nu
rmâne întru învtura lui Hristos,

nu are pre Dumnezeu; iar cel ce r-
mâne întru învtura lui Hristos,

acela i pre Tatl i pre Fiul are.

10. Oricine va veni la voi, i nu
va aduce învtura aceasta, s nu'I

primii în cas, i s nu'i zicei lui:

bucur-te;
11. C cel ce îi va zice lui bu-

cur-fe, se va face prta faptelor

lui celor rele.

12. Multe având a v scrie vou,
nu am voit pre hârtie i cu cerneal;
ci ndjduesc c voiu veni la voi,

i gur ctre gur voiu gri, ca bu-
curia noastr s fie deplin.

13. Inchin-se ie fiii surorei tale

celei alese, Amin.

7. Mat. 24, 5; 2, Petr. 2, 1; 1 Ioan 2, 18;

4, 1, sq.

8. Marc, 13, 9; Gal, 3, 4.

9. 1 Ioan 2, 22, sq.
10. 2 Tes. 3, 6.

12. 3 Ioan 13; 1 Ioan 1, 4,



EPISTOLIA SOBORNICEASCA A TREIA

A

SFÂNTULUI AP05TOL IOAN

CAP. 1.

Laud iubirea de streini a frailor
pentru Hristos. Rutatea i neomenia

lui Diotrefis. D mrturie bun
S, > «4A Dimitrie.

^^pPâîrânul lui Oaie celui iubit

-MylvTe care cu iubesc întru a-

^£gy*devâ'r.
2. Iubitule, pentru toate fac

rugciune ca s sporeti i s fii

sntos, precum sporete sufletul

lu.
3. Pentruc foarie m'am bucurat,

dup ce au venit fraii i au mr-
turisit de adevrul tu, precum tu

întru adevr umbli.

4. Mai mare bucurie decât acea-
sta nu am când auz c fiii mei um-
bl întru adevr.

5. Iubitule, cu credin faci orice
lucrezi ctre frai i ctre cei streini;

6. Cari au mrturisit de drago-
stea fa înaintea bisericei; pre cari

bine vei face de îi vei petrece cu
vrednicie lui Dumnezeu;

7. C pentru numele lui au ieit,

nimic luând dela neamuri.
8. Noi dar, datori suntem s pri-

1. 1. Fapt. 19, 29; 2 Ioan 1; Rom. 16, 23; 1

Cor. 1. 14 3. 2 Ioan 4. 6, Tit 3, 13.

7. Mat. 10, 8; Cor 9, 12.

8. Mat. 10, 14; Lucâ 10, 8; Evr. 13, 2

mim pre unii ca acetia, ca împre-
un lucrtori s fim adevrului.

9. Am scris bisericei; ci Diotrefis

cel ce iubete s le fie lor câpite-

nie, nu ne primete pre noi.

10. Pentru aceasta de voiu veni,

voiu pomeni lui faptele care face,

ocrându-ne pre noi cu cuvinle rele,

i neîndestulaf fiind cu acestea, nici

însu primete pre frai, i pre cei

ce vor îi oprete i din biseric îi

scoate.

11. Iubitule, nu urmâ rului, ci bi-

nelui. Cela ce face bine, din Dum-
nezeu este; iar cela ce face ru, n'a

vzut pre Dumnezeu.
12. Lui Dimitrie i s'a dat mrtu-

rie de ctre toi i de ctre însu
adevrul; i noi înc mrturisim,
i tii c mrturia noastr adev-
rat este.

13. Multe am avut a scrie, ci nu
voiesc cu cerneal i cu condeiu a'i

scrie ie.

14. Ci ndjduesc c fr de z-
bav te voiu vedeâ i gur ctre
gur vom gri. Pace ie. lnchin-se
ie prietenii. Spune închinciune pri-

etenilor pre nume, Amin.

10. Mat. 23 13.

11. Ps. 36, 27; 1 Ioan 3, 6.

12. Ioan 19, 35.

13. 2 Ioan 12.

14. 1 Pete. 5, 14.



EPISTOLIA SOBORNICEASC

A

5FAMTULUI APOSTOL IUDA

CAP. 1.

îndeamn la statornicie în credin.
Muncile celor necredincioi i necurai.

Pilde i prorocii.

>uda, slug a lui Iisus Hri-

stos i frate al lui îacov, ce-

jlor sfinii întru Dumnezeu
Î-Tafl. t de lisus Hristos p-

zii i chemai;
2. Mil vou i pace i dragoste
s se înmuliasc.

3. Iubiilor, toat nevoina fcând
a scrie vou de cea de obte mân-
tuirea voastr, nevoie am avut av
scrie vou, rugându-v s stai vi-

tejete pentru credina ceea ce o-

dat s'a dat sfinilor.

4. Cci au intrat oarecari oameni,
cari de demult mai 'nainte au fost

scrii spre aceast osând, necre-

dincioi, cari schimba darul Dum-
nezeului nostru întru învierunare,
i pre cel unul Stpânul Dumnezeu
i Domnul nostru lisus Hristos f-
gduesc.

5. i voiu s v aduc aminte, ti-

ind i voi aceasta odat, c Dom-
nul dup ce au scos pre norod din

pmântul Eghipetului, mai pre ur-m pre cei ce nu au crezut i-au pier-

dut.

6. i pre îngerii cari nu i-au p-
zit dregtoria lor, ci i-au lsat l-
caul lor, spre judecata zilei celei

mari, legturilor celor venice supt
întuneric îi ine;

7. Precum Sodoma i Gomora i
cetile cele dimprejurul lor, care în-

tru acela chip curviau i umblau
în urma altui trup, sunt puse îna-

inte întru pild, a focului celui ve-
nic munc luând.

8. Asemenea i acetia vise vi-

sând, trupul îi spurc i domnia
leapd i slavele hulesc.

9. Iar Mihail arhanghelul, când
cu diavolul pricindu se gria pen-
tru trupul lui Moisî. n'a îndrznit
s aduc judecat de hul, ci a zis:

ccarte-te pre tine Domnul.
10. Iar acetia câte nu tiu hu-

lesc, i câte dup fire, ca nite do-
bitoace necuvânttoare tiu, întru

acelea s^ stric.

11. Vai lor! C în calea lui Cain
au umblat i întru înelciunea lui

Valaam prin mit s'au vrsat i în-

tru împrolivirea în cuvinte a lui Co-
re au pierit.

12. Acetia sunt între dragostele

voastre, ca nite pietre în mare a-

coperile de ap, împreun cu voi

mâncând, fr de fric pre sine p-
scându-se; nori fr de ap, ce se
poart de vânturi; copaci tomnatici

neroditori, de dou ori mori i des-
rdcinai;

13. Valuri slbatice de mare,spu-
megându'i ruinile lor; stele rt-

1. 1. Mat. 13, 65; Luc. 6, 16.

Fii l, 27; 1 Tim 1, 18,

4 Tit 1, 16. 5. Num. 14, 35; 1 Cor. 10, 5.

6. Ioan 8, 44; 2 Petr. 2, 4.

7. Fac 19, 24.

8, E. 22, 28; 2 Petr. 2. 10.

9 Dan. 12, 1 ; Zab, 3, 2.

10. 2 Petr. 2, 12.

11. Fac. 4, 8; flpoc. 2, 14; Num. 16, 1,
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citoare, crora negura întunerecu-
lui în veac se pzete.

14. i a prorocii de acetia i E-
noh, cel al aptelea de!a Adam. zi-

când: iat., va venî Domnul înîru

mii de sîinii si.
15. S îac judecat împrotiva tu-

turor, i s mustre pre foi necre-

dincioii de toate faptele pgânl-
Jei lor cu care au fcut frdelege,
i de toate cuvintele lor cele aspre,

care au grit împrotiva lui pcto-
ii cei necredincioi.

16. Acetia sunt cârtitori, gritori
de ru. cari umbl dup poftele lor

cu pgântate i cu clcare delege
i gurile lor griesc cele cu seme-
ie, mirându-se de îeje pentru vreo
dobând.

Î7. Iar voi, iubiilor, aducefi-v a-

minte de cuvintele care s'au zis mai
înainte de apostolii Domnului no-
stru lisus Hrisios;

18. C au zis vou, c în vre-

mea de apoi vor îi batjocoritori,

cari vor umbl dup poftele iorcele
necurate,

!4. Fac. 5, 21. 75. Mat, 25, 31; 12, 36.

16. Ps. 16, 10. 18. l Tim. 4. 1.

19. Acetia sunt cari se osibesc
pre sine i sunt trupeti, neavând
duh.
0. Iar voi. iubiilor, întru sfânt

credina voastr zidindu-v i întru

Duhul Sfânt rugânduv,
21. Pre voi singuri întru drago-

stea lui Dumnezeu v pziji, atep-
tând mila Domnului nostru lisus

Hrisios spre vieaja cea venic.
22. i pre unii s'i vdii de se

vor despri.
23. Iar pre alii cu fric s'i mân-

tuii, rpindu'i din foc i s'i cer-

tai cu temere urînd i haina cea
dela trup spurcat.

24. Iar celui ce poate s v p-
zeasc pre voi fr de pcat i ne-
spurcai si s v pue înaintea sla-

vei sale fr prihan întru bucurie.

25. Unuia îneleptului Dumnezeu
i Mântuitorului nostru prin lisus

Hrisios Domnul nostru, slav i m-
rire, stpânire i putere, mai 'nainte

de fot veacul i acum i întru toi
vecii, Amin.

19 • Pild 18. 1 20. Col. 1, 23.

21. 1 Cor. 1, 7, 23, Hmos 4. 11 ; Zab. 3,

2; Rom. 11,14, Jac 5. 19; Îs. 64. 6.

25. Rom. le, 27; 1 Tim. 1- 17.



APOCALIPSIS
A

sfanului loflri teologul
CAP. 1.

loan trimite închinciuni la apte 'bi-

serici. Vedenia cereasc, a sa în Pat'

mos. El vede pre Iisus între apte

fj(

sfenice i apte stele.

escoperirea Iui Iisus Hri-

sios, care Dumnezeu îi au
daf lui, ca s arte robilor

si cele ce trebue s fie

degrab; i au artat fnmi{ându-o prin

îngerul su robului su loan;
2. Care a mrturisit cuvântul lui

Dumnezeu, i mrturisirea Iul Iisus

Hristos, i câte a vzut.
3. Fericit este cel ce citete, i

cei ce aud cuvintele prorociei ace-

steea. i pzesc cele scrise întru dân-
sa, c vremea aproape este.

4. loan celor apte biserici care

sunt în Asia: dar vou i pace de
la cel ce este, i cel ce erâ, i cel

ce vine, i dela cele apte Duhuri
care sunt înaintea Scaunului lui;

5. i dela Iisus Hristos, marturul
cel credincios, cel întâiu nscut din

mori, t stpânul împrailor p-
mântului. Carele ne-au iubit pre noi,

i cu sângele su ne-au splat de
pcatele noastre.

6. i ne-au fcut împrai i pre-

oi lui Dumnezeu i Tatlui su;
lui slava i puterea în vecii veci-

lor, Amin.

1. 1. loan ?, 32; Hpoc. 22, 6, 7.

2 Hpoc. 6, 9. 3. Hpoc 22, 7; 1 Petr. 4, 7.

4. E. 3. 14; Evr. 13, 18; Is. Ii, 2.

5. Hpoc. 3, 14; Fapt. 26, 23 ; 6al, 2, 20;

Evr. 9, 14, 6. Hpoc. 5, 10;1 Petr. 2, 5.

7. lat, vine cu norii, i'l va ve-

deâ pre el tot ochiul, i cei ce l-au

împuns; i vor plânge înaintea lui

toate seminiile pmântului. Aâ, A-
min.

8. Eu sunt Alîa i Omega, înce-

putul i sfâritul, zice Domnul, cel

ce este, i cel ce erâ, i cel ce vine,

atotiitorul.

9. Eu loan, cel ce sunt i fratele

vostru, i prta întru necazul i
întru împrtiea i întru rbdarea
întru Iisus Hristos, fost-am în o-

strovul ce se chiam Patmos, pen-
tru cuvântul lui Dumnezeu, i pen-
tru mrturisirea lui Iisus Hristos.

10. Fost-am în Duh într'o zi de
Duminic, i am auzit dup mine
glas mare ca de trâmbi,

11. Zicând: eu sunt Alfa i 0-
mega.celdinfâiu i cel de pre urm,
i ce vezi, scrie în carte, i o tri-

mite celor .
apte biserici ce sunt

în Asia: la Efes si la Smirna i
Ia Pergam i la Tiatira i la Sar-

des. i la Filadelfia i la Laodichia.
12. i m'am întors s vz gla-

sul care vorbiâ cu mine. i întor-

cându-mâ, am vzut apte sfenice
de aur;

13. i în mijlocul celor apte sfe-

nice asemenea Fiului Omului, îm-
brcat cu hain lung, i încins
pre la âe cu brâu de aur.

14. Iar capul lui i prul alb, ca
lâna cea alb, ca zpada; i ochii

lui ca para focului;

7. Zab. 12. 10; loan 19, 37.

8. Hpoc. 22, 13; Is. 41, 4. 9. Rom. 8, 17,

13. Hpoc. 2, l; Ez. 1. 26.

14. Hpoc. 2, 18.
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15. i picioarele lui asemenea cu
arama de Livan, ca într'un cuplor
fiind arse; i glasul lui ca gias de
ape multe.

16. i având în mâna sa cea
dreapt apte stele; i din gura lui

sabie cu dou ascuituri, ascuit
ieind; i îaja lui precum soarele
lumineaz înfru puterea sa.

17. i dac l-am vzut pre el,

am czut la picioarele lui ca un
mort. i au pus mâna sa cea dreapt
presle mine, zicând mie: nu fe teme;
eu sunt cel dintâiu i cel de pre
urm.

18. i cel ce sunt viu, i am fosf

mort; i iat, suni viu în vecii ve-

cilor, Amin; i am cheile iadului

i ale morei.
19. Scrie cele ce ai vzut i cele

ce sunt, i cele ce vor s {ie dup
acestea;

20. Taina celor apte stele, care
le-ai vzut în dreapta mea i cele

apte sfenice de aur: cele apte
stele, îngerii celorrapte biserici sunt;

i cele apte sfenice care le-ai v-
zut, apte biserici sunt.

CAP. 2.

Cele scrise îngerului Efesenilor. Ni-
colaii. Cele artate îngerului Smir'
nenilor. Cele însemnate îngerului Per-

gaminenilor\ Antipa, Valaam, Nicolaii.

Cele scrise- îngerului Teatirelor.

Îngerului bisericei Eîesului scrie:

acestea zice cel ce {ine cele apte
stele în dreapta sa, cel ce umbl
în mijlocul celor apte fenice de
aur;

2. tiu faptele tale, i osteneala
fa, i rbdarea ta, i cum c nu
poi suferi pre cei ri; i ai ispitit

pre cei ce se zic pre sine apostoli,

i nu sunt, i i-ai aflat pre ei min-
cinoi;
3 i ai purtat, i ai rbdare, i

pentru numele meu te-ai ostenit i
nu ai încetat.

4. Ci am asupra fa, c drago-
stea fa cea dintâi o ai prsit.

5. Drept aceea adu'i aminte de
unde ai czut, i te pocete, t
f faptele cele dintâi; iar de nu, vin

18. Rom. 6. 9. 19. Hpoc. 14, 13; 4, 1.

20, Mal. 2, 7.

2. 1- Hpoc. l, 16, 13. 2. l loan 4, 2.

3. Gal. 6, 9; Evr. 12, 5.

la tine curând, i voiu micâ sfe-

nicul tu din locul su, de nu fe

vei poci.
6. Ci aceasta ai, c urti faptele

Nicoîaifenilor, care i eu le ursc.
7. Cela ce ate ureche, auz ce

Duhul zice bisericilor: celui ce va
birul voiu da lui s mnânce din

pomul vieei, care este în mijlocul

Raiului lui Dumnezeu.
8. i îngerului bisericei Smirne-

nilor scrie: acestea zice cel dintâi

i cel de pre urm, care au murit,

i au înviat;

9. tiu faptele tale, i necazul, i
srcia, (ci bogat eti) i hula ce-

lor ce se zic pre sine ludei i nu
sunt, ci sinagog a satanei.

10. Nimic nu te teme de cele ce
vei s ptimeti; c iat, diavolul

va s arunce dintru voi în temni,
ca s v ispitii; i vei aveâ ne-

caz în zece zile; fii credincios pân
la moarte, i voiu dâ ie cununa
vieei.

11. Cel ce are ureche, auz ce
Duhul zice bisericilor: cel ce biru-

ete nu se. va nedrepti de moar-
tea cea de a doua.

12. i îngerului bisericei cei din

Pergam scrie; acestea zice cel ce

are sabiea ascuit de amândou
prile,

13. tiu faptele taie, i unde lo-

cueii, unde este scaunul satanei;

i ii numele meu, i n'ai lepdat
credina mea în zilele în care erâ

Antipa marturul meu cel credincios,

care s'a ucis la voi, unde locuete
satana.

14. Ci am asupra ta puine, c
ai acolo pre cei ce in învtura
lui Valaam, care înv pre Valac
s puie sminteal înaintea fiilor lui

Israil, ca s mnânce de cele jert-

fite idolilor, i s curveasc.
15. Aâ ai i tu pre cei ce in

învtura Nicolaitenilor, care eu o
ursc.

16. Pocele-fe; iar de nu, vin la

tine curând, i voiu face cu ei r-
sboiu cu sabiea gurei mele.

17. Cel ce are ureche, auz ce

6. Ps 138,21, 7. Mat. 11^,15.

8. Hpoc 22, 13. 9. Hpoc, 3, 9.

10. Mat, 10, 28.

12. Efes. 6, 17; Evr. 4, 12.

13. Hpoc. 13, 2; 3, 8.

14. Num. 25, 2; 2 Pett. 2, 5; lud. 11.

16. Hpoc. 19. 15.

17. Hpoc. 3, 12; 19, 12.
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Duhul zice bisericilor: celui ce bf-

ruete voiu dâ lui s mnânc? din

manna cea ascuns, i voiu dâ lui

piatr alb, i în piatr nume nou
scris, care nimeni nu'i tie fr nu-

mai cel ce îl iâ.

18. i îngerului bisericei cei din

Tiatira scrie: acestea zice Fiul lui

Dumnezeu, cel ce are ochii si ca
para focului, i picioarele sale sunt
asemenea cu arama de Livan:

19. iiu faptele tale i dragostea
si slujba i credina i rbdarea
ta i faptele tale, cele de pre urm
sunt mai multe decât cele dintâi.

20. Ci ara asupra ta puine, c
lai pe muierea Ezavel, care se zice

pre sine prorocit, a înv i a

amgi pre robii mei s curveasc,
i s mnânce cele jertfite idolilor.

21. i am dat ei vreme ca s se
pociascâ de curviea sa i nu s'a

pocit.
22. Iat, eu o pun pre ea în pat,

i pre cei ce curvesc cu ea în ne-

caz mare, de nu se vor poci de
faptele lor.

23. i pre fiii ei îi voiu ucide cu
moarte; i vor cunoate toate bi-

sericile c eu sunt cel ce cerc r-
runchii i inimele; i voiu dâ vou
unuia fiecruia dup faptele voa-
stre.

24. Iar vou zic. i celorlali din
Tiatira, câi n'au învtura acea-
sta, i cari n'au cunoscut adâncu-
rile satanei, precum zic: nu voiu
pune preste voi alt greutate.

26. Ins ce avei, inei pân voiu
venî.

26. i celui ce biruete i celui ce

pzete pân în sfârit faptele mele,
voiu dâ lui stpânire preste nea-
muri.

27. i le va pstori pre ele cu

toiag de fier; ca vasele de lut. se

vor zdrobi; precum i eu am luat

deia Tatl meu.
28. i voiu dâ lui steaua cea de

diminea.
29. Cel ce are ureche, auz ce

Duhul zice bisericilor.

18. Hpoc. 1, 14.

20. 3. lmp. 16, 31. 22. Hpoc. 18, 9,

23. Ps. 7, 10. 25 Hpoc. 3, 11.

26. Ps 2, 8. 27. Hpoc 12, 5. .

28. Luc. 22. 29. 29. Hpoc. 3, 6.

CAP. 3.

Cele trimise îngerului din Sardes. Cele

scrise îngerului Filadelfilor. Cele ar-
tate îngerului Laodickenilor.

i îngerului bisericei cei din Sar-
des scrie: acestea zice cel ce are

cele apte Duhuri ale lui Dumne-
zeu, i cele apte stele; tiu faptele

tale, c ai nume c treti, i eti
mort.

2. Priveghiaz, i întrete pre
celelalte care vreau s moar; c
n'am aflat faptele tale deplin îna-

intea lui Dumnezeu.
3. Drept aceea, adu'i aminte cum

ai luat i ai auzit, i ine, i te po-
cete. Iar de nu vei priveghiâ, voiu
venî asupra fa ca furul, i nu vei

cunoate în care ceas voiu venî
asupra ta.

4. Ai puine nume i în Sardes,
care nu i-au întinai hainele lor;

i vor umbiâ împreun cu mine în

albe; c vrednici sunt.

5. Cel ce biruete, acesta se va
îmbrca în haine albe; i nu voiu
terge numele lui din cartea vieei,

i voiu mrturisi numele lui înain-
tea Printelui meu, i înaintea în-

gerilor lui.

6. Cela ce are ureche, auz ce
Duhul zice bisericilor.

7. i îngerului bisericei cei din

Filadeltia scrie: acestea zice cel

sfânt, cei adevrat, carele are cheiac

lui David, cel ce deschide, i ni-

meni nu închide; i închide, i ni-

meni nu deschide;
8. tiu faptele tale; iat, am dat

înaintea ta ue deschis, i nimeni
nu poale s o închiz pre ea; c
mic putere ai, i ai pzit cuvân-
tul meu, i n'ai tgduit numele
meu.

9. Iat, dau din sinagoga sata-

nei acelor ce se zic pre sine a îi

Iudei, i nu sunt, ci mint; iat, voiu
face pre ei ca s vie i s se în-

chine înaintea picioarelor taie, i
vor cunoate c te-am iubit pre
tine

10. Pentruc ai pzit cuvântul rb-
dârei mele, i eu te voiu pzi pre
tine de ceasul ispitei, ce va s vie

3, 1. Hpoc. 1, 16. 3. l Tes. 5. 2.

4. Hpoc. 4, 4. 5, Fit. 4, 3.

7. Iov 12, 14; Is. 22, 22,

8. Hpoc. 2, 2, 9; 1 Tes. 1, 3.

9. Hpoc. 2. 9.
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presle toat lumeg, ca s ispitea-

sc pre cei ce locuesc pre pmânt.
11. laî, vin curând; ine ce ai,

ca nircwni s nu'i iâ cununa fa.

12. Cel ce birueie, îi voiu face

pre el stâlp în biserica Dumnezeu-
lui meu, i nu va iei aiar mai
mult: i voiu scrie presle el nu-
mele Dumnezeului meu, i numele
cetii Dumnezeului meu, Ierusali-

mului celui nou, care se pogoar
din cer dela Dumnezeul meu; i
numele meu cel nou.

13. Cel ce are ureche, auz ce

Duhul zice bisericilor.

14. i îngerului bisericei cei din

Laodichia scrie: acestea zice cel ce

este Amin, marturul cel credincios

i adevrat, începutulzidirei lui Dum-
nezeu;

15 tiu faptele talc, c nici rece

eti nici fierbinte; o de ai îi rece

sau fierbinte

!

16. Iar fiindc eti cald i nici

fierbinte nici rece, te voiu arunc
din gura mea.

17. C zici: bogat sunt, i m'am
îmbogit, i de nimic nu am lips;
i nu fii c tu eti ticlos i mi-
el i srac i orb i gol;

18. Sftuescu-fe s cumperi dela

mine aur lmurit din foc, ca s te

îmbogjeti; i haine albe, ca s te

îmbraci, i s nu se arate ruinea
goliciunei taie; i cu collirion unge
ochii ti, ca s vezi.

19. Eu ori pre câi iubesc, îi mu-
stru i îi cert; râvnete dar i te

pocete.
20. lat stau la ue i bat; de va

auzî cinevâ glasul meu, i va de-

schide ua, voiu intrâ la el i voiu
cinâ cu el, i el cu mine.

21. Celui ce biruete, voiu dâ lui

s az cu mine pre Scaunul meu,
precum i eu am biruit i am e-
zut cu Tatl meu pre Scaunul lui.

22. Cel ce are ureche, auz ce
Duhul zice bisericilor.

H. Hpoc. 1, 3; 2, 5.

12. Hpoc. 2, 7, sq 14, 1.

75. Hpoc 2, 2.

17. Os. 12, 9; 1 Cor 4, 8.

7,?. 1 Petr. 1 7; Hpoc. 16, 15.

19 Iov. 5, 17; Pilde 3, 12; 1 Cor. 11. 32.

20. Cânt. Cânt. 5, 2; Lucâ 12, 36; Joan 14, 23.

21. Mat. 19, 23.

CAlP. 4.

Ua, Scaunul i cei douzeci i patru

de btrâni ce a vzut în cer.

Dup acestea am vzut, i iat
ue deschis în cer; i glasul

cel dintâiu care l-am auzit ca de
trâmbi, cevorbiâ cu mine, zicând:
suie-ie aici, i voiu artâ {ie cele

ce trebue s fie dup acestea.

2. i îndat am fost în Duh, i
iat Scaun era pus în cer, i pre-

sto Scaun cel ce edea.
3. i cel ce edea, la vedere er

asemenea pietrei de iaspis i de sar-

din; i curcubeu împrejurul Scau-
nului asemenea la vedere smarag-
dului.

4. i împrejurul Scaunului dou-
zeci i patru de scaune; i pre sca-

une am vzut douzeci i patru de
btrâni ezând, îmbrcai cu haine
albe; i aveau pre capetele lor cu-

nuni de aur.

5. i din Scaun ies fulgere i tu-

nete i glasuri; i apte fclii de foc

arzând înaintea Scaunului, care sunt
cele apte Duhuri ale lui Dumnezeu.

6. i înaintea Scaunului mare de
sticl asemenea cu cristalul; i în

mijlocuIScaurtului i împrejurul Sca-
unu'ui, patru vieuitori plini deochi
dinainte i dinapoi.

7. i vieuitorul cel dintâiu ase-

menea leului, i al doilea vieuitor

asemenea vielului, i al treilea vie-

uitor aveâ fa ca de om. i al pa-
trulea vieuitor asemenea vulturului

ce sboar.
8. i cei pa'ru vieuitori unui fie-

care aveau câte ase aripi împre-
jur; i înluntru erau plini de ochi-

i odihn hu au ziua i noaptea,
zicând: Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul
Dumnezeu atotiitorul cel ce era t
cel ce este i cel ce vine

9. i când vor dâ vieuitorii ace-

tia slav i cinste i muimit
celui ce ade pre scaun, celui ce
este viu în vecii vecilor,

10. Vor cdeâ cei douzeci i pa-
tru de btrâni înaintea celui ce ade
pre Scaun, i se vor închina celui

ce este viu în vecii vecilor, i vor

Zfc. 7. Rpoc. 1, 10. 3. Ez, 1. 26.

4. Hpoc. 11, 16.

5. Hpoc 11, 19; Zab, 4, 2. 6. Hpoc. 15, 2,

7. Ez. 1. 10. 8. Îs. 6, 3.

10. Hpoc 5, 14,
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pune cununele lor înainfea Scau*
nului, zicând:

11. Vrednic efi Doamne, a luâ

slava i cinstea i puterea; c tu

ai zidit toate, i pentru voea ta sunt
i s'au zidit.

CAP. 5.

Cartea cea cu apte pecei în mâna lui

Dumnezeu. Mielul cu ajte coame
deschide cartea,

xi am vzut în dreapta celui ce
yedeâ pre Scaun carte scris din-

luntru i dinafar, pecetluit cu
apte pecei.

2. i am vzut pre un înger tare

strigând cu glas mare: cine este

vrednic a deschide cartea i a de-

slegâ peceile ei?

3. i nimeni nu puteâ în cer, nici

pre pmânt, nici supt pmânt, a de-

schide cartea, nici a o vedeâ pre ea.

4. Iar eu plângeam mult, c ni-

meni nu s'a aflat vrednic a deschi-

de i a cetî cartea, nici a o vedeâ
pre ea.

5. i unul din btrâni zice mie:

nu plânge, iat a biruit leul cel din

seminia lui luda, rdcina lui Da-
vid, ca s deschid cartea i s de-

slege cele apte pecei ale ei.

6. i am vzut, i iat în mijlo-

cul Scaunului i al celor patru vie-

uitori, i în mijlocul btrânilor, un
Miel stând ca i cum ar fi fost jun-

ghiat, având coarne apte i ochi
apte, care sunt cele apte duhuri
ale lui Dumnezeu trimise în tot p-
mântul.

7. i au venit i au luat cartea din

dreapta celui ce edea pre Scaun.
8. i când au luat cartea cjei pa-

tru vieuitori, i cei douzeci i pa-

tru de btrâni au czut înaintea Mie-

lului, având fiecare alute, i n-
strpi de aur pline de tmâieri, care

sunt rugciunile sfinilor.

9. i cânt cântare nou, zicând:

vrednic eti s iei cartea i s de-

chizi peceile ei; c te-ai junghiat

i ne-ai rscumprat pre noi lui

Dumnezeu cu sângele tu din toat
seminia i limba i norodul i nea-

mul;
10. i ne-ai fcut pre noi Dumne-

5. 1. Hpoc, 4, 3; Ez. 2, 9.

5. Fac. 49, 9; Is, 11. 1. 7. Hpoc. 4, 2.

10. Hpoc i, 6; 20, 6; 22, 5.

zeului nostru, împrai i preoi; i
vom împrî pre pmânt.

11. i am vzut i am auzit glas
de îngeri muli împrejurul Scaunu-
lui i a vieuitorilor i a btrânilor,
i erâ numrul îor milioane de mi-
lioane i mii de mii;

12. Zicând cu glas mare: vrednic
este Mielul carele s'au junghiat ca s
iâ puterea i bogia i înelepciu-
nea i tria i cinstea i slava i
bun cuvântarea.

13. i toat fptura care este în

cer i pre pmânt i supt pmânt
i cele ce sunt în mare i cele ce
sunt într'însele toate, am' auzit zi-

când: celui ce ade pre Scaun t
Mielului fie bun cuvântarea i cin-

stea i slava i puterea, în vecii ve-
cilor.

14. i cei patru vieuitori, ziceau
Amin. i cei douzeci i patru de
btrâni au czut i s'au înctiinat

celui viu în vecii vecilor.

CAP. 6.

Deschiderea celor ase pecei dintâiu
y

a cror îneles este: învtura afo-
stoleasc; rsboiul celor necredincioi
împrotiva credincioilor; cderea celor

slabi în credina; btile celor ce ne-

având rbdare se leapd de Domnul;
strigarea izbndirei dumnezeeti; ra-

nele ce vor fi la sfârit.

i am vzut când au deschis Mie-
lul una din cele apte pecei, i

am auzit pre unul din cei patru vie-

uitori zicând cu glas ca de tunet:

vino i vezi.

2. i am vzut, i iat un cal alb;

i cel' ce edeâ pre el avea arc; i
s'a dat lui cunun; i a ieit biru-

ind, i ca s biruiasc.
3. i când a deschis a doua pe-

cete, am auzit pre al doilea vie-

uitor zicând: vino i vezi.

4. i a ieit alt cal, roib; i ce-

lui ce edeâ pre el s'a dat lui s
iâ pacea de pre pmânt, i ca unul

pre altul s se junghie; i s'a dat

lui sabie mare.
5. i când a deschis pecetea a

treia, am auzit pre vieuitorul al

treilea zicând: vino i vezi. i am
vzut, i iat un cal negru; i cei

11, Dan. 7, 10.

Q. 1. Hpoc. 4, 6; 5, 6. 3. Hpoc. 4, 7.

4 Zab. 1, 8; Is 9, 20. 5. Hpoc. 4, 7.
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ce edea pre el aveâ cumpn în

mâna sa.

6. i am auzit glas în mijlocul

celor patru vieuitori zicând: un hi-

nic de grâu într'un dinar, i trei

hinici de orz într'un dinar; i un-
tuldelemn i vinul s nu vtmai.

7. i când a deschis pecetea a

patra, am auzit glasul vieuitorului

celui al patrulea zicând: vino i vezi.

8. i am vzut, i iat un cal

oalben; i celui ce edeâ pre el îi

' i numele Moartea, i Iadul urm
. . ea. i s'a dat lor putere ca s
o.ioare preste a patra parte a p-
rnântului, cu sabie i cu îoamefe

; cu moarte i de hiarele pmân-
lui.

9. i când a deschis a cincea pe-

te, am vzut supt jertfelnic su-

lele celor junghiai pentru cuvân-
. I lui Dumnezeu, i pentru mrtu-
usirea care aveau

;

10. i strigau cu glas mare, zi-

când: pân când, Stpânul cel sfânt
i adevrat, nu judeci i nu izbân-
deti sângele nostru dela cei ce
lcuesc pre pmânt?

11. i fiecruia li s'a dat veminte
albe i li s'a zis lor: ca s se o-

dihneasc înc puin vreme, pân
ce se vor plini i cei dimpreun
robi cu ei i fraii lor, cari vor s
se omoare ca i ei.

12. i am vzut când a deschis
pecetea a asea, iat, cutremur mare
s'a fcut, i soarele s'a fcut negru
ca un sac de pr i luna s'a fcut
ca sângele;

13. i stelele cerului au czut pre

pmânt, precum smochinul leapd
smochinele cele crude ale lui, când
se cltete de vânt mare.

14. i cerul s'a osebit ca o carte

învîin'du-se, i tot muntele i ostro-

vul din locurile sale s'au micat.
15. i împraii pmântului i dom-

nii i bogaii i cpitanii i cei pu-

ternici, i tot cel rob i cel slobod,
s'au ascuns în peteri i în pietrele

munilor;
16. i zic munilor i pietrelor;

cdei preste noi i ne ascundei
pre noi de ctre faa celui ce ade
pre Scaun i de mânia Mielului.

17. C a venit ziua cea mare a

mâniei lui, i cine va putea s sleâ?

8. Hpoc. 20, 34. 10. Luc. 18, 7; Ps. 34, 17,

11. flpoc. 3, 5, 14. Ps. 101, 27; Evr. 1,11

16, Luc, 23, 30.

CAP. 7.

Cei Iii de mii scpai de rana celor

patru îngeri. Gloata nenumrat a ce-

lor ce din neamuri au îmfrit cu
Hristos.

i dup acestea am vzut patru
îngeri stând în cete patru unghiuri

ale pmântului, iind cele patru vân-
turi ale pmântului, ca s nu sufle

vântul pre pmânt, nici preste mare,
nici preste tot copacul.

2. i am vzut alt înger suindu-
se dela rsritul soarelui, având pe-

cetea lui Dumnezeu celui viu, i a

strigat cu glas mare celor patru în-

geri, crora îi s'a datsvatme p-
mântul i marea;

3. Zicând: nu vtmai pmântul
nici marea, nici copacii, pân ce vom
pecetlui pre robii Dumnezeului no-
stru preste frunile lor.

4. i am auzit numrul celor pe-

cetluii o sut patruzeci i patru de
mii pecetluii din toat seminia fii-

lor lui Israil.

5. Din seminia lui luda douspre-
zece mii pecetluii. Din seminia lui

Ruvin dousprezece mii pecetluii.

Din seminia lui Gad dousprezece
mii pecetluii.

6. Din seminia lui Asir douspre-
zece mii pecetluii. Din seminia lui

Neftalim dousprezece mii pecetluii.

Din seminia lui Manasî douspre-
zece mii pecetluii.

7. Din seminia lui Simeon dou-
sprezece mii pecelluii. Din semin-
ia lui Levî dousprezece mii pece-
tluii. Din seminia lui Isahar dou-
sprezece mii pecetluii.

8. Din seminia lui Zavulon dou-
sprezece mii pecetluii. Din semin-
ia lui losiî dousprezece mii pe-

cetluii. Din seminia lui Veniamin
dousprezece mii pecelluii.

9. Dup acestea am vzut, i iat
gloat mult, pre care s o numere
nimeni nu pufeâ, din lot neamul i
seminiile i noroadele i limbile,

stând înaintea Scaunului, i înain-

tea Mielului, îmbrcai în veminte
albe i finici în mâinile lor.

10. i strigau cu glas mare, zi-

când: mântuirea" Dumnezeului no-
stru celui ce ade pre Scaun i Mie-
lului.

7. 3. Es. 12. 23; Ez. 9, 4.

\ 9. Hpoc. 6, 11.

Biblia 103.
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11. i loji îngerii stau împrejurul

Scaunului i a btrânilor i a celor

patru vieuitori i au czut înaintea

Scaunului pre feele lor i s'au în-

chinat lui Dumnezeu;
12. Zicând: amin, buncuvânta-

rea i slava i înelepciunea i mul-
mita i cinstea i puterea i t-
ria Dumnezeului nostru în vecii ve-

cilor, Amin.
13. I a rspuns unul din cei b-

trâni, zicându'mi mie: acetia cari

sunt îmbrcai cu vemintele cele

albe cine sunt? i de unde au venit?

14. i am zis lui: Doamne tu tii.

i mi-au zis mie: acetia sunt cei

ce vin din necazul cel mare i i-au
splat vemintele lor, i i-au albit

vemintele lor în sângele Mielului.

15. Pentru aceasta sunt înaintea

Scaunului lui Dumnezeu i slujesc

lui ziua i noaple-a în biserica lui,

i cel ce ade pre Scaun se va s-
llui preste ei,

16. Nu vor flmânzi mai mult, nici

vor însetoâ mai mult; nici va mai
cdeâ preste ei soarele, nici tot z-
duful.

17. C Mielul cel din mijlocul Sca-
unului va pate pre ei i îi va po-
vuî pre ei la izvoare de ape vii,

i va terge Dumnezeu toat lcr-
ma dela ochii lor.

CAP. 8.
Deschiderea peceei a aptea care în-

semneaz rugciunile sfinilor. Cei apte
îngeri cu trâmbiele.

i când a deschis pecetea a aptea,
s'a fcut tcere în cer ca la o ju-

mtate de ceas.

2. i am vzut pre cei apte în-

geri cari stau înaintea lui Dumne-
zeu, i li s'a dat lor apte trâmbie.

3. i alt înger a venit i a st-
tut la jertfelnic, având cdelni de
aur, i i s'a dat lui imâi multe, ca
s deâ cu rugciunile tuturor sfin-

ilor preste jertfelnicul cel de aur
care este înaintea Scaunului.

4. i s'a suit fumul tmâilor, cu
rugciunile sfinilor, din mâna înge-
rului înaintea lui Dumnezeu.

5. i a luat îngerul cdelnia, i
11. Hpoc. 5, 11, 12. Hpoc. 5, 12.

14, Ioan 21, 15; Evr. 9, 14.
16. Îs. 49, 10, Ps. 120, 6-

17. Hpoc. 5. 6; Ps. 22, 2; Is. 25, 8,

8. t- Îs, 14, 7; Hv. 2, 20.

3. Hpoc. 5.8. 5, Hpoc. 4. 5,

o a umplut din focul jertfelnicului

i o a aruncat pre pmânt; i s'a

fcut glasuri i tunete i fulgere i
cutremuri.

6. i cei apte îngeri, cari aveau
cele apte trâmbie, s'au gtit ca s
trâmbieze.

7. i îngerul cel dinfâiu a trâm-
biat i s'a fcut grindin i foc a-

mestecat cu sânge i s'au aruncat
pre pmânt i a treia parte din co-
paci a ars, i toat iarba verde a ars,

8. i al doilea înger a trâmbiat,
i ca un munte mare arzând cu foc»

s'a aruncat în mare i a treia parte
din mare s'a fcut sânge,

9. i a murit a treia parte din zi-

diri în mare, care aveau suflete, i
a treia parte din corbii s'au stricat.

10. i al treilea înger a trâmbiat,
i a czut din cer o stea mare, ar-

zând ca o fclie, i a czut preste
a treia parte din rîuri i preste iz-

voarele apelor.

11. i numele stelei se zice Pelin,

i s'a fcut a treia parte din ape ca
pelinul, i muli din oameni au mu-
rit de ape, c se fcuser amare.

12. i al patrulea înger a trâm-
biat i s'a rnit a treia parte a soa-
relui i a freia parte a lunei i a
treia parte a stelelor; aâ cât s'a

întunecat a treia parte a lor, i zi-

ua s nu lumineze a treia parte a
ei i noaptea aijderea.

13. i am vzut i am auzit pre
un înger sburând în mijlocul ceru-

lui, zicând cu glas mare: vai, vai,

vai, celor ce lcuesc pre pmânt,
de celelalte glasuri de trâmbi ale

celor trei îngeri, cari vor s trâm-
bieze.

CAP. 9.

îngerul al cincilea i al, aselea. L-
custele ce ieau din adânc. Deslegarea

îngerilor dela Eufrat.

Qi al cincilea înger a trâmbiat t
Yam vzut o stea din cer czând
pre pmânt, i i s'a dat cheia fân-

tânei adâncului.
2. i a deschis fântâna adâncu-

lui, i s'a suit fum din fântân, ca
fumul unui cuptor mare, i s'a în-

tunecat soarele i vzduhul de fu-

mul fântânei.

3. i din fum au ieit lcuste pre

13. Hpoc. 9, 12.
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pmânt, i li s'a dat lor putere pre-

cum au putere scorpiile pmântului.
4. i s'a zis lor s nu vatme

iarba pmântului, nici toat verdeaa,
nici tot copacul, fr numai pre oa-
menii cari nu au pecetea lui Dum-
nezeu pre frunile lor.

5. i li s'a dat lor ca s nu li

omoare pre ei, ci ca s se chinu-
iasc luni cinci i chinul lor ca chi-

nul scorpiei când lovete pre om.
6. i în zilele acelea vor cut

oamenii moartea i nu o vor aflâ,

i vor pofti s moar i moartea
va fugi dela ei.

7. i asemnrile lcustelor erau
asemenea cailor celor gtii spre
rsboiu, i pre capelele lor ca nite
cununi asemenea aurului, i feele

lor ca feele oamenilor.
8. i aveau pr ca prul muieri-

lor i dinii lor erau ca ai leilor.

9. i aveau zale, ca zalele cele

de fier, i sunetul aripelor lor ca
sunetul de care cu muli cai cari

alearg la rsboiu.
10. Si au coade asemenea scor-

piiloiri ^bolduri erau în coadele
lor, i puterea lor, a vtmâ pre oa-
meni luni cinci.

11. i au preste ele împrat, pre

îngerul adâncului, numele lui evre-

ete este Avvadon, iar în limba e-

lineasc are nume Apollion.

12. Un vaiu a trecut, iat mai vin

înc dou vaiuri dup acestea.

13. i al aselea înger a trâmbiat
i am auzit un glas din cele patru
cornuri ale Jertfelnicului celui de
aur, care este înaintea lui Dumnezeu,

14. Zicând îngerului al aselea
care aveâ trâmbi: desleag pre

cei patru îngeri legai la rîul cel

mare Eufratul.

15. i s'au deslegat cei patru în-

geri cari efau gtii spre ceasul i
.ziua i luna i anul, ca s omoare
a treia parte din oameni.

16. i numrul otilor clnmei,
dou milioane de milioane, i am
auzit numrul lor.

17. i aâ am vzut caii în ve-

denie, i pre cei ce edeau pre ei a-

vând zale de foc i de iachint i
de piatr pucioas; i capetele ca-

ilor ca capetele leilor, i din gurile

lor ieiau foc i fum i piatr pu-
cioas.

©. 4. Hpoc. 7, 3. 6, Lucâ 23, 3D.

7. Ioil 2, 4* 8, Ioil 1, 6.

18. De acestea trei bti s'a o-

morît a treia parte din oameni, de
foc i de fum i de piatr pucioas
ce ieiau din gurile lor.

19. C puterea lor în gura lor este
i în coadele lor; c coadele lor

asemenea erpilor, având capete, i
cu acestea vatm.

20. i ceilali oameni, cari n'au
murit de ranele acestea, nu s'au po-
cit de faptele mâinilor lor, ca s
nu se închine dracilor i idolilor

celor de aur i de argint i de a-

ram i de piatr i de lemn, care
nici a vedeâ pot, nici a auzi, nici

a umbiâ;
21. i nu s'au pocit de ucide-

rile lor, nici de fermectoriile lor,

nici de curvia lor, nici de furtia-
gurile lor.

CAP. IO.
îngerul îmbrcat cu nor i cu curcu-
beu, vestind sfâritul lumei. Evanghe-
listul iâ crticica din mâna lui i o

mnânc.

i am vzut alt înger tare pogo-
rându-se din cer, îmbrcat cu nor

i curcubeu erâ pre capul lui i faa
lui ca soarele i picioarele lui ca
stâlpii de foc.

*

2. i aveâ în mâna sa crticic
deschis, i a pus piciorul lui cel

drept pre mare, iar
#cd stâng pre

pmânt,
3. i a strigat cu glas mare, pre-

cum rcnete leul, i când a stri-

gat, au grit cele apte tunete gla-

surile sale.

4. i când au grit cele apte tu-

nete glasurile sale, vream s scriu;

i am auzit glas din cer zicând mie:
pecetluete cele ce au grit cele apte
tunete i acestea nu le scrie.

5. i îngerul pre care l-am vzut
stând pre mare i pre pmânt, i-a
ridicat mâna sa spre cer.

6. i s'a jurat pre cel ce este viu

în vecii vecilor, care au zidit cerul

i cele ce sunt înlr'însul i pmân-
tul i cele ce sunt într'însul, i ma-
rea i cele ce sunt într'însa, c vre-

me mai mult nu va fi.

7. Ci în zilele glasului îngerului

20. Apoc. 16, 11; Ps. 105, 37; 114, 4.

IO, 1 fipoc. 5, 2; 4, 3. 2. Hpoc, 5, 1.

5. Ier. 25, 30. 4. Dan. S, 26.

5. Fac. u, 22; Dan. 12, 7.

6. .H doua Lege 32, 40.

7. Hpoc. 11, 15; 1 Cot. 15, 51.
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al apfelea, când va vreâ s trâm-

bieze, se va svâri taina lui Dum-
nezeu, precum bine au vestit robi-

lor si prorocîlor.

8. i glasul care l-am auzit din cer,

iar a vorbit cu mine i a zis: mergi
de iâ crticica cea deschis în mâna
îngerului ce st pre mare i pre p-
mânt.

9. i m'am dus la înger i am
zis lui: d'mi mie crticica. i mi-a
zis: iâ-o i o mnânc pre ea, i
va amrî pântecele tu; iar în gura
ta va fi dulce ca mierea.

10. i am luat crticica din mâna
îngerului i o am mâncat pre ea;

i erâ în gura mea dulce ca mie-
rea, i dup ce o am mâncat, s'a

amrît pântecele meu.
11. i îmi zice mie: trebue tu ia-r s proroceti la noroade i la

neamuri i la limbi i îa împrai
muli.

CAP. 11.

Evanghelistul iâ trestia ca s msoare
biserica. Cei doi marturi omorîi de

Mara învieaz i se suie în cer. Trâm-
bia a aptea. Cântarea btrânilor.

1 mi s'a dat mie trestie aseme-
nea unui toiag; i a sttut înge-

rul, zicând; scoal-te i msoar
biserica lui Dumnezeu, i jertfelni-

cul i pre cei ce se închin în-

tr'însa.

2. i curtea cea dinafar de bi-

seric o scoate afar, i s nu o
msori pre ea; c s'a dat neamu-
rilor; i cetatea cea sfânt o vor
clca patruzeci i dou de luni.

3. i voiu dâ celor doi marturi
ai mei, t vor proroci zile o mie
dou sute asezeci, îmbrcai cu
saci.

4. Acetia sunt cei doi mslini
i cele dou sfenice care stau îna-

intea Dumnezeului pmântului.
5. i de va vreâ cinevâ s'i va-

tme pre ei, foc iese din gura lor,

i misfuete pre vrjmaii lor; i
de va vreâ cineyâ sâ'i vatme pre

ei, aâ trebue acela s se omoare.
6. Acetia au putere a închide

cerul ca s nu plou ploaie în zi-

9. Ez. 3, î.

11. 1. Hpoc. 21, 15; Ez. 40, 3.

2 Hpoc. 13, 5. 3. Hpoc. 12, 6.

4. Zah 4, 3. 5. 4 Imp. 1, 10.

6. 3 Imp, 17, l; E. 7, 19,

lele prorociei lor; i putere au pre-
sfe ape a le întoarce în sânge, i
a bate pmântul cu toat rana, ori

de câte ori vor voi.

7. i dac vor sfâri mrluriea
lor, hiara care se suie din adânc va
face rsboiu cu ei, i îi va biruî

pre ei, i îi va omorî pre ei.

8. i trupurile cele czute ale lor

vor zceâ în ulia cefei cei mari,
care duhovnicefe se chiam So-
doma i Eghipet. unde i Domnul
nostru s'au rstignit.

9. i vor vedeâ din noroade i
din seminii i din limbi i din nea-
muri trupurile cele moarte ale lor

zile trei i jumtate, i trupurile cele
moarte ale lor nu vor lsâ s le

puie în mormânturi.
10. i cei ce lcuesc pre pmânt:

se vor bucur de ei, i se vor ve-
seli, i vor trimite daruri unul al-

tuia; c aceti doi proroci au chi-

nuit pre cei ce lcuesc pre pmânt.
11. i dup acele trei zile i ju-

mtate, Duh de viea dela Dumne-
zeu a intrat întru ei, i au sttut
pre picioarele lor; i fric pare a
czut preste cei ce îi vedeau pre ei.

12. i au auzit glas mare din cer
zicând lor: suii-v aici. i s'au suit

în cer pre nor; i i-au vzut pre ei

vrjmaii lor.

13. i întru acel ceas s'a fcut
cutremur mare, i a czut a zecea
parfe din cetate, i s'a omorît în-

tru acel cutremur nume de oameni
apte mii; i ceilali s'au înfricoat,

i au dat slav Dumnezeului ce-

rului.

14. Al doilea vaiu a trecut; al

treilea vaiu iat vine degrab.
15. i al aptelea înger a trâm-

biat, i s'au fcut glasuri mari în

cer, zicând: fcutu-s'au împriile
lumei ale Domnului nostru i ale

Hrislosului lui; i va împrî în

vecii vecilor.

I.6. i cei douzeci i patru de
btrâni, cari înaintea lui Dumnezeu
ed pre scaunele lor, au czut pre
feele lor, i s'au închinat lui Dum-
nezeu,

17. Zicând: mulmim ie Doam-

7. Hpoc. 13, 1; Dan. 7, 21.

8. Hpoc. 18, 10; Lucâ 13, 34.

10. Hpoc. 8, 13.

II. Ez. 37, 5; Lucâ 7, 16.

13. Hpoc, 16, 18. 14. Hpoc. 9, 12.

15. Hpoc. 10, 7; 12, 10; Dan. 2, 44.

16. Hpoc. 4, 4. 17. Hpoc. 4, 8.
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ne Dumnezeule atoliitorule, cel ce

efi i cel ce erai i cel ce vii; c
ai luai puterea la cea tare, i ai

împrii.
18. i neamurile s'au mânieaf, i

a venit mâniea ta i vremea celor
mori, ca s se judece, i s dai
plat robilor ti prorocilor i sfin-

ilor i celor ce se tem de numele
tu, celor mici i celor mari; i sâ
strici pre cei ce stric pmântul.

19. i s'a deschis biserica lui

Dumnezeu în cer, i s'a vzut si-

criul legei lui în biserica lui; i s'au
fcut fulgere i glasuri i tunete i
cutremur i grindin mare.

CAP. 12.

Femeia i balaurul. Goanele bisericei.

Rsboiul între sfinii îngeri i puterile

cele rele. Cderea balaurului.

Xi semn mare s'a vzut în cer;

Ymuiere îmbrcat cu soarele, i
luna supt picioarele ei, i pre ca-
pul ei cunun din dousprezece
stele;

2. i având în pântece strig, chi-

nuindu-se i muneîndu-se s nasc.
3. i s'a vzul alt semn în cer;

i iat un balaur mare rou, având
capete apte i coarne zece, i pre
capetele lui apte cununi.

4. i coada lui trage a treia parte
din stelele cerului, i le-a aruncai
pre ele pre pmânt; i balaurul a
sttut înaintea muierei cei ce vreâ
s nasc, ca, când va nate pre fiul

ei, s'l mnânce.
5. i a nscut fiu parte brb-

teasc, care va s pasc toate nea-
murile cu toiag de fier; i s'a r-
pit fiul ei la Dumnezeu i la Sca-
unul lui.

6. i muierea a fugit în pustie,

unde are loc gtit dela Dumnezeu,
ca acolo s o hrneasc pre ea zile

o mie dou sute ^sezeci.
7. i s'a fcut rsboiu în cer; Mi-

tiail i îngerii lui au dat rsboiu
cu balaurul; i balaurul a dat r-
sboiu i îngerii lui,

8. i nu au biruit; nici loc s'a

aflat lor m ai mult în cer.

18. Hpoc. 6, 16; 19, 12.

19. /.poc. 8, 5; 18, 21; 15, 5.

12. 1- Hpoc. 15. 1. 2. Micb. 4, 10.

3. Hpoc. 13, 1; Es. 20, 3.

5. Hpoc. 2, 12; 19', 15; Ps. 2, 9.

6. Dan. 12, 11; Mat. 2, 13.

7. Dan. 10, 13; 12, 1.
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9. i s'a aruncai balaurul cel mare,
arpele cel vechiu, care se chiam
diavolul i satana, cel ce înal
toat lumea; s'a aruncat pre pmânt,
i îngerii lui cu el s'au aruncat.

10. i am auzit glas mare în cer,

zicând: acum s'a fcut mântuirea
i puterea i Imprtiea Dumneze-
ului nostru, i puterea Hristosului
lui; c s'a aruncat pârâiorul frai-

lor notri, cel ce pâra pre ei îna-
intea Dumnezeului nostru ziua i
noaptea.

11. i ei l-au biruit pre el pentru
sângele Mielului i pentru cuvântul
mrturiei lor; i nu i-au iubit su-
fletele lor pân la moarte;

12. Pentru aceasta, bucura(i-v ce-

rurile i cei ce lcuii într'însele.

Vai celor ce lcuesc' pmântul i
marea! C s'a pogorît diavolul la

voi, având [mânie mare, tiind c
putin vreme are.

13. i când a vzut balaurul c
s'a aruncat pre pmânt, a gonit pre
muierea care a nscut parte br-
bteasc.

14. i muierii s'au dat dou aripi

de vultur mare, ca s sboare în pu-
stie la locul su, unde se hrnete
acolo vreme i vremi i jumtate
de vreme, de ctre faa arpelui.

15. i a slobozit arpele dup
muiere din gura sa ap ca un rîu,

ca s o duc rîul pre ea.

16. i a ajutat pmântul muierei,
i i-a deschis pmântul gura sa,

i a înghiit rîul care 1-a slobozit
balaurul din gura sa.

17. i s'a mânieaf balaurul pre
muiere,' i s'a dus s fac rsboiu
cu ceilalfi din semin(iea ei, cari p-
zesc poruncile lui Dumnezeu, i au
mrturiea lui lisus Hrlstos.

CAP. 13.

Hiara cea cu apte capete i zece coar-

ne. Alt hiar cu dou coarne în aju'

torul celei dintâiu. ~Nwmele Marei.

i am sttut pre n ; sipul mrei, t
am vzut suindu-se din mare o

hiar, care avea capete apte i
9, Hpoc, 20, 2; Lucâ 10, 16; Ioan 12, 31;

Fac. 3, 1. 10. Hpoc. 11, 15; 19, l.

11. Rom. 8, 37 i 16, 20.

12, Hpoc. 18, 2; Ps 95, 11.

13 Fac. 3, 15. 11 îs. 40, 31; Dan. 7, 25.

15, Hpoc. 17, 15.

17. Hpoc. 14, 12; 1 Ioan 5, 10.

13. /. Hpoc. 17, 3, s<}.; Dan. 7, 7.
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coarne zece, i preste coarnele ei

zece steme, i preste capetele ei

nume de hul.
2. i hiara care o am vzut era

asemenea pardosului, i picioarele

ei ca i ale ursului, i gura ei ca
gura leului; i i-a dat ei balaurul
puterea sa i scaunul su, i st-
pânire mare.

3. i am vzut unul din capetele

ei ca i cum ar fi junghiat spre moar-
te; i rana morei ei s'a vindecat;

i s'a mirat tot pmântul dinapoia
hiarei.

4. i s'au închinat balaurului ce-

lui ce a dat putere hiarei; i s'au

închinat hiarei, zicând: cine estea-
semenea hiarei? Cine poate s se
bat cu ea?

5. i s'a dat ei gur care griâ
mari i hule; i s'a dat ei stpâ-
nire s fac rsboiu luni patruzeci

i dou.
6 i i-a deschis gura sa spre

hul asupra lui Dumnezeu, ca s
huleasc numele lui, i cortul lui,

i pre cei ce lcuesc în cer.

7. i s'a dat ei s fac rsboiu
cu sfinii, i s-i birueasc pre ei;

i s'a dat ei stpânire preste toat
seminfiea i limba i neamul.

8. i se vor închina ei toi cei

ce lcuesc pre pmânt, ale cror
nume nu sunt scrise în cartea vie-

|ei Mielului celui junghiat dela în-

temeierea lumei.

9 De are cinevâ ureche, auz.
10 De adun cinevâ robie, în

robie merge; de va ucide cinevâ
cu sabiea, trebue i el de sabie s
se ucid. Aici este rbdarea i cre-

dina sfinilor.

11. i am vzut alt hiar suin-

du-se de pre pmânt; i aveâ dou
coarne asemenea mielului, i griâ
ca un balaur.

12. i toat stpânirea hiarei ce-

lei dintâi o face înaintea ei, i face

pmântul i pre cei ce lcuesc pe
dânsul ca s se închine hiarei ce-

lei dintâi, a crei rana cea de moarte
s'a vindecat.

2. Hpoc. 12, 3. 5, Hpoc. 17, 8.

4. Hpoc. 18. 18.

5. Dan 7, 8, 11; Hpoc. 11,2.
7. Apoc, 11, 7; Dan 7, 21.

S. Hpoc. 17, 8; Fii. 4, 3.

9. Hpoc. 2, 7, scj.

10. Fac 9, 6; Is. 33, 1; Ier. 15, 2; Hpoc.
14. 12. 12. Hpoc. 7, 4, 3.

13. i face semne mari, ca i foc

s fac s se pogoare din cer pre
pmânt înaintea oamenilor,

14. i înal pre cei ce lcuesc
pre pmânt pentru semnele care i

s'au dat ei s fac înaintea hiarei;

zicând celor ce lcuesc pre pmânt,
s fac chip hiarei care are rana
sbiei, i a trit

15. i s'a dat ei a dâ duh chi-

pului hiarei, ca s i greasc chi-

pul hiarei, i s fac ca, câi nu
se vor închin chipului hiarei, s
se omoare.

16. i face pre foi, pre cei mici
i pre cei mari, i pre cei bogai
i pre cei sraci, i pre cei slobozi
i pre cei robi, ca s le dea lor

semn preste mâna lor cea dreapt,
sau preste frunile lor.

17. i ca nimeni s nu poat
cumpr sau vinde, fr numai cel

ce are semnul, sau numele hiarei,

sau numrul numelui ei.

18. Aici este înelepciunea. Cel ce
are minte socoteasc numrul hia-

rei; c numr de om este, i nu-
mrul ei, ase sute asezeci i ase.

CAP. 14.
Mielul pe muntele Sion cu cei 144

mii. Trei îngeri vestitori. Cel ce ae
pre nor cu secera. Un înger secertor

i unul culegtor de vie.

i am vzut, i iat, un Miel siând
pre muntele Sionului, i cu el o

sut patruzeci si patru de mii, carii

aveau numele Tatlui lui, scris pre
frunile lor.

2. i am auzit glas din cer, ca
un glas de ape multe, i ca un glas
de tunet mare; i glas am auzit de
aluturi zicând cu alutele lor;

3. i cânt ca o cântare nou
înaintea Scaunului, i înaintea ce-

lor patru vieuitori, i a btrânilor;
i nimeni nu putea cunoate cân-
tarea, fr numai cele o sut patru-

zeci i patru de mii, cei cumprai
de pre pmânt.

4. Acetia sunt cari cu muieri nu
s'au întinat; c sunt feciorelnici.

Acetia sunt cari merg dup Miel

13. Mat. 24, 24; 2 Tes. 2, 9.

14. H doua Leg. 13, 1

15. Hpoc. 14. 9: Dan. 3,5'

16. Hpoc. 19, 20.

17. Hpoc. 14, 11; 15, 2.

18. Hpoc. 17, 9,

14. 2, Hpoc. 1, 15. 4. Hpoc. 5, 9.
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ori unde se va duce. Acetia suni
cumprai din oameni, pârg lui

Dumnezeu i Mielului.

5. i în gura lor nu s'a aflat vi-

cleug; c nevinovai suni înaintea
Scaunului lui Dumnezeu.

6. i am vzul alt înger sburând
în mijlocul cerului, având evanghe-
lie venic ca s binevesleasc ce-

lor ce lcuesc pre pmânt, i la

lot neamul i seminiea i limba i
norodul,

7. Zicând cu glas mare: femei-
v de Dumnezeu, i dai lui slav;
c a venit ceasul judecjei lui; i
v închinai celui ce a fcut cerul

i pmântul i marea i izvoarele

apelor.

8. i alt înger a urmat, zicând:

a czui, a czut Vavilonul, cetatea

cea mare, c din vinul mâniei curviei

ei a adpat toate neamurile.
9. i al treilea înger a urmat lor, zi-

când cu glas mare: oricine se închin
hiafei i chipului ei, i iâ semnul ei

pre fruntea sa, sau pre mâna sa,

10. i acesla va bea din vinul

mânlti lui Dumnezeu, cel dres nea-

meslecat în paharul mâniei lui; i
se va chinui cu îoc i cu piatr
pucioas înaintea sfinilor îngeri,

i înaintea Mielului;

îl. i fumul chinului lor In vecii

vecilor se suie; i nu au odihn
ziua i noaptea, cei ce se închin
hiarei i chipului ei, i cel ce iâ

semnul numelui ei.

12. Aici este rbdarea sfinilor;

aici cei ce pzesc poruncile lui Dum-
nezeu i credina lui Iisus.

13. i am auzit glas din cer zi-

când mie, scrie: fericii cei mori,
cari în Domnul mor de acum; aa.
zice Duhul, ca s se odihneasc
de osteneîele lor; iar faptele lor, vor
urma cu ei.

14. i am vzul i iat nor alb,

i cel ce edeâ pre nor asemenea
cu Fiu al Omului, având în capul
lui cunun de aur, i în mâna lui

secere ascuit.
15. i alt înger a eit din bise-

5 Sof. 3, 13. 6. Hpoc 8. 13.

7. H doua Leg 32, 3; Fapt. 14, 15.

8. Hpoc. 18, 2; Îs 21. 9; Dan. 4, 27; kt.
51, 7. 10. Hpoc. 16, 19; Ps. 74, 8, sq. Is.

51, 22; Ier. 25, 15,

11. Hpoc. 19, 3; Is. 34. 10.

12. Hpoc. 13. 10; 12, 17.

13. Hpoc. 19, 9; Evr. 4, 10.

14. Hpoc 1, 13; Ez. 1, 26; Dan. 7, 13.

25. Ioil 3, 13; Mat. 13, 39.

ric strigând cu mare glas celui ce
edeâ pre nor: trimite secera ta,

i secer; c i-a venit ie ceasul
de a secer; c s'a uscat seceriul
pmântului;

16. i a aruncat cel ce edeâ pre

nor secera sa pre pmânt; i s'a

secerat pmântul.
17. i alt înger a eit din bise-

rica cea din cer, având i el se-

cer ascuit.
18. i alt înger a ieit din jert-

felnic, având stpânire presle foc;

i a strigat cu glas mare celui ce

aveâ secera cea ascuit, zicând:
trimite secera ta cea ascuit, i
culege strugurii viei pmântului; c
s'au copt strugurii ei.

19. i a aruncat îngerul secera
lut pre pmânt, i a cules viea p-
mântului, i o a pus în teascul cel

mare al mâniei lui Dumnezeu.
20. i s'a clcat teascul afar de

cetate, i a ieit sânge din teasc,

pân la frâeîe cailor, de o mie i
asesute de stadii.

CAP. 15.

Cei apte îngeri aductori de rane.

Marea cea de sticl.

(\
Vi am vzut aii semn în cer, mare
Vi minunat, apte îngeri având
apte rane cele de apoi; c întru

acelea s'a svârii mâniea lui Dum-
nezeu.

2. i am vzut ca o mare de sticl
amestecat cu îoc; i pre cei ce
biruiau din hiar, i din chipul ei,

i din semnul ei, i din numrul
numelui ei, stând pre marea cea de
stid, având alute ale lui Dumne-
zeu.

3. i cânt cântarea lui Moisî
robului lui Dumnezeu, i cântarea
Mielului, zicând: mari i minunate
sunt lucrurile tale, Doamne, Dumne-
zeule Atoliitorule; drcple i adev-
rate cile tale, împrate al sfini-

lor.

4. Cine nu se va teme de tine,

Doamne, i nu va slvi numele tu?
C tu eti unul sfânt; c toate nea-
murile vor venî i se vor închin

18. Ioil 3, 18,

20. Is. 63, 3; Plâng 1, 13.

15 1. Hpoc. 12, i; 17. i.

2. Hpoc. 4. 6; 12, 11; 5, 8.

3. E. 15, l; Ps. 110, 2 i 144. 18; Hdoua
Leg. 32, 1 4. Ier. 10, 7,
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înaintea ta; c dreptile tale s'au

artat.
5. i dup acestea am vzut, i

iat, s'a deschis biserica cortului

mrturiei în cer;

6. i au eif cei apte îngeri din

biseric, carii aveau cele apte rane,

îmbrcai cu in curat i strlucit,

i încini împrejurul pieptului cu
brâe de aur.

7. i unul din cei patru vieui-

tori a dat celor apte îngeri apte
cupe de aur pline de mâniea lui

Dumnezeu, celui viu în vecii vecilor.

8. i s'a umplut biserica de îum
din slava lui Dumnezeu, i din pu-
terea lui; i nimeni nu puteâ s in-

tre în biseric, pân ce se vor sfâri
cele apte rane ale celor apte în-

geri.

CAP. 16.

Vrsarea celor apte cupe ale mâniei
lui Dumnezeu.

i am auzit glas mare din bise-

ric zicând celor apte îngeri: du-
ce{i-v i vrsai cupele mâniei lui

Dumnezeu pre pmânt.
2. i s'a dus cel dintâiu i a vr-

sat cupa sa pre pmânt, i s'a f-
cut ran rea i mare în oamenii
cei ce aveau semnul hiarei i în cei

ce s'au închinat chipului ei.

3. i al doilea înger a vrsat cupa
sa în mare, i s'a fcut sânge ca
de moft, i tot sufletul viu a mu-
rit în mare.

4. i al treilea înger a vrsat cupa
sa în rîuri i în izvoarele apelor, i
s'au fcut sânge.

5. i am auzit pre îngerul apelor
zicând: drept eti Doamne, cel ce
eti, i cel ce erai i cel cuvios, c
ai judecai acestea.

6. C sângele sfinilor i al pro-
rocilor au vrsat i sânge îe-ai dat
lor s beâ, câ vrednici sunt,

7. i am auzit pre altul din jert-

felnic zicând: aa Doamne, Dum-
nezeule Atotiitorule, adevrate i
drepte sunt judecile tale,

8. i al patrulea înger a vrsai

5. Hpoc. H, 19.

6. flpoc. 1, 13; Ez 9, 2.

7. Hpoc. 4. 9; Ez. 22, 31.

8. Is. 6, 4; E 40, 35.

16. 1, E. 17, 10; Hpoc. 15, 7.

2. E. 9, 10. 5. Ps. 118, 137.

7. Hpoc. 19, 2; 13, 3.

cupa sa preste soare, i i s'a daf
lui s pleasc pre oameni cu foc.

9. i s'au plit oamenii cu pîi-
tur mare i au hulit numele lui

Dumnezeu, ceiui ce are stpânire
preste ranele acestea, i nu s'au
pocit ca s dea slav lui.

10. i al cincilea înger a vrsat
cupa sa preste scaunul hiarei, i
s'a fcut împria ei întunecoas,
i îi mucau limbele lor de durere.

11. i au hulit pre Dumnezeul
cerului de durerile lor i de ra-

nele lor i nu s'au pocit de fap-

tele sale.

12. i al aselea înger a vrsat
cupa sa preste rîul cel mare Eufra-
tul i a secat apa lui, ca s gtea-
sc cale împrailor celor dela r-
sriturile soarelui.

13. i am vzut din gura bala-

urului i din gura hiarei i din gura
prorocalui celui mincinos, trei du-
huri necurate asemenea broatelor.

14. C sunt duhuri ale dracilor,

care fac semne, care merg la îm-
praii pmântului i a toat lumea,
ca s'i adune pre ei la rsboiul zi-

lei cei mari a lui Dumnezeu Atot-

iitorului.

15. Iat viu ca furul. Fericit este
cel ce privegheaz i pzete ve-
mintele sale, ca s nu umble goî,

i vor vedea ruinarea lor.

16. i i-a strâns pre ei la locul ce
se cheam evreete Armagheddon.

17. i al aptelea înger a vrsat
cupa sa în aer, i a ieit glas mare
din biserica cerului dela Scaun zi-

când: s'a fcut.
18. t s'au fcut glasuri i ful-

gere i tunete i cutremur mare s'a

fcut, în ce fel nu s'a fcui de când
oamenii s'au fcut pre pmânt, ca
acest cutremur, aâ mare.

19. i s'a fcut cetatea cea mare
în trei pri i cetile neamurilor
au czut i Vavilonul cel mare a ve-
nit întru pomenire înaintea lui Dum-
nezeu, ca s'i deâ lui paharul vi-

nului mâniei iuimei iui.

20. i tot ostrovul a fugit i mun-
ii nu s'au aflat.

9. Hpoc. 13, 6 si 9. 20, 10, Hpoc, 13, 2.

11. Hpoc. 9, 20.' 12. Is. 11, 15.

li. 3 Imp. 20, 21 ; Mat. 24, 24; 2 Tes, 2, 9.

15. l Tes. 5, 2; 2 Cor. 5, 3; Luc. 12, 37.

16, Zab 12, 11. 17. Hpoc. 21, 6.

18. Hpoc. 4, 5.

19. Hpoc 14, 10î 17, 5; Is. 51. 22.

20. Hpoc. 6, 14.
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21. i grindin mare ca lalanlul

s'a pogorît din cer preste oameni;
i au hulit oamenii pre Dumnezeu
de rana grindinei, c mare este rana
ei toarte.

CAP. 17.

Unul din cei apte îngeri descopere E-
vanghelistului surparea cetaei. Cele

afte capete i zece coarne. Tâlcuirea

vedeniei.

Xi a venit unul din cei apte în-

Ygeri cari aveau cele apte cupe
i a grit cu mine, zicând; vino s'i
art ie judecata curvei cei mari,
care ade preste apele cele multe.

2. Cu care au curvit împraii p-
mântului i s'au îmbta! de vinul
curviei ei, cei ce lcuesc pre pmânt.

3. i m'a dus pre mine în pu-
stie în duh i am vzut o muiere
ezând pre o hiar roie, plin de
numi de hul, care avea capete apte
i coarne zece.

4. i muierea erâ îmbrcat cu
podir i cu ro, i poleit cu aur i
cu piatr scump i cu mrgritaruri,
având pahar de aur în mâna ei plin

de urâciuni i de necurfia curviei

sale;

5. i în fruntea ei nume scris:

Tain, Vavilonul cel mare, maica cur-

velor i a spurcciunilor pmântului.
6. i am vzut pre muiere beat

de sângele sfinilor i de sângele
martorilor lui lisus, i m'am mirat
vzându-o pre ea, cu mirare mare.
7. i mi-a zis îngerul: pentruce te-ai

mirat? Eu voiu spune i e taina mu-
ierei i a hiarei ce o poart pre ea
care are cele apte capete i cele

zece coarne.

8. Hiara care o ai vzut erâ i
nu este, i va s se suie din adânc
i în pieire s mearg, i se vor
mirâ cei ce lcuesc pre pmânt, ale

cror nume nu sunt scrise în car-

tea vieei dela întemeierea lumei, v-
zând pre hiara c erâ i nu este,

mcar c este.

9. Aici este mintea ceea ce are

înelepciune. Cele apte capele sunt

17. 1* Hpoc. 15, l; Ier. 51, 13; Num. 3, 4.

2. Hpoc 14, 8; 18, 9.

3. Mat. 4, l; Is. 21, l; Hpoc. 21, 10; 13, 1.

4. Hpoc. 18, 16; Ier. 51, 7,

5. Hpoc. 14, 8; % Tes. 2, 7.

6. Hpoc. /8, 24. 8. Hpoc 11,. 7 i 13, 3;

Es, 32, 32; Dan. 12, 1. 9. Hpoc. 13, 1, 18.

apte mun|i, unde ade muierea pre-
ste ei.

10. i împrai apte sunt, cinci

au czut i unul este i celalt înc
n'a venit, i când va veni, puin tre-

bue el s rmâe.
11. i hiara care erâ i nu este,

i acesta al optulea este, i din cei

apte este i întru pieire merge.
12. i cele zece coarne care le-ai

vzut, zece împrai sunt, cari înc
n'au luat împria, ci stpânire ca
nite împrai într'un ceas iau cu
hiara.

13. Acetia un gând au, i pute-

rea i stpânirea lor o vor dâ hiarei.

Î4. Acetia cu Mielul vor face

rsboiu, i Mielul îi va birui pre
ei, c este Domnul domnilor i îm-
pratul împrailor, i cei cu el" sunt
chemai i alei i credincioi.

15. i îmi zice mie; apele care

le-ai vzut unde ade curva, sunt
noroade i gloate i neamuri i limbi.

16. i cele zece coarne care le-ai

vzut la hiar, acetia vor urî pre
curv i pustie o vor face pre ea i
goal i crnurile ei vor mâncâ i
pre ea o vor arde cu foc.

17. C Dumnezeu au dat în inimile

lor ca s fac sfatul Iui, i s fac
un gând, i s deâ împria lor

hiarei, pân ce se vor sfâri gra-

iurile lui Dumnezeu.
18. i muierea pre care o ai v-

zut este cetatea cea mare, care are
împria presfe împraii pmân-
tului.

CAP. 18-

AU înger vestete cderea cetaei i
strig norodului s fug.

i dup acestea am vzut înger
pogorându-se din cer. care avea

putere mare i pmântul s'a lumi-
nat de slava lui.

2. i a strigat întru trie cu glas

mare zicând: a czut Vavilonul cel

mare, i s'a fcut lca dracilor i
paz a tot duhul necurat, i paz a

toat pasrea necurat i urît.

10. Hpoc. 20, 3 12. Dan. 7, 24.

14. Hpoc. 19, 16. 15. Is; 8, 7; Ier. 47, 2,

16. Hpoc. 18, 8 17. Hpoc. 10, 7.

18. Hpoc. 16, 19.

18. 1 - Hpoc 10, 1.

2. Hpoc. 14, 8; Is. 21, 9; 13, 21 i 34, 11

sq; Ier. 50, 3; 51, 8.
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3. C din vinul mâniei curviei ei

au but toate neamurile, i împra-
ii pmântului cu ea au curvit, i
negutorii pmântului din puterea
desftrilor ei s'au îmbogit.

4. i am auzit alt glas din cer

zicând: ieii dinlr'însa, norodul meu
ca s nu v împrtii cu pcatele
ei i ca s nu luai din btile ei.

5. C au ajuns pcatele ei pân
la cer, i i-au adus aminte Dumne-
zeu de nedreptile ei.

6. Rspltii ei precum i ea va
rspltit vou, i îi îndoii ei în-

doite dup faptele ei; cu paharul cu
care a dres, dregeti ei îndoite.

7. Cât s'a slvit pre sine, i s'a

desftat, pre atâta dati ei chin i
plângere; c întru inima ei zice: ez
împrteas, i vduv nu sunt, i
plângere nu voiu vedeâ.

8. Pentru aceea într'o zi vor venî
ranele ei, moarte i plângere i foa-

mete; i cu foc se va arde; c tare

este Domnul Dumnezeu cel ce o ju-

dec pre ea.

9. i o vor plânge pre ea, i vor
tângui de ea împraii pmântului,
cei ce au curvit i s'au desmierdat
cu ea, când vor vedeâ fumul arde-

rei ei,

10. Departe stând pentru frica

muncei ei, zicând: vai, vai, cetatea

cea mare Vavilonul, cetatea cea tarei

C într'un ceas a venit judecata ta.

11. i negutorii pmântului plâng
i o jelesc pre ea; c povara lor ni-

meni nu o cumpr mai mult;

12. Povar de aur i de argint i
de piatr scump i de mrgritar
i de vison i de porfir i dem-
tase i de ro i tot lemnul de tiin,

i tot vasul de elefant i tot vasul
de lemn scump i de aram i de
fier i de marmor.

13. i scorioar i tmâieri i
mir i tmâie i vin i untdelemn
i fin de grâu i grâu i dobi-

toace i oi i cai i crue i robi

i suflete de oameni.
14. i poama poftei sufletului tu

3. Ier, 51, 7; Naum, 3, 4.

4. Is. 48, 20; Ier. 50. 8 i 51, 6, 9.

6. Num. 25, 17; Ps. 136, 8.

7. Jet. 50, 29; Is, 47, 7, sq.
8. Is. 47, 9; Ier. 50, 31; Hpoc. 17, 16.

9. Hpoc. 17, 2; Ez. 26. 16; 27, 30.

10. Hpoc. 14, s; Is. 21, 9; Ier. 51, 8.

11. Ez. 27, 36.

12. Hpoc. 17, 4; Ez, 27, 12, sq.
13. Ier. 50, 13.

s'a dus dela tine, i toate cele gra-

se i luminate s'au dus dela tine,

i mai mult nu le vei mai aflâ pre ele.

15. Negutorii acestora, cari s'au

îmbogâ{it dela ta, departe vor stâ

pentru frica pedepsei ei, plângând
i fânguindu-se;

16. i zicând: vai, vai, cetatea cea
mare,- cea îmbrcat cu vison i
cu porfir i cu ro i poleit cu
aur i cu piatr scump i cu mr-
gritaruriî

17. C într'un ceas s'a pustiit a-

tâta bogâ{ie. i tot cârmaciul i toa-

t gloata cea din corbii i cor-
bierii, i ori câi lucreaz marea, de
departe au sttut,

18. i strigau vzând fumul ar-

derei ei, zicând: care er asemenea
cu cetatea cea mare!

19. i îi puneau rân pre ca-

petele lor, i strigau plângând i
tânguindu-se, zicând: vai, vai, ce-

tatea cea mare, întru care s'au îm-
bogit de prejul ei toi cei ce au
corbii în marel C într'un ceas s'a

pustiit.

20. Veselete- te de ea cerule, i
voi sfini apostoli i proroci; c au
judecat Dumnezeu judecata voastr
despre dânsa.

21. i un înger tare a ridicat o
piatr mare ca de moar, i o a

aruncat în mare, zicând: aa cu
pornire se va arunc Vavilonul ce-

tatea cea mare, i nu se va mai
aflâ.

22. i glas de lutari i de muzici
i de fluerai i trâmbiai, nu se
va mai auzi întru tine; i tot me-
terul a tot meteugul nu se va
mai aflâ întru tine; i sunet de moa-
r nu se va mai auzi întru tine;

23. i lumin de fclie nu se va
mai ivî întru tine; i glas de mire
i de mireas nu se va mai auzi
întru tine; c negutorii ti erau
boierii pmântului; cci cu ferme-
ctoria ta s'au înelat toate nea-
murile.

24. i înfr'însa s'a aflat sânge de
proroci i de sfini i de to{i cei

junghiai pre pmânt.

16, Hpoc. 17, 4. 17. Is. 23, 14; Ez. 27. 27.

18, Is. 34, 10. 19. Is. N. 7, 6; Iov 2, 12.

20. Îs. 44, 23; 49, 13; Ier. 51, 48.

22. Îs. 24, 8; Ier. 26, 13. 23. Is. 23, 8,

24. Hpoc, 17, 6; Mat. 23, 35.
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'fi*\tiitirci sfinilor fetttm tâ.terett Pi*-

tyattuîui Xitttin i citin idUhtfuf. H-
}>< } ggfi e) ist ui va tB pre ih îsfoa A niifi rist

fi m si i^Umiti ut iîlUitut,

f dup acesta am auzii ra un
glas marc de gloata mutra' în cer,

zicând; Hilula, mântuirea i slava

i cinstea l puterea, Domnului Dum-
nezeului noslru;

2. Ca adevSrafe f drepte suni ]u*

decajllc lut; ca tin judecai pre curva
cea mare, care a stricai pmlnlul
cu curvtea sa, t a lebftvlf

robilor sSl din mârra ei.

3. l a doua oarfl a zts: aliluia,

l fumul el si? sue în vecii vecilor,

4. t au cflsiif bîîfnmil cel dou-
zeci l pairt* si cet pairu vieuitori
l s'au fnchinni lut Dumnezeu ce-
lui ce ade ptvz Scaun, zicând: Amin;
alihiîfi.

5. l pîa* din Scaun a Ieit, zi-

când: I3ud*{l pre Dumnezeul no-
slru, loji robîi lui, l cel ce va* te*

mei de dânsul, si cel mici l cel

mari.

6. $1 am auzii ca un glas de gloa-
la" mulia l ca un glas de ape multe
i ca un glas de tunete larî, zicând:
aliluia, c8 an împSr3fir Domnii! Dum-
nezeu atolplforul,

7. 33 ne bticurim l sS ne vese-
lim, i s3 dâm siava lut; c3 a ve-
nii nunla Mtehiluf, sl muierea Iul

s'a gSflf pr<* sine,

8. l s'a dai ei ra sS seîrnbrace
cu vlson curaf î slrSIucli; cS vt-

sonul suni îndrepiarlle sfln|lior.

a l tml zice mie, scrîe; fericii
cel ch^nalf la cina mtnjcl Mielului.
$1 trry zice mie; acesie cuvinte a-
devaraie aunf ale Iul Dumnezeii.

10, 51 am cazul înalnlea picioa-
relor lui ca sîi mg închin Iui, I îmi
zice mie: vezi, nu împreuna cu line
rob suni, t cu frajll m cari au mSr-
furrea Iul Tlsus; lui Dumnezeu le
închina

-

; c3 marturlea lui llsusesie
duhul proroclel.

11. l am vSzul cerul deschis, l
laia un cal alb; l cel ce edea pre

19. r. Apoî. U, |p; pa (03, 35,
*• Opoc. 16, v, Ia; Si, ys; Pa. % ia.

j. h 14, 10, A. îOi, 4&.
'

rf. np«C 11, IS,

a EV 117, n i Mat. 22. 2 i 2S t IO.

ÎÂ i*'
Ul S(

l' fK Lwh ,4
<
l6 '

Fapt, 10, 35. ÎL flppc, z.

el se chemâ credincios l ndevârai,
l întru drepfpily Indecaldarasboiu.

12. Ochii Iul ca para tocului, l
pre capul Iul sfeme mulle; având
mmie scris, care nimeni nu'l tie,
fHrS numai ci.

13. l îmbrca! în haina vpsitâ
cu s9nge; l se chlamS numele lui:

Cuvântul lui Dumnezeu.
14. t oflle ceîe din cer urmau

dupa el pre cal albt, îmbrcaji fiind

în vison :ilb t curai.

15. l din crura Iul iese sabie a-

sculiJll, ca, cu dânsa s3 loveasc
neamurile; l el le va palc pre ele

cu loiag de fler; l el calea I ma-

scul vinului mânfei i lufimet lut

Dumnezeu a (of|H torului,

16. $1 are presle haina l presle
coapsa sa numele setis: împratul
împrailor i Domnul damnilor.

T7. l ainvSzul pre un înger slâud
în soare; l a strfflal cu giaâ mare,
zicând tuturor pas&rl'or celor ce
sUoarS în mi|!ocul cerului: v^nljl l
vH adunap la cina marelui Dumne-
zeu;

18. Ca sS mâncii trupuri deîin-
^ra{l l Impuri de cpitani l iru-

purile celor lari l IrupurNe cailor
i ale celor ce ed pre ei i trupu-
rile luturor celOT slobozi i celor
robi i celor mici l celor mzrl.

Î9- i am vflzuf pre hlur !>i pre
împraii pmântului, l oflle. lor

adunate ca 3 fac3 rSsboiu cu ceî

ce ade pre cal t l cu oastea fui,

20. l s'a prins hlara, f cu pa
proiocul cel mincinos, care a IHcul

semiK'le înpfntea ei, cu care a a-

m^glf pre cel ce.au luai semnul hîa*
ret, f pre cei ce s'au închinai chi-

pului ei. VII s'au aruncai amândoi
în iazarnl cel de loc care arde cu
pierir pucioasa

21. i ccMalfl s'dii ucis cu sab'(?y

celui ce ed?â pre cal, care lelâ
din {jura Iul; t toate pirite s'au
sSlural dlr; trupurile lor.

lipoc. 1, 14.

t& l'nc W, 11; Js, 63, 1] loan «, i, I*.
M, Hpoc 4, A, IH. I'a, 3, 9; Sa SJ, 3.

flpoc 17, 14; 1 Tint. ©, 13.
17. fJ^. 39, 4. 18. îs, 49, 26.

i«. flpot. 13, 1, 15; I», 30, 33; Dan, 7, 11.
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CAP- 20.
Sa/tiun ttufal Mia dc mii, Scaunele $1-
itfc tHitrtitrisi/orifor lui Hris/os. învi-

erea cea dittitîin >i mnartm a doua.
(kiij $i MttgQjf, înfierea cea de ohie,

I am vSziil înger pogor&ndu-se
din cer, având cheia adâncului

l 'ani mare In mana lut.

2. $1 a prins pre baîaur, pic ar-
pele cel vechfu, care esle diavolul
l salana, l l-a legal pre el o mie
de an!,

3. i l-a bagai pic el în adânc,
sl t-a închis, l a pcceilult deasu-
pra lui, ca sa nu înele mat mult
pre neamuri, pân3 se vor plînî o
mie de ani; l dup1

acestea Irebue
el sa se deslegc pujîn vreme,

ij> l am v3zul scaune, l au e-
zM pre ele, si ludecaia IJ s'a dat
lor; i pre sufletele celor iSiejl pen-
frn marturfea Iul Tlsus, st pentru
cnvnfiil lui Dumnezeu, l rpri nu
s'au închinat hlarel, nici chipului
ci, l n'au luat semnul pre fruntea
lor, l pre mana lor: l au vlejull

l ju Împ3rajtt cu Hrisfos o mte
decani.
el Iar ceHalji mor|l n'*u învieaf

pan3 nu se va sfâri mien cea de
ani. Aceasta esle învierea cea din*
Win.

6. Fericit l sfHul este cel ce are

prrle întru învierea cea dlufâlu; p re-

st.
1 acetia moartea cea dc a doua

mi are pnlere, ci vor El preojl ai

lui Dumnezeu l al lui rlrhlos, l
vor împHrJÎ cu el o mie de aut,

7. l dar se va plluî acea mie
de ani, se vn desleg salana din

temnia lui,
j

P. l va Iei s3 însele neamurile
cel;; re sunt In ax palm unghiuri
alt? pmântului, nre Gog l nre Ma-
gog, s&'l adune pre ei la rSsboiu;
al cSroi- num3resie ca nisipul m-
rul,

P>. l s'au sul! pre latul p8m3n-
lulul, l au încunlural tabra sfin-

ilor» i ceiatea cea Iubita"; i s'a

pogorîf Ioc dela Dumnezeii din cer.

l f a mâncat pre el.

10. i diavolul cel ce li înela
pre ei, s'a aruncai în iazHni! cel de

20- I Npoc- h 1*. a fljjoc, 12, o.

4. Dnn.'T, 9. 5- li li, 14.

Hi»ftc, s, 1*. K K* jb, a, s>,Es as,

10. iipoc. ]4, 20; 14, 10

foc i de piatra pucioasa
1

, unde esfe

hiara î prorocul cel mincinos, i
se vor chinul ziua l noaptea în

vectl vecilor.

11. i am v.^zut scaun alb mare,
i pre cel ce edeâ pre el, de a c-
rui Ea f3 a fugii p3inân!u1 i cerul;

l loc nu s'a aflat lor.

12. l am vflzul pre mori, pre
cei mici i pre cei mari, stand îna-
intea lui Dumnezeu; t c3rfl s'au

deschîs; i alia carte s'a deschis,

care esfe a vlejcl; si s'au Judecai
mor [II din cele scris? tn cHr]He a-

cclea, dup3 faplele lor.

13. i marea a dai pre morjll cel

riinfr'însa; f moartea l iiidul an
dai pre morjli cei dinlr'înll; t s'au

|udcca( flecare diipS faplele lor,

14. f moartea l fadul s*au a-

runra! în lazaru! cel de foc, Acea-
sta este moarie?. cea a doua.

15. i orfeare nu s'a aflai scris

în cartea vt.:|el ( s'a aruncai în la-

zHrul cei de loc.

CAP. 21.

Cer fi pmânt nnn* Ierusalimul cei tic

sust Cuvintele celui ce ade fre Scaun.

Interni ce msura ceiatea, sfinilor.

i ani vâzni cer nou i p3mâuf
nou; ca cerul cel diuiâtu l p3-

manlul cel dlutaiu un Jrccul, f ma-
rea nu mal cslc,

2. l eu loan am vHzut ceiaiea

cea sfânta, lf ruratlmul cel nou. po-
gorându se dela Dumnezeu dlu cer.

{janta ca o mireasa împodobiia bar-

balului sau.

3. i am auzii glas mare din cer
zicând: laffl, cortul Iul Dumnezeu
cu oamenii, l se va sSiatul cu el,

l el vor ii noroade ale lui, l în-

sli Dumnezeu va fl cu ei, Dum-
nezeu al lor.

4. l va terge Dumnezeu toata

lacrima dela ochtl lor; l moartea
nu va fl mal mnl!, nici plângere,

ntcf strigare, nici durere nu va fl

mal mull; c3 cele d^ 1̂1 a recul.

12. ttpoe. a, 5; Pil. 4, 3. Dan. 7, 10

13. 1t 26, Jff

14. flpoc. 6, 6; 1 Coe. 15. 2$,

15. Al&l.'îfl, 41.

3\. I. Js, SS t lîi 1 Petr. i. Ji.

2. Oul 4. M, jf 2 Cor. î. 1*î î7
- ^

4 Hpoc. T, it; l*. Mi 10. „ .

Si, ttpoc, 4, || fs. 43, m 2 Cop- 9, 17,
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.le Iac nou. l îmi zice
,ic, ca cuvintele aceslea a-

ale l credincioase sunt.

o. i mi-a 2lS mi,1
. 5'a [acut Eu

util Alfa l Omega, începutul i
sfâritul Eu celui înelai voîu da
în dar din Isvorul apei viefei.

?. Cel ce va birul va moment toate;

l eu voiu îi Iul Dumnezeu, l el

va Ei mie fiu.

8. Iar celor fricoi l necredin-
cioi i pctoi i spurcafi l u-

ci^l l eurvarl i fermectori l
închintori de Idoli l lufurop celor
mincinoi, pârlea lor în iazrul cel

ce arde cu foc t cu piatra pneioa*
*â; care esle moartea c«a a doua,

â. hI a yenii câde mine unul din

cei ap'fe îngeri, carii aveau cele

apte ciipî, care emu pline de cele

apte rane dîie mal de pre urma,
i a grlfi cu mine, zicând; vino,

s 4

fl ;irâl fie muierea, mireasa Mie-
lului,

10. l m'a dus pre mine In duh
îulr'nn munte mare l înalt, l ml-

a

arlal mie cetatea cea mare, Ieru-

salimul cel sfânt, pogorându-se din

cer dela Dumnezeu,
11. Având slava Iul Dumnezeu,

i lumintorul el asemenea cu pia-

tra prea scump, ea, cu plalra ia-
,

spis, ce esle ca cristalul;

12. i având zid mare t malt,

având porfi dousprezece, t la

porfi îngeri doisprezece, l nume
scrise deasupra, car? suni cele dou-
sprezece seminii alt fiilor Lui Israll;

13. Despre rsrit porfi Irel; des-
pre miaznoapte por|l (iei; despre
miazzi porji Irei; i despre apus
pori ircl.

14. l zidul celâjel avea temelii

Jou&sprezece, l înir'înîsele numele
:elor doisprezece apostoli al Mie-
lului,

15. i cel ce vorbiâ cu mine a*

ea trestie de aur ca s msoare
cetatea l porjlle el l zidul ei.

16. l celalea esle In pairu col-

,url, i lungimea ei esle atâta cât

?\ lâliinea; l a msura! celalea cu
resllea, la stadii de dousprezece
nil. Lungimea i limea l înal-

imea ei înlocma suni.

g. flpoc. i, a.

7, Jlpoc, 2, 26; Zali, 0, «; Evr. A, 10.

tf. 13. W.fliM. 15, Ii 6, 7,\9, 1.

Uh E/,. 40, 2. //> J\/. |0, 35.
12. lî«, 46, it. N. fîfeB , 3, 20.
15. liii. 40, J. Jiill>. Z, i.

17, l a masural zidul el, de c

suta patruzeci t palru de cofl, m-
sur a omului, care esle a îngerului,

18. i era zidirea zidului ei. fa-

spis; i celalea, aur curat, aseme-
nea sticlei cel curate.

19, l temeliile zidului cetK|ei e-

rau cu foaia pialra scumpa împo-
dobite. Temellea cea diniâtu, Jaspls;

a doua safir; a Ireia halchitfon, a
palra smaragd;

20. A cincea sardonlx; a asea
sardion; a faplea hrisolltos; a opta
viril; a noua topaz; a zecea hrt-

soprasos; a unsprezecea Jaehint; a
dousprezecea amelisl.

2î. l cele dousprezece por|i

erau dousprezece mrgriiarurf;
flecare poarta era dlnlr'un mrg-
ritar; i ull|a cetlfei er aur curat,

ca slicla cea luminoas,
22. i biseric n'am vSzui întru

dansa; c Domnul Dumnezeu alot-

filtorul esfe biserica c\ l Mielul.

23. l celalea nu are trebuina
de soare, nici de lun, ca sâ lu-

mineze în In; ea; c slava lui Dum-
nezeu o a luminai pre ea, l lumi-

natorul ei este Mielul.

24. l neamurile celor ce se mân-
fuesc întru Lumina el vor umbla; l
împraii pmântului aduc slava l
cinslea lor întru dânsa.

25. i porffle el nu se vor în-

chide ziua; c noaptea tiu va II a*

colo.

26. l voi aduce slava i cinslea

neamurilor întru dânsa,
27. i nu va Inlrâ întru dânsa

liM ce este spurcat, si face spurc-
ciune, i minciun; fflr numai cei

scrti în cartea vlelet Mielului.

CAP, 22.
Rtui cel limpede U$â din Scaun, Ve-
denia Apostolului vrednic dc credin,
Hrislos Dumnezeul prot onilor i shi-

fân al luhtrar. PorUHCn dt a frapa-
vedui Apocalipsa. Chemare arfrci
cei slvite a hti Jlristvs. Hiesiem a-

Sitpm celor ce vor stric aceast carfe.

Ni mi a artat mie rin limpede al

«pe! viejei, luminos ca cristalul,

teind din Scaunul lui Dumnezeu
l al Mielului.

W. 171 fe.W, 1î, 2t. HpOC, <?£, 2,

hpoc, tt. Sî I*. 60, 10.

24, it. 60, 3. Jt. «O, 11; fipoc 22, S.

27. VW. 4, 3. loii 3, 17.

22. /• 47, î, tai Zrt. i4j a.
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2. In mijlocul ulijel el, l a rîu- I

Iul de o parte i de alta, lemnul
vlejei, îcând rodurl dousprezece,
bl flecare luna dSndu'l rodul su;
l frunzele lemnului spre sntatea
neamurilor.

3. l lof blestemul nu va mal El

acolo; i Scaunul Sui Dumnezeu i
al Mielului vor fl fnlr'însa: l slir-

gile Ini vor sluji Iul

;

4. l vot vedeâ (d(a Iul l nu-
mele Iul pre frunile lor.

5. i noapte nu va îi acolo; l
lrebuln|3 nu au de fclie, l de iu*

mina soarelui; ci Domnul Dumne-
zeu îl lumineaz pre el; i vor îm-

pârlî In vecii vecilor,

6. l ml-a zis mie: ace^ie cuvinte

suni credincioase i adevrate; t
Domnul Dumnezeul sfin(llor proroci
au trimes pre îngerul sSu s arale

robilor s3i cele cclrebue s lie de-

grab
7. lat viu degrab; fericii este ce!

ce pzete cuvintele prorociel cr-
|el acesteia.

8. t eu loan cel ce vz i auz
acestea. l când «ni auzii l am v-
zul, am czui s m închin înatn-

leu picioarelor îngerului ce îmi a-

rm mie acestea.

9. $1 îmi 2ice: vezt, nu; c dim-
preun cu tine rob suni, i cu îra-

|il ll prorocii l cu cel ce pzesc
cuvintele crfel acesleia; lui Dum-
nezeu te închin,

10. l îmi zice: s nu pecelluelf
cuvintele prorociel cartei acesteia;

c vremea aproape este,

11. Cel ce (ace slTâmbtate, mai
fac slrlmblale; l cel ce se spur-

ca, mai spurce-se; l cel drept, mal
fac dreptate; l cel steni, mai sftn-

jeascse.

2. Apoc. 3), îl. 3- Zah, 14, II.

*, Ps. 16, 1$ J. ApW . 2î, 35; P». 35» ».

7. flpoc. J, U; l. X. Apoc, 19, 10,

9, li l . A, 19

,

/fl. Dnn. 8, 3«; HpDC. 1, 3; RL *, 3.

11. 2 Tlm, 3, n,

SFÂRIT I LUI r>

12. lat viu degrab; j ^
osie cu mine, ca s dau a
precum va 11 lapla Iul.

ia Eu suni AHa l Omega, îiu

putui i sfâritul, cel dlntâiu i ci

dc pre urm.
H. Fericifi cel ce iac poruncile

Iul, cu s île stpânirea lor preste

lemnul vlefel l pre pori s Intre

?n reiate.

Î5 Iar alar câinii i fermecto-
rii l curvarll l ucigaii l închi-

ntorii de idoli i toi cel ce iube-

te i face minciun.

16. Eu lisus am Irimes pre înge-

rul meu ca s mrturiseasc vou
acestea tri biserici. Cu sunt rdV
cina i smâufa Iul Davtd ^steaua
cea strlucitoare l ele diminea,

17. i duhul l mireasa zic: vino,

l cel ce aude s zlca": vino. l cel

înelat s vie. l cel ce.voete, la

apa vlefel Tri dar.

18. C mrturisesc la toi cel ce

aude cuvintele prorociel criel ace-

steia. De va adaog clnevâ la ace-

slea. va pune Domnul Dumnezeu
premie el oale ranele cele. scrise în

cartea aceasta;

19. l de va scoate- ciuevâ din

cuvintele cârjei prorociel acesteia,

va scoate Dumnezeu partea lui din

cartea vje|e» l din celaka cea sfân-

t l din cele scrise în cartea a-

ceasta,

20. Zice cel ce mrturisete ace
stea: aâ, viu curând, Amin, Aa,
vino, Doamne Ilsuse.

21. Darul Domnului noslru Tlsits

Hrlsîos cu voi loji, Amin.

J2. ttpoc. 3, 11; Rom- 2, *.

ÎS. flpoc I, Si 2, ai 21. «t I» *1> 4; «, 6
4&, 12. /J, Flpoc, 2U Si 1 Cot. fî, 10.

ie, npee I, lipoc. 3. si 1b. r
1 io

Rom. ii, ii; 3 P*tt. i, tfl.

11. HpoC. 21, S, Îs, SJ, 1; loai 7, 37,

19. A doua tege 4, 2; PIU 4, i,

20. Apoc. I r 7.
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